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Ook belangrijk: 

Hoeveel krijgt u? 

Wat is er voor u geregeld? 

Pensioenreglement 

Uw mening telt! 
 
De pensioenregels in Nederland gaan veranderen. Daardoor moet de 
pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 
per 1 januari 2015 worden aangepast. Het pensioenfonds moet dus 
een nieuwe koers uitzetten voor de komende jaren. Om hierin de 
juiste keuzes te kunnen maken, wil het bestuur graag weten hoe u 
denkt over pensioen en de risico’s die het fonds neemt bij het 
beleggen van de pensioengelden. Het bestuur heeft u daarom 
onlangs per e-mail verzocht om een vragenlijst in te vullen. Doet u 
mee? Uw mening telt! 
 
 
Lees meer...  
 

 

 

 

Kom ook naar de 
deelnemersbijeenkomst!  
 
De volgende deelnemersbijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 19 november 
2013. Tijdens deze bijeenkomst brengt 
het pensioenfondsbestuur u op de 
hoogte van de ontwikkelingen bij 
Stichting Pensioenfonds Capgemini 
Nederland. U kunt ook vragen stellen. 
 
Uitnodiging 
Noteer de deelnemersbijeenkomst alvast 
in uw agenda. Begin november 
ontvangen alle deelnemers een 
uitnodiging per e-mail. De 
gepensioneerden ontvangen de 
uitnodiging per post. In de uitnodiging 
staat hoe u zich kunt aanmelden voor de 
bijeenkomst. 

 

 

Financiële positie 
 
De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 
per eind augustus 2013 bedraagt 99,6%. Ten opzichte van een 
maand eerder is de dekkingsgraad met 0,7% gedaald. 
 
Vóór 1 januari 2014 moet de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
minimaal 104,5% zijn. Om dat te bereiken, heeft het fonds onder 
meer per 1 april 2013 uw pensioen verlaagd. Deze verlaging is 
doorgevoerd op de stand van de pensioenen op 31 december 2011. 
Met deze verlaging hoopte het fonds een nieuwe verlaging in 2014 te 
voorkomen. Het pensioenfonds kan een nieuwe verlaging echter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggesties? 
Opmerkingen of suggesties 
voor deze nieuwsbrief kunt 
u doorgeven via 
pensioenfonds-cg@azl.eu. 
  

Contact 
Hebt u een vraag over uw 
basispensioen? Uw 
antwoord kunt u vinden op: 
www.pensioenfondscg.nl. 
Vindt u het antwoord op uw 
vraag niet? Neem dan 
contact op met AZL. BAS- 
medewerkers worden hierbij 
verzocht om aan te geven 
dat zij bij BAS B.V. werken. 
 
Telefoon: 045-576 34 84. 
E-mail: pensioenfonds-
cg@azl.eu 
Postadres: Postbus 4471, 
6401 CZ Heerlen 
 
Hebt u een vraag over uw 
excedentpensioen of 
vrijwillig bijsparen? Neem 
dan contact op met ING 
Mijn Pensioen. 
Telefoon: 0800-645 67 36. 
E-mail: 
info@mijnpensioen.ingim.nl. 
Postadres: Postbus 90470, 



2509 LL, Den Haag 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de 
onderwerpen uit deze 
nieuwsbrief vindt u op de 
website 
www.pensioenfondscg.nl. 

helaas niet uitsluiten. Het fonds wil uiteraard niet meer verlagen dan 
nodig is, maar door de aanhoudende zeer lage rentestand blijft de 
dekkingsgraad laag. Het risico op een verlaging van uw pensioen in 
2014 blijft daardoor bestaan. 
 

 

Deelnemers kiezen Dirk Neuhaus 
 
De deelnemers hebben Dirk Neuhaus gekozen als bestuurder van 
Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. Dat is de uitslag van 
de verkiezing die in augustus plaatsvond. Het gaat om een 
bestuurszetel namens de deelnemers. Deze komt vrij doordat de 
zittingstermijn van René Starmans eind december 2013 eindigt. 
 
 
Lees meer...  
 

 

 

 

Verkort jaarverslag 2012 
verschenen  
 
Het verkort jaarverslag 2012 van 
Stichting Pensioenfonds Capgemini 
Nederland is verschenen. In dit verslag 
vat het pensioenfonds de belangrijkste 
onderwerpen uit het jaarverslag voor u 
samen. Het verkort jaarverslag 2012 is 
beschikbaar op de website van het 
pensioenfonds. 
 
 
Lees meer...  

 

 

Werkgroep volop bezig met nieuwe 
pensioenregels 
 
Per 1 januari 2014 en 2015 veranderen veel regels voor het 
pensioen. Er komt dan nieuwe pensioenwetgeving. Ook de regels 
voor het financiële reilen en zeilen van een pensioenfonds 
veranderen. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland is al 
intensief bezig met de verwachte wettelijke veranderingen. Het 
bestuur en de sociale partners hebben een werkgroep ingesteld die 
onderzoek doet naar de gevolgen van de veranderingen voor uw 
pensioenregeling. 
 
 
Lees meer...  
 

 

Minder pensioenopbouw. Wat kunt u doen?  
 
U kunt vanaf 2015 mogelijk per jaar minder pensioen opbouwen. De 
overheid wil de opbouw van het pensioen namelijk beperken. Dat 
betekent dat u straks minder pensioen ontvangt dan u wellicht 
verwacht. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met dit plan.  
Wat kunt u nu doen om te voorkomen dat u straks voor verrassingen 
komt te staan? 
 
 
Lees meer...  
 



 

 

 

Uw pensioenoverzicht 2013 
staat online  
 
Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd bij 
Stichting Pensioenfonds Capgemini 
Nederland? En hoeveel pensioen kunt u 
verwachten van dit pensioenfonds als u 
met pensioen bent? Dat staat in uw 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit 
overzicht hebt u per post thuis 
ontvangen van het pensioenfonds en 
staat nu ook op de website van het 
fonds. 
 
 
Lees meer...  

 

 

Geef veranderingen op tijd door 
 
Veel mensen weten niet dat veranderingen in hun werk of privéleven 
vaak van invloed zijn op hun pensioen. Daarom besteedt uw 
pensioenfonds in elke nieuwsbrief aandacht aan een verandering die 
uw pensioen beïnvloedt. 
 
Gaat u verhuizen, dan hoeft u niks door te geven aan Stichting 
Pensioenfonds Capgemini Nederland. De gemeente geeft uw nieuwe 
adres namelijk door aan het pensioenfonds. Verhuist u naar het 
buitenland? Of woont u al in het buitenland en verhuist u daar? Dan 
krijgt het pensioenfonds niet automatisch uw nieuwe adres door. Dit 
moet u zelf doorgeven. Ook als u opnieuw verhuist. U stuurt hiervoor 
een e-mail of een brief naar Stichting Pensioenfonds Capgemini 
Nederland.  
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