Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Capgemini, april 2013

Ook belangrijk:
Hoeveel krijgt u?
Wat is er voor u geregeld?
Pensioenreglement

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. BASmedewerkers worden hierbij
verzocht om aan te geven
dat zij bij BAS B.V. werken.
Telefoon: 045-576 34 84.
E-mail: pensioenfondscg@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.

Vragen persoonlijk beantwoord door bestuur
De aangekondigde verlaging van de pensioenen leverde veel vragen
op van deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur wilde deze
vragen persoonlijk beantwoorden. Dat gebeurde op woensdag 13
maart tijdens een speciale bijeenkomst. Ongeveer zestig deelnemers
en gepensioneerden waren naar het hoofdkantoor van Capgemini
gekomen om antwoord te krijgen op hun vragen.
Lees meer...

Per 1 april 2013 een lager pensioen
Op 31 december 2012 was de dekkingsgraad van het fonds 94,8%.
Een jaar geleden meldde het fonds dat het uw pensioen naar
verwachting zou moeten verlagen met 8,9%. Per 1 april 2013 moet
het fonds inderdaad uw pensioen verlagen. Deze verlaging kan nu
wel worden beperkt tot het percentage van 6,4%. Hierover hebt u in
februari een brief ontvangen. En net als in 2012 bouwt u als actieve
deelnemer in 2013 minder pensioen op dan in het pensioenreglement
is opgenomen.
Klik op de onderstaande link om meer te lezen over de maatregelen
en de redenen hiervoor.
Lees meer...

Belangrijkste oorzaken
financiële situatie
Uw pensioenfonds moet de
(opgebouwde) pensioenen verlagen. Dat
komt doordat de financiële situatie niet
genoeg herstelt door de lage rente en
doordat we samen steeds ouder worden.
U leest hier welke invloed de lage rente
en de gestegen levensverwachting
hebben op de financiële situatie van uw
fonds.
Lees meer...

Maatregelen getoetst door DNB
In 2009 diende uw pensioenfonds een herstelplan in voor de korte en
lange termijn bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Sindsdien is er continu afstemming geweest met DNB over de
financiële situatie van het fonds. Om aan de regels van DNB te
blijven voldoen, moet uw pensioenfonds alle (opgebouwde)
pensioenen verlagen per 1 april 2013. Het voorstel voor het verlagen
van de pensioenen is getoetst en goedgekeurd door DNB.
Lees meer...

Stapsgewijze verhoging AOW
vanaf 2013
De regering verhoogt de leeftijd waarop
u voor het eerst AOW ontvangt. AOW is
het pensioen dat iedereen krijgt die in
Nederland heeft gewoond en/of gewerkt.
U ontvangt AOW van de overheid vanaf
een bepaalde leeftijd.
Wordt u vóór 1 december 2013 65 jaar?
Dan start uw AOW één maand na uw
65ste verjaardag. Wordt u na 1
december 2013 65 jaar? Dan gaat uw
AOW nog later in.
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.
Woont u bijvoorbeeld samen, maar bent u niet getrouwd en geen
geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan komt uw partner niet
automatisch in aanmerking voor partnerpensioen, mocht u komen te
overlijden. Wilt u dat uw partner in aanmerking komt voor
partnerpensioen? Stuur dan een kopie van uw samenlevingscontract
naar het pensioenfonds.
U leest meer over privéveranderingen die u pensioen beïnvloeden op
de website van het fonds.
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