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Financiële positie

Ook belangrijk:

De dekkingsgraad van het pensioenfonds
is in augustus 2012 gestegen van 84,5%
naar 85,4%. De stijging werd
veroorzaakt door een lichte toename van
het vermogen van het fonds en een
lichte stijging van de rente.

Pensioenreglement
Statuten
Hoeveel krijgt u?

De dekkingsgraad blijft achter bij het
kortetermijnherstelplan van het
pensioenfonds. Als de financiële situatie
eind december 2012 niet is verbeterd, is
het bestuur genoodzaakt om de
(opgebouwde) pensioenen te verlagen.
Het bestuur voert deze maatregel dan
niet meteen door. De verlaging kan
worden uitgesteld tot 1 april 2013. Ga
voor meer informatie naar de veel
gestelde vragen over deze maatregel op
de website van het pensioenfonds.
Lees meer...

Nederlanders leven steeds langer
Nederlanders worden steeds ouder. De levensverwachting stijgt. En
de stijging gaat sneller dan tot nu toe werd voorspeld. Dat zegt het
Actuarieel Genootschap (AG). Deze organisatie presenteert elke twee
jaar een voorspelling over hoe lang we leven. Dit is belangrijke
informatie voor pensioenfondsen. Als mensen langer leven,
ontvangen ze langer pensioen.
Lees meer...

De UPO’s zijn verstuurd
Alle deelnemers hebben onlangs per post het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Vorig jaar ontving u dit
overzicht in augustus. Door administratieve wijzigingen waren de
pensioenoverzichten dit jaar iets later gereed.
In uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen er voor u is bij het
pensioenfonds als u met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt.
Ook ziet u in dit overzicht wat uw eventuele partner en/of kinderen
krijgen als u overlijdt. Zo ziet u snel hoe uw pensioen er nu voor

staat en hoeveel u straks kunt verwachten.
Lees meer...

Kom ook naar de
deelnemersbijeenkomst!
De jaarlijkse deelnemersbijeenkomst is
dit jaar op dinsdag 20 november 2012.
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.

AOW-leeftijd stijgt vanaf 2013
De leeftijd waarop Nederlanders AOW ontvangen gaat omhoog. Dat
hebben de Eerste en Tweede Kamer besloten. Nu is het nog zo dat
iedereen die 65 wordt, vanaf zijn verjaardag elke maand een AOWuitkering ontvangt van de overheid. Deze leeftijd gaat omhoog.
Lees meer...

Welke kosten maakt het
pensioenfonds?
Via uw werkgever bouwt u pensioen op
bij Stichting Pensioenfonds Capgemini
Nederland. Als u met pensioen gaat,
krijgt u van het pensioenfonds een
pensioen uitgekeerd. Een pensioenfonds
is een financiële instelling en geen
commercieel bedrijf. Er is geen
winstoogmerk. Het geld dat het
pensioenfonds verdient met beleggen,
gaat naar uw pensioen.
Lees meer...

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

Verkort jaarverslag 2011 verschenen
Het verkort jaarverslag 2011 van Stichting Pensioenfonds Capgemini
Nederland is verschenen. In dit verslag vat het pensioenfonds de
belangrijkste onderwerpen uit het jaarverslag samen voor u. Het
verkort jaarverslag 2011 is beschikbaar op de website van het

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.

pensioenfonds.
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.
Wist u bijvoorbeeld dat uw nabestaanden geen partner- en/of
wezenpensioen krijgen als u uit dienst treedt en daarna overlijdt? Om
dit te voorkomen, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen
omzetten in een partnerpensioen. Deze keuze krijgt u als u uit dienst
treedt.
U leest meer over uit dienst treden en pensioen op de pagina
Veranderingen werk op de website van het fonds.

Houd uw profiel van ING Mijn Pensioen actueel
Het is belangrijk dat u uw profielgegevens van ING Mijn Pensioen
actueel houdt. Hierdoor voorkomt u dat u onbereikbaar wordt voor
ING. Gaat u verhuizen? Wijzig dan uw postadres in uw profiel. Een
nieuw e-mailadres? Pas het even aan. Als ING Mijn Pensioen over uw
laatste gegevens beschikt, dan kunt u informatie blijven ontvangen
van ING. Denk daarbij aan transactieoverzichten en meldingen over
uw beleggingsportefeuille.
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