
 

 

 

 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Capgemini, december 2014  

 
 
Ook belangrijk: 

Hoeveel krijgt u? 

Wat is er voor u geregeld? 

Pensioenreglement 

 

Sociaal overleg 
 
De pensioenregeling voor deelnemers heeft als doelstelling een 
opbouw tot 70% van het gemiddelde loon vanaf 67 jaar. Dat is een 
opbouw van 1,67% per jaar. Hiertoe moet een pensioenpremie 
worden opgebracht die kostendekkend is. In 2012 en 2013 werd dit 
niet gerealiseerd, en in 2014 lukte het alleen dankzij een extra 
bijdrage van de werkgever. 

 
Voor 2015 is met de huidige premie een opbouw van 1,5% mogelijk. 
Daarom is het opbouwpercentage voor komend jaar naar beneden 
bijgesteld tot 1,5%. Daarmee is de doelstelling van 1,67% ver uit het 
zicht. De sociale partners gaan daarom het eerste halfjaar van 2015 
fundamenteel nadenken over een realiseerbare pensioenregeling.  
 
Lees meer...  
 

 
 
  

 
 

Wettelijke veranderingen  
 
De kredietcrisis liet zien dat pensioenen 
minder zeker zijn dan de meeste mensen 
daarvoor dachten. De daardoor 

veroorzaakte schok leidde tot veel 
publiciteit, ideeën en discussies. De 
resultaten hiervan worden nu vastgelegd 
in gewijzigde wet- en regelgeving. Een 
deel daarvan gaat in per 1 januari 
2015.    
 
Lees meer...  

 

 
 
 
Financiële situatie eind 2014 
 
De dekkingsgraad van het fonds was eind oktober 101,9% en eind 
november 103,8%. In beide gevallen dus lager dan de minimaal 
vereiste dekkingsgraad van 104,5%. De verwachting is dat de 

dekkingsgraad eind 2014 nog iets daalt ten opzichte van november. 
Dit komt onder andere door de berekeningsmethodiek (3-
maandsgemiddelde) voor de dekkingsgraad. 
 
 
Lees meer...  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
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https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1590336/17467532/229924/60/
mailto:pensioenfonds-cg@azl.eu
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1590336/17467532/182589/69/
mailto:pensioenfonds-cg@azl.eu
mailto:pensioenfonds-cg@azl.eu
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1590336/17467532/2940275/62/


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. 

 
Hallo, is daar nog iemand? 
 
Op de website van het pensioenfonds is een nieuwe column geplaatst 
van de hand van Wim Heukels. De titel is ‘Hallo, is daar nog 
iemand?’. Wim stipt in deze column de continuïteit van 
pensioenfondsen aan en de daarmee samenhangende 
bestuursvormen. Ook roept hij op om eind deze maand te stemmen 
bij de verkiezingen van uw pensioenfonds.  

 
Veel leesplezier! 
 
Column Wim Heukels: ‘Hallo, is daar nog iemand?’ 
 

 
 
 
Presentaties deelnemersbijeenkomst online 
 
Op dinsdag 18 november vond in Utrecht de jaarlijkse 
deelnemersbijeenkomst plaats. In een open sfeer werd door de 
ongeveer 50 aanwezigen een succesvolle bijeenkomst neergezet. 
Tijdens de bijeenkomst blikte het bestuur onder meer terug op de 
ontwikkelingen in 2013 en 2014. Ook de toekomst van ons 
pensioenfonds kwam aan bod. De presentaties die tijdens de 
bijeenkomst werden gegeven, staan op de website van het fonds.     

 
Vragen? 
Hebt u vragen naar aanleiding van de deelnemersbijeenkomst? Neem 
dan contact op met het bestuur via 
bestuur-pensioenfonds.bnl@capgemini.com.  
 

 
 
 
Verkiezingen verantwoordingsorgaan 
 
Het verantwoordingsorgaan heeft vacatures voor een gepensioneerde 
en voor een oud-deelnemer. Voor beide vacatures hebben meerdere 
kandidaten zich aangemeld. Daarom organiseert het bestuur 
verkiezingen. De gepensioneerden en oud-deelnemers kunnen via 
een verkiezingswebsite hun stem uitbrengen. Lees meer... 
 

Verkiezingen Bestuur 
In januari volgt een verkiezing voor een nieuw bestuurslid namens de 
werknemers. Inmiddels hebben zich vier mensen kandidaat gesteld. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie.  
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