
 

 

 

 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Capgemini, september 2015 

 
 
Ook belangrijk: 

Hoeveel ontvangt u? 

Wat is er voor u geregeld? 

Pensioenreglement 

 

Terugblik deelnemersbijeenkomst 2 juli 2015 
 
Op donderdag 2 juli vond in Utrecht de jaarlijkse 
deelnemersbijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst kwamen 
onder meer het jaarverslag van 2014 en het transitietraject naar de 
nieuwe pensioenregeling aan bod. Ook nam het bestuur de impact 
van het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK) onder de loep en 
werd de toekomst van ons pensioenfonds besproken. 
 
De presentaties die tijdens de bijeenkomst werden gegeven, staan op 
de documentenpagina van onze website. Hebt u vragen naar 
aanleiding van de deelnemersbijeenkomst? Neem dan contact op met 
het bestuur via bestuur-pensioenfonds.bnl@capgemini.com. 
 

 
 

  

 

 

Financiële positie 
 
De voorlopige dekkingsgraad van ons 
pensioenfonds was eind augustus 
98,6%. Een maand eerder was dat 
99,8%. Het gaat om een schatting, dit 
percentage kan nog wijzigen. 
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft per 
15 juli 2015 de rente aangepastwaarmee 
pensioenfondsen hun financiële positie 
moeten berekenen. Ook ons 
pensioenfonds moet deze nieuwe rente 
gebruiken per die datum. Het effect van 
de nieuwe rente op de financiële positie 
van ons fonds is voor het eerst terug te 
zien in de dekkingsgraad van juli. We 
houden u op de hoogte. 

 

 
 

 
Nieuwe pensioenregeling 
 
De sociale partners (werkgever en COR) streven ernaar dat ons 
pensioenfonds per 1 januari 2016 een nieuwe pensioenregeling heeft. 
Deze partijen voeren daar momenteel gesprekken over. Het bestuur 
van ons fonds ondersteunt daarbij met advies en onderzoek naar de 
diverse mogelijkheden voor de nieuwe regeling. Het bestuur 
behartigt de belangen van de (oud-) werknemers en 
gepensioneerden. 
 
Wanneer er meer duidelijkheid is over de nieuwe pensioenregeling, 
ontvangt u eerst informatie van de sociale partners. Daarna 
informeren wij u over wat de nieuwe regeling voor u betekent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggesties? 
Opmerkingen of suggesties voor 
deze nieuwsbrief kunt u 
doorgeven viapensioenfonds-
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 NN Mijn Pensioen. 
E-mail: 
info@mijnpensioen.nnip.com 

 

https://www.pensioenfondscg.nl/werknemer/hoeveel-ontvangt-u/doe-de-pensioencheck/
https://www.pensioenfondscg.nl/werknemer/wat-is-er-geregeld/alle-regels-op-een-rij/
https://www.pensioenfondscg.nl/media/3181/pensioenreglementcapgemini.pdf
https://www.pensioenfondscg.nl/media/3376/246-1a-jv_capgemini_2014.pdf
https://www.pensioenfondscg.nl/media/3420/presentatie-deelnemers-vergadering-2-jull-2015-final.pdf
mailto:bestuur-pensioenfonds.bnl@capgemini.com
https://www.pensioenfondscg.nl/over-het-fonds/actuele-cijfers/financi%C3%ABle-positie/
https://www.pensioenfondscg.nl/nieuws/2015/toezichthouder-wijzigt-rekenregels-pensioenen/
mailto:pensioenfonds-cg@azl.eu
mailto:pensioenfonds-cg@azl.eu
http://www.pensioenfondscg.nl/
mailto:pensioenfonds-cg@azl.eu
mailto:pensioenfonds-cg@azl.eu
mailto:info@mijnpensioen.nnip.com


Telefoon: 0800-645 67 36. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de 
onderwerpen uit deze 
nieuwsbrief vindt u op de 
websitewww.pensioenfondscg.nl. 

 
 

 
Columns: Ieder voor zich (1 en 2) 
 
De meest recente columns van Wim Heukels op onze website zijn 
getiteld ‘Ieder voor zich’ (1 en 2). Onderwerp van beide columns is 
de toekomst van ons pensioenfonds. In deel 1 legt Wim uit wat het 
betekent als de actieve deelnemers het collectief van de 
pensioenregeling verlaten. In deel 2 vraagt hij zich af of een DC-
regeling (Defined Contribution) wel een verbetering is ten opzichte 
van een collectieve pensioenregeling. Nieuwsgierig? U vindt de 
columns van Wim hier. 
 

 
 

  

 

 

Onze nieuwe website staat 
live! 
 
Sinds 16 juli staat onze geheel 
vernieuwde website live. Het adres 
(www.pensioenfondscg.nl) is niet 
veranderd, maar de teksten en de 
vormgeving hebben een stevige 
opfrisbeurt gekregen. Alle 
pensioeninformatie is nu nóg makkelijker 
vindbaar. Ook nieuw is de koppeling 
metMijn Pensioencijfers. Binnen dit 
online platform kunt u direct uw 
pensioenzaken regelen. Wilt u 
bijvoorbeeld uw partner aanmelden? Of 
wilt u uw pensioen van uw vorige 
pensioenfonds meenemen? Dit kunt u via 
Mijn Pensioencijfers doorgeven. Ook is 
het mogelijk om een 
correspondentieadres door te geven. 
U kunt onze nieuwe website overal en 
altijd raadplegen; alle informatie wordt 
duidelijk weergegeven op smartphone, 
tablet, laptop en pc. 

 

 
 

 
Nieuw herstelplan ingediend bij DNB 
 
Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor 
pensioenfondsen. Volgens die regels is de financiële positie van ons 
pensioenfonds niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de 
lange termijn. Ons fonds heeft daarom voor 1 juli 2015 een nieuw 
herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank 
(DNB).  
 
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 besteden wij in elke 
nieuwsbrief aandacht aan een verandering die uw pensioen 
beïnvloedt. 
 
Gaat u bijvoorbeeld scheiden? Dan heeft uw ex-partner recht op de 

http://www.pensioenfondscg.nl/
https://www.pensioenfondscg.nl/extras/columns-wim-heukels/ieder-voor-zich-2/
https://www.pensioenfondscg.nl/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/cg
https://www.pensioenfondscg.nl/nieuws/2015/nieuw-herstelplan-ingediend-bij-dnb/


helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk hebt 
opgebouwd. Dit is zo in de wet geregeld. U leest meer over scheiden 
en pensioen op de pagina Scheiden op onze website. 
   

 

 

Afmelden nieuwsbrief  |  Disclaimer 

   

https://www.pensioenfondscg.nl/werknemer/verandert-uw-situatie/priv%C3%A9/scheiden/
http://www.pensioenfondscg.nl/disclaimercg

