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De ondergetekenden:
Capgemini N.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen "de werkgever",
en
Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen "de
stichting",
in aanmerking nemende:
-

dat afspraken over de uitvoering en financiering zijn vastgelegd in een overeenkomst
tussen werkgever en de stichting;

-

dat de overeenkomst tussen Capgemini N.V. en de stichting per 31 december 2007 eindigt
en dat de werkgever en de stichting per ingang van 1 januari 2008 een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst aangaan;

-

dat deze overeenkomst per 1 januari 2012 gewijzigd wordt en de gewijzigde bepaling in
dit addendum zijn opgenomen.;

komen overeen:
dat de navolgende bepalingen op 1 januari 2012 gewijzigd zijn vastgesteld:
Artikel 4 lid 2

De in lid 1a bedoelde pensioenpremie wordt aangewend voor:
a.
de aanspraken toegekend uit module 1, 2 en 4 van het pensioenreglement en de
overgangsregelingen ingevolge de artikelen 34 en 35 van het pensioenreglement;
b.
de voor de uitvoering van de regeling verschuldigde uitvoeringskosten; en
c.
de krachtens wetgeving aan te houden buffers.
De bufferopslag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Indien de pensioenpremie meer dan
kostendekkend is, zal het meerdere ook worden toegevoegd aan de algemene reserve van de
stichting.

Artikel 8
1.

Het bestuur besluit jaarlijks of een toeslag wordt verleend, rekening houdend met de
financiële positie van het pensioenfonds.

2.

Indien en voor zover de middelen van de stichting naar het oordeel van het bestuur dit
toelaten, kan het bestuur jaarlijks per 1 januari een toeslag verlenen op de volgende
pensioenen:
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a.
b.

3.

het in module 1 voor een deelnemer opgebouwd pensioen;
indien en voor zover bij tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap periodieke
pensioenrechten zijn toegekend en voor zover dat tot de verplichtingen van de stichting
behoort:
i. de pensioenrechten (levenslang ouderdomspensioen en/ of prepensioen en/of
partnerpensioen en/of wezenpensioen) van pensioengerechtigden;
ii. de pensioenrechten (levenslang ouderdomspensioenen/of prepensioen en/of
partnerpensioen) van niet-gepensioneerde gewezen deelnemers.

De toeslagverlening is voorwaardelijk. De beoordeling van de vraag of toeslagverlening
plaatsvindt, wordt uitsluitend gemaakt door het bestuur van de stichting. Het bestuur is te
allen tijde bevoegd de systematiek van toeslagverlening voor alle betrokkenen aan de
omstandigheden aan te passen. Besluiten in het verleden om toeslag te verlenen vormen
geen garantie voor in toekomstige jaren te verlenen toeslagen.

Aldus getekend in tweevoud te Utrecht, d.d. ...............................

Capgemini N.V.

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

……………………………

Drs. W.H.H. Starmans
Voorzitter

Drs. J.J. van Dopperen
Secretaris
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