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Hoe gaat het? We praten je graag even bij

Inhoudsopgave

Hoe gaat het?

Het coronanieuws op een rij

Interview met Flip van Koten, voorzitter beleggingsadviescommissie

Pensioenfonds Gasunie: nét even anders

Dit jaar geen toeslagverlening

Wij staan voor je klaar

Hoe gaat het?

Onze wereld is voor iedereen een stukje kleiner geworden. De mensen die

normaal gesproken dichtbij staan, houden we nu op afstand. En dat is gek. Soms

zorgwekkend. Hoe gaat het met jouw nieuwe gewoonten in de 1,5 meter

https://mailingtool.iwink.nl/[__link__]
mailto:pensioendesk@pf-gasunie.nl
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maatschappij? En belangrijker nog: hoe gaat het met je? Want het belangrijkste is

nu natuurlijk jouw gezondheid. En later? Daar zorgen wij voor. Ons werk gaat door.

Want onze zorg is jouw pensioen!

Het coronanieuws op een rij

Misschien zit je met vragen over je pensioen. En over de gevolgen van het

coronavirus voor je pensioen. Op onze website hebben wij het belangrijkste

nieuws over corona verzameld:

Opsturen studiebewijs bij wezenpensioen tijdelijk niet nodig.

Bewijs van in leven zijn mag later worden opgestuurd.

Vertraging post als je in het buitenland woont.

Gevolgen van het coronavirus voor ons pensioenfonds.

We blijven bereikbaar voor vragen.

Bekijk al het laatste nieuws op onze website

https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/moet-ik-een-studiebewijs-voor-mijn-wezenpensioen-opsturen?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/gepensioneerden?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/vertraging-post-als-je-het-buitenland-woont?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/gevolgen-coronavirus-voor-pensioenfonds-gasunie?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/corona-update-ook-nu-beantwoorden-wij-graag-je-vragen?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/interview-met-flip-van-koten-voorzitter-beleggingsadviescommissie?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
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Interview met Flip van Koten, voorzitter

beleggingsadviescommissie

Een interview over de gevolgen van het coronavirus op de

beleggingsresultaten

Wij beleggen jouw pensioen. Zo kunnen wij het afgesproken bedrag aan pensioen

ook aan je uitbetalen. Maar wat betekent het coronavirus voor de

beleggingsmarkt? En hoe gaat het met ons in vergelijking tot andere fondsen?

Moeten we ons zorgen maken, of gaat het nog? We spreken Flip van Koten,

voorzitter van de beleggingsadviescommissie.

Lees het interview

Pensioenfonds Gasunie: nét even anders

Pensioenfonds Gasunie belegt zijn vermogen nét even anders dan de meeste

https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/interview-met-flip-van-koten-voorzitter-beleggingsadviescommissie?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/interview-met-flip-van-koten-voorzitter-beleggingsadviescommissie?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/pensioenfonds-gasunie-net-even-anders?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
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Dit jaar geen toeslagverlening

Het leven wordt steeds duurder. Met een euro kun je straks minder kopen dan nu.

Wij willen niet dat jouw pensioen minder waard wordt. Daarom proberen wij jouw

pensioen elk jaar te verhogen met een toeslag. Maar dat kan alleen als wij genoeg

geld hebben. Dat is te zien aan onze beleidsdekkingsgraad. In mei was deze

104,2%.

Eind december was de beleidsdekkingsgraad 107,7%. Dat is helaas niet genoeg

voor een toeslag over 2020. Pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% kunnen

wij jouw pensioen verhogen. Aan het begin van elk nieuw jaar laten we weten of er

wel of geen toeslagverlening mogelijk is. Nog niet iedereen wist dit. Daarom

vertellen we het voor de zekerheid nu nog een keer.

andere pensioenfondsen. Ongeveer 35% van ons vermogen beleggen we

risicomijdend. Dat doen we het meest in vastrentende waarden zoals obligaties.

Ongeveer 65% van ons vermogen beleggen we risicovol, het grootste deel in

aandelen en onroerend goed.

Bij de meeste andere fondsen is die verdeling andersom. Hoe en waarom doen we

dat? En wat levert het ons op?

Nieuwsgierig naar de antwoorden? Lees dan verder!

https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/pensioenfonds-gasunie-net-even-anders?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/contact?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
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Wij staan voor je klaar

Ook wij werken thuis. Maar daar merk je niets van. Je kunt ons dus gewoon blijven

bellen of mailen met al jouw pensioenvragen. Van maandag tot en met vrijdag

tussen 09.00 en 17.00 uur: (050) 522 50 30 of via info@pensioenfondsgasunie.nl.

We helpen je graag!

Bel ons gerust als je een vraag hebt

mailto:info@pensioenfondsgasunie.nl
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/contact?utm_source=imailingtool&utm_medium=email&utm_campaign=2-26062020-nieuwsbrief&utm_term=actieven&utm_content=
https://mailingtool.iwink.nl/?rh=signoff&m=[__m__]&s=[__s__]
https://mailingtool.iwink.nl/?rh=signoff&m=[__m__]&s=[__s__]

