
“Alle pensioenen 
per 1 januari 2022 
verhoogd met 2,7%” 
Uw pensioen is voor het eerst sinds 
lange tijd verhoogd  
Zoals u al op onze website hebt  kunnen 
 lezen, zijn alle pensioenen bij ons fonds 
per 1 januari 2022 verhoogd met 2,7%. 
We zijn erg blij dat verhogen na  lange 
tijd weer kon. De verhoging geldt voor 
alle pensioenen bij Pensioenfonds 
Gasunie. Dus zowel voor de pensioenen 
die uitgekeerd worden, pensioenen die 
 opgebouwd worden als voor pensioenen 
die nog niet zijn ingegaan. Ook  verhogen 
wij uw pensioen nog met een klein deel 
van de verhogingen als u die in het 

 verleden hebt gemist. Daarvan ont-
vangt u nog bericht.

Volledige verhoging 
 mogelijk, plus iets extra’s 
Onze beleidsdekkingsgraad 
was eind  vorig jaar 124,4%. 
 Hierdoor kon uw  pensioen 
volledig met de prijsstijging 
van afgelopen jaar  worden 
verhoogd. De prijzen 
stegen in 2021  gemiddeld 
met 2,7%. Daarnaast 
was er nog een beetje 
extra ruimte. Die ruimte 

gebruiken we om een klein 
deel van de verhogingen, 

die in eerdere jaren niet zijn 
gegeven, in te halen. 

Deze inhaaltoeslag wordt later dit jaar met 
terugwerkende kracht verwerkt. U krijgt 
dan een (kleine) extra verhoging per 
1 januari 2022. Dat is  natuurlijk mooi, 
maar we zijn ons er ook van bewust dat 
de  gemiste  verhogingen van de afge-
lopen jaren  hiermee nog lang niet zijn 
 goedgemaakt. 

Verhogingen in de toekomst 
Natuurlijk hopen we dat we uw pensioen 
de komende jaren weer vaker kunnen 
verhogen. Of dat kan, weten we niet. 
Het is belangrijk dat het met de  economie 
goed blijft gaan en dat de rente blijft 
stijgen. Dat hebben pensioenfondsen in 
het huidige pensioensysteem nodig om 
financieel  gezond te blijven (en dus om de 
pensioenen te mogen verhogen). Over een 
verhoging van de pensioenen wordt begin 
2023 besloten nadat de beleidsdekkings-
graad eind 2022 bekend is.

Verhoging is te zien op uw UPO 
De nieuwe pensioenbedragen vindt u 
op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
Dit ontvangt u in de loop van 2022. Wilt 
u de verhoging eerder zien, log dan in op 
Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar  worden 
 gegevens minimaal 3 keer per jaar 
 ververst. Dat betekent dat veranderingen 
in uw werk of privé 3 keer per jaar aange-
past worden op Mijnpensioenoverzicht.nl. 

Natuurlijk hopen we 
dat we uw pensioen de 
 komende jaren weer 
 vaker kunnen verhogen. 
Of dat kan, weten we 
niet. 
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Sinds 1 januari 2022 voert AZL de pensioenregeling voor ons uit. 
Hiervoor deed TKP dit, maar zij richten zich alleen nog op grote 
 pensioenfondsen. Als middelgroot fonds zijn we gelukkig (weer) van 
harte welkom bij AZL. In het verleden heeft AZL ook al de pensioen-
uitvoering voor ons fonds gedaan. We zijn blij met de hernieuwde 
samenwerking met AZL. 

  Zelfde administratie, een nieuwe uitvoerder.
De verhuizing is nog in volle gang. Daar merkt u als het goed is  bijna 
niets van. De meeste veranderingen gebeuren namelijk achter de 
schermen. Op onze (nieuwe) website leest u meer over de verhuizing 
naar AZL en wat voor u belangrijk is om te weten. Zoals onze nieuwe 
contactgegevens, uw nieuwe klantnummer en nog veel meer.

H et pensioenfonds zorgt voor uw inkomen van later. Dat is uw ouderdomspensioen. Maar er is ook een 
pensioen geregeld voor uw partner na uw overlijden. Dit is het partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit 

dan totdat hij of zij overlijdt. In uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) leest u wat de hoogte is van het partner-
pensioen. Na de zomer vindt u deze informatie ook in Mijn Pensioencijfers op de website van ons fonds. 

Om in aanmerking te komen voor 
het partnerpensioen gelden wel 

voorwaarden. U moet partners 
zijn in de periode dat u bij 
Gasunie of GasTerra werk-
zaam bent en bij ons fonds 
pensioen opbouwt. Krijgt u 
een partner wanneer u niet 
meer bij ons fonds  pensioen 
opbouwt, dan krijgt uw 
 partner geen  pensioen van 
ons fonds. Ook moet uw 
partner bij ons bekend zijn.

Dat is zo wanneer u, voordat u overlijdt of met pensioen 
gaat:
• bent getrouwd, 
• uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente 

of 
• uw partner bij ons hebt aangemeld. 
Maar als u samenwoont, of in het buitenland trouwt, dan 
is uw partner niet vanzelf bij ons bekend. In die gevallen 
meldt u uw partner zelf bij ons fonds aan. U moet dat dus 
zelf regelen. 

Twijfelt u of uw partner bij ons bekend is? Kijk dan op uw 
jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Als u daar de naam 
van uw partner ziet staan, hoeft u niets te doen. Staat er 
geen naam bij ‘uw partner’? Geef dan de naam van uw 
partner aan ons door via onze klantenservice: 
088 - 116 2160 (iedere werkdag bereikbaar tussen 
8.30 en 17.00 uur). Vanaf september gaat dit ook 
 eenvoudig in Mijn Pensioencijfers op onze website.

Partnerpensioen:  
pensioen voor uw partner 
na uw overlijden

Onze nieuwe pensioen-
uitvoeringsorganisatie: 
AZL

Life events



Een nieuw gezicht, een  nieuwe 
website 
De communicatie over uw pensioen is verhuisd naar AZL, onze 
nieuwe administrateur. Steeds meer wordt nieuws over uw  pensioen 
specifiek en zo mogelijk persoonlijk gemaakt: afgestemd op uw 
situatie. Daarom hebben we ook een  nieuwe website. Heeft u al 
een kijkje genomen? U zult zien dat de website er anders uitziet. 
De website is nog niet helemaal klaar. Er ontbreekt nu nog veel 
informatie. Deze vullen we in het voorjaar snel aan. Vanaf medio 
april zal de  algemene informatie op de website compleet zijn, vanaf 
september kunt u voor uw persoonlijke informatie inloggen op 
Mijn Pensioencijfers. 

Inloggen op Mijn Pensioencijfers 
We werken op dit moment nog hard aan Mijn Pensioencijfers, de 
nieuwe persoonlijke online omgeving op onze website. U kunt 
hiermee op de nieuwe website inloggen om uw  pensioenzaken 
online te regelen. Bijvoorbeeld om uw e-mailadres of een verhuizing 
naar het buitenland door te geven, of om te kijken hoe uw pensioen 
ervoor staat.  Mijn Pensioen cijfers staat vanaf september op onze 
website. Daar vindt u dan ook de nieuwe pensioenplanner, waarmee 
u inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. 

Hebben wij uw e-mailadres al?
Wilt u voortaan post van ons fonds digitaal ontvangen? Laat het ons 
weten via onze klantenservice. Bent u nog aan het werk bij Gasunie 
of GasTerra? Zorg dan vooral dat u tijdig uw privé e-mailadres aan 
ons doorgeeft, want als u met  pensioen bent, heeft u geen toegang 
meer tot het e-mailadres van het werk. 
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Hoe staan we ervoor? 
Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe 
 Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat: 

De actuele dekkingsgraad stellen we elke 
maand op de laatste dag vast. Deze steeg in 
februari 2022 van 127,5% naar 131,4%.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde 
van de afgelopen twaalf actuele dekkings-
graden. Deze dekkingsgraad verandert daar-
door minder sterk. Onze beleidsdekkingsgraad 
steeg in februari van 125,7% naar 126,9%.

Opbouwpercentage wijzigt niet 
Het opbouwpercentage is het percentage 
van het pensioengevend loon waarover u 
elk jaar pensioen opbouwt. Voor 2022 blijft 
dat  ongewijzigd staan op: 1,875%. Dit is het 
 maximale opbouwpercentage dat wettelijk is 
toegestaan.

Wilt u eerder met pensioen? Laat het ons weten
Voordat u met pensioen gaat, maakt u een aantal keuzes. 
 Bijvoorbeeld over het moment waarop u met pensioen wilt. Als u 
op uw AOW-leeftijd met pensioen wilt gaan, hoeft u niets te 
regelen. U krijgt daar ruim op tijd automatisch bericht over. Wilt 
u eerder met pensioen? Dan is het wel belangrijk dat u ons dit 
op tijd laat weten. Dat doet u nu tijdelijk via onze klantenservice. 
Stuur een e-mail naar: info@pensioenfondsgasunie.nl, of bel ons 
op telefoonnummer 088 – 116 2160 (iedere werkdag bereikbaar 
tussen 8.30 en 17.00 uur). Wij helpen u graag met de aanvraag 
en aanmelding. Ook kunt u via de klantenservice een berekening 
aanvragen. Want eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor 
de hoogte van het pensioen dat u straks maandelijks ontvangt. 

Vanaf september regelt u dit eenvoudig zelf via Mijn Pensioen-
cijfers. U ziet dan meteen in de pensioenplanner wat er gebeurt 
met de hoogte van uw maandelijkse pensioenbedrag wanneer 
u bijvoorbeeld uw pensioen van ons fonds eerder in laat gaan. 
Ook handig: in Mijn Pensioencijfers kunt u ook uw e-mailadres 
 opgeven of wijzigen. Als u uit dienst gaat, werkt uw e-mailadres 
van Gasunie of GasTerra niet meer. Zorg er dan voor dat u uw 
privé e-mailadres invult. Zo kunnen wij u op de hoogte blijven 
houden van belangrijk nieuws over uw pensioen.
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Bezoek onze website 
www.pensioenfondsgasunie.nl. Daar vindt u veel 

informatie over uw pensioen en ons fonds. U kunt op 
onze website inloggen op uw persoonlijke beveiligde 

omgeving Mijn Pensioencijfers 

 
U kunt ons ook bellen 

op 088 - 116 2160.  
De klantenservice van 

 Pensioenfonds Gasunie is 
op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur bereikbaar.

mailen of schrijven 
via 

info@pensioenfondsgasunie.nl  
of schrijven naar 

 Pensioenfonds Gasunie,  
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

De Pensioenkrant is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Gasunie. 
De Pensioenkrant verschijnt vier keer per jaar. Aan de tekst van deze Pensioenkrant kunt u 
geen  rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële Pensioenreglement van 
 Stichting  Pensioenfonds  Gasunie. Het adres van de Stichting Pensioenfonds Gasunie is postbus 4471, 
6401 CZ Heerlen.
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