
“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 Pensioen
fonds 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 

ontvangt u nog bericht.

Volledige verhoging mo-
gelijk, plus iets extra’s 

Onze beleidsdekkings
graad was eind  vorig 
jaar 124,4%.  Hierdoor 
kon uw  pensioen volle
dig met de prijsstijging 

van afgelopen jaar wor
den 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  nabetaling voor de periode vanaf 
1 januari 2022. Dat is  natuurlijk mooi, maar 
we zijn ons er ook van bewust dat de 
 gemiste  verhogingen van de afgelopen 
jaren  hiermee nog lang niet zijn goedge
maakt. 

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 verwerkt in februari 
De verhoging van de pensioenen geldt 
vanaf januari, maar deze is met terug
werkende kracht pas in februari verwerkt. 
In die maand hebt u voor het eerst uw 
nieuwe maandelijkse pensioenbedrag 
ontvangen, plus de verhoging van  januari. 
De nieuwe bedragen vindt u terug op 
uw bankafschriften. Vanaf september 
kunt u deze bedragen en de betaal data 
ook terugvinden op onze website bij 
 MijnPensioencijfers. 

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.

U ontvangt van het fonds pensioen voor uzelf. Dit is het ouderdomspensioen. Maar er kan ook een pensioen 
geregeld zijn voor uw partner na uw overlijden. Uw partner ontvangt het partnerpensioen na uw  overlijden 

voor de rest van zijn of haar leven, uw kinderen tot en met de maand waarin ze 18 jaar worden. 

Om in aanmerking te komen voor het partner
pensioen gelden wel  voorwaarden. U moet al 

 partners zijn geweest in de periode dat u bij 
ons fonds pensioen opbouwde.

Krijgt u een partner wanneer u niet meer bij ons fonds 
pensioen opbouwt of wanneer uw pensioen al is 
 ingegaan, dan krijgt uw partner geen pensioen van 
ons fonds. Het recht op wezenpensioen kan verlengd 
 worden, bijvoorbeeld als uw kinderen studeren of het 
ouderlijk huishouden verzorgen. Het wezenpensioen 
eindigt in elk geval als uw kinderen 27 jaar worden.

Als u in Nederland woont en u overlijdt, geeft de 
 gemeente dit aan ons door. Uw nabestaanden  hoeven 
dan niets aan ons fonds door te geven. Woont u in 
het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw 
 nabestaanden uw overlijden wel bij ons melden. Zij doen 
dat door ons een brief te sturen.

In uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) leest u wat de 
hoogte is van het partnerpensioen. Vanaf september 
vindt u deze informatie ook in Mijn Pensioencijfers op de 
website van ons fonds.

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 emailadres 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 emailadres aan 
ons doorgeeft, want als u met  pensioen bent, heeft u geen toegang 
meer tot het emailadres 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 
 daardoor minder sterk. Onze beleidsdekkings
graad steeg in februari van 125,7% naar 126,9%.

Verhuist u naar of in het buitenland? Geef het aan 
ons door
Verhuizen is vaak een hele klus, zeker als u naar het buitenland 
verhuist. Niet alleen de verhuizing zelf, maar ook uw  administratie 
vraagt aandacht. Denkt u eraan om uw nieuwe adres aan ons 
door te geven? Dit gebeurt namelijk niet automatisch. U moet dit 
zelf aan ons doorgeven. Ook als u al in het buitenland woont en 
opnieuw verhuist. Of wanneer u vanuit het buitenland naar een 
ander land verhuist. U geeft uw nieuwe adres eenvoudig aan ons 
door. Inloggen op Mijn Pensioencijfers op onze website kan vanaf 
september en dan heeft u het snel zelf geregeld! U kunt natuurlijk 
ook gewoon onze klantenservice bellen: +31 88 116 2160 (iedere 
werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur): zij maken het dan 
direct voor u in orde.

Woont u eenmaal in het buitenland, dan zijn er meer zaken waar 
u rekening mee moet houden. Zoals het doorgeven van uw 
 nieuwe bankrekeningnummer en uw emailadres. Heeft u hier nu 
al  vragen over, neem dan contact op met onze klantenservice. 
Zij helpen u graag verder. Vanaf september kunt u dit soort zaken 
ook eenvoudig zelf regelen via Mijn Pensioencijfers op onze 
website.
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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.


