
Nieuw pensioen stelsel: 
praten over de toekomst van uw pensioen 

In onze nieuwsbrief van november 2021 las u al over het nieuwe pensioenstelsel en wat dat voor uw pensioen gaat 
betekenen. We zijn inmiddels ruim een halfjaar verder. Wat is er sinds november gebeurd? En wat kunt u nog van 

Pensioenfonds Gasunie verwachten?

Overleggen met sociale partners 
Het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel (‘Wet toekomst 
pensioenen’) ligt sinds 30 maart 2022 bij de Tweede Kamer. 
De regering wil de nieuwe pensioenregels al op 1 januari 2023 
invoeren. Pensioenfondsen en sociale partners (vakbonden en 
werkgever) krijgen daarna 4 jaar de tijd om de aanpassingen af te 
stemmen. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet alles helemaal klaar zijn 
voor het nieuwe pensioenstelsel. 

Binnenkort start het overleg van het pensioenfonds met de sociale 
partners over de toekomst van uw pensioen. Het voorbereiden op 
het nieuwe pensioenstelsel gaat dus in goed overleg. We zetten 
ons samen in om tot een goed resultaat te komen. Er komt een 
nieuwe pensioenregeling. Hoe die regeling eruit komt te zien, 
 weten we nog niet. De nieuwe regeling zal waarschijnlijk niet 
 eerder ingaan dan per 1 januari 2026. 

We willen weten wat u wilt! 
U krijgt in het nieuwe pensioenstelsel uw eigen pensioenpot. 
Daarin komen de pensioenpremies die u en uw werkgever betalen 
als de nieuwe pensioenregeling is ingegaan. Met het geld in die 
pensioenpot gaan we beleggen.

Het idee is dat ook uw tot nu toe opgebouwde pensioen in de 
pensioenpot gaat. Hierover zullen pensioenfonds en sociale 
 partners in overleg gaan. 

We beleggen de pensioenpremies nu trouwens ook al. Alleen is 
het nu niet uw eigen pensioenpot waarmee we beleggen, maar 
de totale pensioenpot van alle deelnemers. Uw pensioen wordt 
straks dus persoonlijker. 

Daar heeft u natuurlijk ook een mening over. Daarom nodigen 
wij u later dit jaar of begin volgend jaar uit voor een onderzoek. 
We vragen u dan onder andere hoeveel risico u wilt nemen met de 
beleggingen die we voor u doen. Want we willen weten wat u wilt!

Blijf op de hoogte 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het 
 pensioenakkoord? Lees de informatie over het nieuwe pensioen-
stelsel van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl. 
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Waarom nieuwe regels voor pensioen? 
Het nieuwe pensioenstelsel past beter bij onze huidige maatschappij en arbeidsmarkt. We werken bijvoorbeeld niet ons hele leven meer voor 
dezelfde werkgever. Ook konden pensioenen lange tijd niet meebewegen met de  economie. In het nieuwe  pensioenstelsel gaat dat min of 
meer  automatisch.

Hoe ziet de weg naar het 
nieuwe pensioenstelsel eruit? 
Dat ziet u op onze website!



Life event

Er komt een extra keuze als u straks met pensioen gaat. U kunt dan een deel van uw pensioen in 
één keer opnemen. Dit noemen we ‘bedrag ineens’. Daar zitten voor- en nadelen aan. 

De wet die dit regelt gaat waarschijnlijk op 1 januari 2023 
of 1 juli 2023 in. Maar het kan ook later worden. Als 
de wet eenmaal is ingegaan, kunt u bij pensionering 
maximaal 10% van uw pensioen in één keer opnemen. 
U betaalt hier eerst belasting over. Het netto bedrag 
dat overblijft, kunt u dan gelijk gebruiken. U bepaalt 
 helemaal zelf wat u met het geld doet.

Klinkt goed, of niet? U hebt ineens meer geld te 
 besteden. Dat komt mooi uit, want u was van plan uw 
huis te verbouwen. Of wilde u liever een deel van uw 

hypotheek  aflossen? Of een andere 
schuld? Eindelijk eens langer op 

vakantie zou ook wel fijn zijn. 
Het is helemaal aan u!

Waar u op moet letten 
Maar er zitten ook nadelen aan. Dit zijn gevolgen waar u 
rekening mee moet houden:

• Het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand 
van ons krijgt, wordt lager.

• Het bedrag dat u opneemt, telt mee voor de 
 inkomstenbelasting en wordt opgeteld bij uw 
 inkomen. 
- U gaat hierdoor - in het kalenderjaar waarin u 
 het bedrag ineens krijgt - meer belasting betalen. 
- Uitkeringen of toeslagen (zoals huur- of 
  zorgtoeslag) die u in dat jaar krijgt, kunnen lager 
 worden;  misschien moet u zelfs iets terugbetalen. 
- De inkomensafhankelijke bijdrage 
 Zorgverzekeringswet die (als belasting) wordt  
 ingehouden op uw pensioen, is in dit jaar hoger.

• Als u een bedrag ineens opneemt, kunt u er niet 
meer voor kiezen om eerst tijdelijk een hoger (of 
 lager) pensioen te ontvangen (‘hoog-laag’/’laag-
hoog’). U kunt dan ook niet kiezen voor een tijdelijk 
hogere pensioenuitkering als u eerder met pensioen 
gaat en nog geen AOW ontvangt.

Weeg voor- en nadelen goed af 
Een deel van uw pensioen als een bedrag ineens 
 opnemen heeft dus voor- en nadelen. Kijk daar goed 
naar vóórdat u een keuze maakt. Laat u eventueel 
 adviseren door een financieel specialist. Hoe dan ook: 
het is en blijft uiteindelijk uw keuze.

Nieuwe mogelijkheid 
bij pensioneren: 
bedrag ineens opnemen

Gaat u binnenkort met pensioen? 
Nog vóór 1 januari 2023? Dan kunt u van deze nieuwe keuze 
nog geen gebruikmaken. Of dat vanaf 1 januari 2023 wél kan, 
is nog niet zeker want de  wetgeving is nog niet  definitief. 
Wilt u graag een bedrag ineens  opnemen? Dan kúnt u 
 over wegen uw pensioen uit te stellen.
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Inflatie: wat  betekent dat voor uw  pensioen?
U hebt het ongetwijfeld gemerkt: met € 50 kunt u nu minder 
kopen dan 12 maanden geleden. U merkt het als u gaat  tanken, 
bij het betalen van de dagelijkse boodschappen en aan de 
energie rekening. Alles is duurder geworden.

Inflatie betekent dat uw geld door prijsstijgingen minder waard 
wordt. Lang was de inflatie in Nederland zeer laag. Maar de laatste 
maanden wordt bijna alles steeds duurder. Volgens economen zal 
de inflatie in Nederland dit jaar gemiddeld op 7,7% uitkomen. 

U krijgt nog geen pensioen van ons. Toch raakt de inflatie ook 
uw opgebouwde pensioen. Want al het geld is minder waard 
 geworden. Dus ook het geld dat wij voor uw pensioen opzij 
 hebben gezet. Daar merkt u nu nog niets van. Maar als u straks 
met pensioen gaat natuurlijk wel.

Pensioenverhoging kan helpen 
Kan het pensioenfonds daar dan niets tegen doen? Misschien wel. 
Wij proberen uw opgebouwde pensioen elk jaar te verhogen 
(indexatie). Als het kan met hetzelfde percentage als de  prijs - 
stijgingen, dus met de inflatie.

Dat mag alleen als het  pensioenfonds daar genoeg geld voor 
heeft. Onze beleidsdekkingsgraad moet dan hoog genoeg zijn. 
Minstens 110%.

Over 2021 is dat gelukt. Op 1 januari 2022 konden wij uw  pensioen 
met 2,7% verhogen. Later dit jaar gaan we met  terugwerkende 
kracht (vanaf 1 januari 2022) nog een klein stukje inhaalindexatie 
aan uw pensioen toevoegen. We halen dus een klein stukje van 
de indexatie in die we in het verleden niet konden geven. Toen 
was indexatie niet mogelijk, omdat de beleids dekkingsgraad van 
het pensioenfonds niet hoog genoeg was.

Op dit moment is de inflatie veel hoger dan in 2021. Of we de 
huidige inflatie kunnen gaan compenseren, weten we pas begin 
volgend jaar. We kijken daarbij naar de beleidsdekkingsgraad op 
31 december 2022.

Volg de beleidsdekkingsgraad 
op onze website. We publiceren 
elke maand een nieuwe stand.

Oorlog in Oekraïne: dalende beurskoersen
De Russische inval in Oekraïne is in de eerste plaats een groot menselijk drama. Het bestuur van het 

 pensioenfonds leeft mee met de bevolking die lijdt onder het oorlogsgeweld. U ongetwijfeld ook. 
 Natuurlijk zijn mensenlevens veel belangrijker dan pensioen beleggingen. Toch vertellen we graag kort wat 
de oorlog betekent voor uw pensioen.

Ten eerste: het pensioenfonds belegde zeer beperkt in 
 Russische bedrijven. We kunnen deze beleggingen niet 
verkopen, omdat de Russische beurs sinds de inval gesloten 
is. We gaan ervan uit dat onze Russische aandelen niets meer 
opleveren. De financiële gevolgen voor het pensioenfonds 
zijn heel beperkt.

Maar de oorlog heeft gevolgen voor de (aandelen)beurzen 
wereldwijd. Sterker: de hele financiële wereld wordt hierdoor 
geraakt.  
U las al over de hoge inflatie; die is voor een deel het gevolg 
van de hoge energieprijzen in verband met de oorlog in 
Oekraïne. 

Aandelen zijn de laatste maanden minder waard  geworden. 
Het pensioenfonds belegt ongeveer de helft van zijn 
 vermogen in aandelen. Nu die aandelen minder waard zijn 
 geworden, heeft het pensioenfonds minder  vermogen. 
Maar we beleggen voor de lange termijn. Aandelen  kunnen 
dalen en stijgen. Daar houden we rekening mee.

Geluk bij een ongeluk: de rente is de laatste maanden aan het 
stijgen. Dat is goed nieuws voor pensioenfondsen. Want als 
de rente stijgt, hoeft het pensioenfonds minder geld opzij te 
zetten voor uw pensioen. Het positieve effect van de rente-
stijging is zelfs groter dan het negatieve effect van de daling 
van de beurskoersen.



Nee, dat klopt niet. Ja, er gaat de komende jaren het een 
en ander veranderen. Denk alleen maar aan het nieuwe 
pensioenstelsel. En ook daarna krijgt u waarschijnlijk 
nog met veranderingen te maken. Zeker als u nog jong 
bent en voorlopig niet met pensioen gaat.

Maar hoe jong u ook bent: het is verstandig om u nu 
al in uw pensioen te verdiepen. Juist als u jong bent, 
kunt u nog veel voor uw pensioen regelen. Wilt u later 
misschien eerder stoppen met werken? Kijk dan eerst 
of dat voor u financieel haalbaar is. Anders kunt u altijd 
bijsparen voor uw pensioen. Hoe eerder u daarmee 
begint, hoe beter dat is. 

Het is sowieso slim om af en toe naar uw persoonlijke 
financiële situatie te kijken. Die kan namelijk veranderen. 
Bijvoorbeeld als u meer gaat verdienen. Of als u parttime 
gaat werken en juist mínder gaat verdienen. De hoogte 
van uw salaris heeft direct invloed op het pensioen dat u 
per jaar opbouwt. Meer salaris nu betekent straks meer 
pensioen. Ook dingen die in uw privéleven gebeuren 
kunnen invloed op uw pensioen hebben. Bij een (echt)
scheiding krijgt uw ex-partner bijvoorbeeld meestal de 
helft van uw opgebouwde pensioen. Check daarom met 
enige regelmaat uw financiële situatie. Dan komt u niet 
voor verrassingen te staan!
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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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Pensioenmythe:

‘Ik hoef me niet in mijn pensioen te 
 verdiepen, want er verandert zoveel 
in de tussentijd’


