
Plan nu al 
uw eigen pensioen!

Uhebt uw eigen pagina op de website van Pensioenfonds Gasunie: Mijn Pensioencijfers. Daar ziet u onder 
andere hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt opgebouwd en op welk pensioen u straks ongeveer kunt 

 rekenen. Daar komt nu iets bij: de Pensioenplanner. Met de Pensioenplanner kunt u echt pensioenplannen gaan 
maken. Ook als u nog lang niet met pensioen gaat. Want als u weet dat u later waarschijnlijk niet genoeg  pensioen 
hebt, kunt u daar nu al iets aan doen. Bijvoorbeeld extra sparen voor uw pensioen. Misschien vindt u het pensioen 
dat u straks van ons fonds krijgt wél genoeg. Ook dat is natuurlijk fijn om nu al te weten!

Maak zoveel plannen als u wilt 
De naam zegt het eigenlijk al: met de 
Pensioenplanner maakt u uw  pensioen 
op maat, volgens uw eigen plan. 
U kunt  verschillende pensioenplannen 
( scenario’s) laten doorrekenen. Wilt 
u op uw 65ste met pensioen? U ziet 
in de Pensioenplanner gelijk hoeveel 
pensioen u dan per maand van ons 
fonds krijgt.

Vindt u dat niet genoeg? De Pensioen-
planner laat u zien hoeveel u krijgt als 

u toch nog een jaartje langer 
doorwerkt. Want hoe 
langer u doorwerkt, hoe 
hoger uw maandelijks 

pensioen. Of u ruilt 
(een deel van) uw 
partnerpensioen in. 
Ook dan gaat uw 
eigen pensioen 
omhoog. Probeer 
de  Pensioenplanner 
 gewoon eens uit. 
U kunt zoveel 
 plannen maken als u 
wilt. Het kost niets, en 

u zit nergens aan vast!

De pensioenregeling van ons fonds biedt nog meer  mogelijk - 
heden, zoals de eerste paar jaar een hoger pensioen. Ook kunt 
u gedeeltelijk met pensioen gaan (deeltijdpensioen). U ziet de 
financiële gevolgen van al die keuzes direct op uw beeldscherm. 
Wilt u uw pensioenplan(nen) bespreken met uw partner of een 
financieel adviseur? Print dan alles uit. U kunt uw plannen namelijk 
niet opslaan.

Cijfers zijn actueel  
De cijfers die u in de Pensioenplanner ziet zijn de  actuele 
 cijfers, die voor u  gelden. Let alleen op als u in 2022 bent 
 gescheiden van uw partner. De gevolgen van die scheiding zijn 
nog niet  verwerkt in de Pensioenplanner. Hierdoor kloppen de 
 berekeningen voor u niet helemaal.
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Bedragen nu ook zichtbaar in Mijn Pensioencijfers 
U ziet daar precies hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en 
welk pensioen u bij ons fonds kunt bereiken. En natuurlijk 
ook hoeveel pensioen uw partner en/of kind(eren) krijgen 
als u onverhoopt overlijdt.

Bekijk nu direct uw
persoonlijke situatie!

“U ziet in de Pensioen-
planner gelijk hoeveel 
pensioen u later per 
maand van ons fonds 
krijgt.”



Als u ziek bent, kunt u niet werken. Dat is natuurlijk heel vervelend. Gelukkig ontvangt 
 u de eerste 2 jaar wel nog steeds salaris van uw werkgever. En u bouwt daar ook gewoon 

 pensioen over op. 

Die eerste 2 jaar hoeft u zich daarover dus geen zorgen 
te maken. Bent u na die eerste 2 jaar nog steeds niet 
in staat om te werken? Dan bent u arbeidsongeschikt. 
Vanaf dat moment gaat er wel iets veranderen.

Na 2 jaar ziekte bent u:
• volledig arbeidsongeschikt (80% of meer), zonder 

kans op herstel óf
• gedeeltelijk arbeidsongeschikt óf
• volledig arbeidsongeschikt, met kans op herstel.

U leest hieronder wat dit voor u betekent.

Volledig arbeidsongeschikt, zonder kans op herstel 
Als u 2 jaar ziek bent geweest, wordt u gekeurd door 
UWV. Bent u volgens de keuring volledig arbeids-
ongeschikt en is er geen (of weinig) kans op herstel? 
Dan beëindigt uw werkgever het dienstverband en 
krijgt u een IVA-uitkering van de overheid. Daarnaast 
krijgt u tot uw ouderdomspensioen ingaat een arbeids-
ongeschiktheidspensioen van ons fonds. 

U blijft tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid 
ook gewoon ouderdomspensioen opbouwen over het 
salaris dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft 
hier geen premie voor te betalen. 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (of volledig arbeids-
ongeschikt met kans op herstel) 
Misschien blijkt uit de keuring iets anders. Dan bent u:

• minder dan 35% arbeidsongeschikt óf
• 35% tot 80% arbeidsongeschikt óf
• volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt betekent dat uw 
werkgever u passend ander werk moet aanbieden. 
U blijft gewoon pensioen opbouwen over het salaris dat 
u hiermee verdient.

Bent u volgens de keuring gedeeltelijk (35-80%) 
 arbeidsongeschikt? Of bent u meer dan 80% (‘volledig’) 
arbeidsongeschikt met kans op herstel? Dan krijgt u:

• een WGA-uitkering van de overheid;
• een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons fonds 

én
• salaris van uw werkgever over de uren dat u nog 

werkt.

U blijft ouderdomspensioen opbouwen bij ons fonds. 
U betaalt alleen premie over het deel dat u nog werkt.

Let op: in bijna alle gevallen zal uw totale inkomen lager zijn dan voordat u ziek werd.

Ziek of arbeidsongeschikt? 
Pensioenopbouw loopt 
door!

Life event



Uw Uniform 
Pensioen-
overzicht 
komt eraan
U ontvangt vóór 1 oktober het jaarlijkse 
overzicht van uw pensioen bij ons fonds: het 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Een mooi 
moment om te kijken of u met uw pensioen op 
de goede weg bent!

Bent u digitaal bereikbaar voor ons fonds? 
Dan krijgt u een e-mail van ons: uw UPO staat 
voor u klaar. Als u inlogt op de beveiligde 
 omgeving Mijn Pensioencijfers kunt u het 
 laatste overzicht van uw pensioen bekijken. 
Hier vindt u ook handige hulpmiddelen om 
meer inzicht te krijgen in uw pensioen.

Kijk gelijk wat er allemaal mogelijk is 
In Mijn Pensioencijfers vindt u ook de 
 Pensioenplanner. Daarmee kunt u alvast 
kijken welke keuzes u kunt maken als u met 
pensioen gaat. U ziet gelijk wat de (financiële) 
gevolgen van uw keuzes zijn. Bent u een UPO 
kwijt? Bij Documenten vindt u ze zo terug! 

Wilt u deze nieuwsbrief 
voortaan liever digitaal 
 ontvangen?

 
Geef dan uw e-mailadres aan ons 

door. Dat gaat heel gemakkelijk. 
Ga naar Mijn Pensioencijfers, 

log in met uw DigiD en vul uw 
e-mailadres in. Op deze manier 
helpt u ons ook de kosten te 
beperken.
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Extra pensioenverhoging vanaf 
1 januari 2022!
In onze vorige nieuwsbrief las u 
al dat we uw pensioen met terug-
werkende kracht nog een klein 
beetje extra zouden gaan  verhogen. 
Deze kleine verhoging van uw 
 pensioen komt dus bovenop de 
eerder toegekende verhoging 
(indexatie) van 2,7%. Door de 
overgang naar AZL wordt deze 
 verhoging pas later verwerkt. Maar 
uw  pensioenopbouw is dus met 
ingang van 1 januari 2022 verhoogd.

De extra verhoging is een 
 zogenaamde inhaalindexatie. 
We halen zo een klein stukje 
van de  indexatie in die we in het 
 verleden niet konden geven. Toen 
was  indexatie niet mogelijk,  omdat 
de beleidsdekkingsgraad van 
ons fonds niet hoog genoeg was. 
In een  volgende nieuwsbief leggen 
we uit hoe we de inhaalindexatie 
 berekenen.

Geef snel je e-mailadres
aan ons door!



Co
nt

ac
t

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:

‘‘Onze beleggingen doen het goed in 
 vergelijking met andere fondsen’’

Helemaal waar! En dus géén pensioenmythe. We maken 
vrijwel elk jaar winst met onze beleggingen. Die winst 
(het rendement) gebruiken we onder andere voor uw 
pensioenopbouw. Maar de winst op onze  beleggingen 
vergroot ook de kans dat we uw pensioen elk jaar 
 kunnen verhogen. Een goed rendement op onze 
 beleggingen is dus goed nieuws voor u. Zeker in deze 
tijd, met hoge inflatie.

Met onze beleggingen hebben we het de afgelopen 
jaren beter gedaan dan bijna alle andere pensioen- 
fondsen. Hoe kan dat?
 
Wij doen sommige dingen net een beetje anders
Alle pensioenfondsen willen winst maken met hun 
 beleggingen, en met hun beleggingen zo weinig 
 mogelijk risico lopen. Voor de duidelijkheid: beleggen 
zónder risico bestaat niet. Pensioenfondsen beleggen 
volgens een vast beleid, met duidelijke doelen.

En ze zijn kostenbewust; er wordt geen geld uitgegeven 
als dat niet bijdraagt aan het behalen van de doelen. 
Dit geldt allemaal ook voor ons fonds. 

Maar dit doen wij wél anders dan veel andere pensioen-
fondsen:
• we houden vast aan ons strategisch beleid, ook als 

er onrust in de markt is. We blijven een langetermijn-
belegger.

• we nemen gemiddeld net iets meer risico met onze 
beleggingen. 

• we beleggen ‘passief’, volgens een index. 
Dat scheelt in de kosten.

• we dekken de grootste schokken in de financiële 
markten af als de dekkingsgraad te laag wordt.

 
Wilt u meer weten over onze beleggingen en ons  beleid? 
Ga dan naar onze website:  pensioenfonds gasunie.nl → 
Over ons → Onze beleggingen.


