7 maart 2019
Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen
U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald
zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.
Hoeveel pensioen ontvangt u straks? Dat is vooral afhankelijk van uw salaris, het aantal jaren dat
u meedoet met de pensioenregeling en het opbouwpercentage.
Uniform Pensioenoverzicht
De hoogte van uw pensioen en het pensioen voor uw nabestaanden staat op uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke
pagina nadat u bent ingelogd. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen
dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.
Aanvulling AOW
Ons pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat u van de overheid vanaf uw AOWleeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

Partnerpensioen
Als u overlijdt, ontvangt uw partner wellicht een partnerpensioen. Of iemand
partnerpensioen krijgt, ligt aan bepaalde voorwaarden. Krijgt u een partner als u niet
meer deelneemt aan deze pensioenregeling, dan krijgt uw partner geen pensioen van
Pensioenfonds Gasunie.
Premiecompensatie
Als uw partner partnerpensioen ontvangt, maar nog geen AOW, heeft uw partner recht op
premiecompensatie. Dit houdt in dat uw partner een bedrag ontvangt dat even groot is als het
verschil in premie voor de volksverzekeringen vóór en na de AOW-leeftijd.
Anw-hiaatpensioen
Als u overlijdt en uw partner heeft op dat moment nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft uw
partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid volgens de Algemene
nabestaandenwet (Anw). Aan deze uitkering zijn voorwaarden verbonden. Ook is de hoogte van de
Anw-uitkering afhankelijk van het inkomen van uw partner. Het kan zijn dat uw partner niet (of
gedeeltelijk) in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. In dat geval loopt uw partner de kans er
in inkomen op achteruit te gaan. Dit wordt het Anw-hiaat genoemd.
De pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie biedt u de mogelijkheid om u vrijwillig te
verzekeren tegen deze financiële terugval met een Anw-hiaatpensioen.
Wezenpensioen
Als uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar of jonger zijn dan 27 jaar en voor het grootste deel van hun
tijd studeren, krijgen zij een wezenpensioen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer
duren. En sommige mensen herstellen helemaal niet meer. Als u niet volledig herstelt
en arbeidsongeschikt wordt, kan het zijn dat u niet meer (volledig) uw oude werk kunt
doen. En dat kan weer gevolgen hebben voor uw inkomen en voor uw pensioen.

Als u ziek bent of een handicap heeft, krijgt u misschien een WIA-uitkering. Als u zo’n uitkering
heeft, kunt u ook pensioen blijven opbouwen. En in sommige gevallen krijgt u een
arbeidsongeschiktheidspensioen.
Meer informatie?
Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

Meer weten?
Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie?
Lees dan de volgende documenten:
Pensioenreglement Pensioenfonds Gasunie 2013 (1-1-2018)
Pensioenspaarreglement Pensioenfonds Gasunie 2013 (1-1-2018)
Uitvoeringsovereenkomst Gasunie
Uitvoeringsovereenkomst Gasterra
Jaarverslag Stichting Pensioenfonds Gasunie 2017
Verklaring inzake beleggingsbeginselen
Herstelplan Pensioenfonds Gasunie
Crisisplan Pensioenfonds Gasunie (onderdeel ABTN)
Pensioenvergelijker Pensioenfonds Gasunie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Niet van toepassing op uw pensioenregeling
Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk
ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op.
Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf geen
pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op
A.AOW
De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is
hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw
AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt?
Dan kan uw AOW lager uitvallen.
De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast. Kijk voor
de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.
B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Gasunie.
De hoogte van uw pensioen en het pensioen voor uw nabestaanden staat op uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke
pagina. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. voor het totale pensioen dat u – ook bij
eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.
C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever.
Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

Middelloonregeling
Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een
voorwaardelijke middelloonregeling. Dit betekent dat u jaarlijks pensioen opbouwt over
uw all-in salaris dat u van uw werkgever heeft ontvangen.
Het all-in salaris is uw bruto salaris plus de 13e en 14e maand. Ontvangt u ploegentoeslag of
wachtdiensttoeslag? Dan kunt u deze toeslagen optellen bij dit bedrag. Ze vormen samen uw
pensioengevend salaris. Uw all-in salaris waarover u pensioen opbouwt is maximaal €
107.593 (2019).
Bekijk ook het rekenvoorbeeld voor meer informatie over de middelloonregeling.
Vaste premies
Om de regeling te betalen, dragen u en uw werkgever vaste premies af aan het pensioenfonds. De
werkgever betaalt een premie van 24,6%. U betaalt een premie van 6% boven het grensbedrag
van € 95.948 (2019).
Opbouw staat niet vast
De opbouw is niet gegarandeerd. Het opbouwpercentage hangt af van wat de werknemer én de
werkgever zelf volgens afspraak aan pensioen betalen. Het opbouwpercentage hangt ook af van
wat de prijs van het pensioen is. Als de prijs hoger is dan de betaalde premie kan dit zorgen voor
een verlaging van het opbouwpercentage. Hierdoor bouwt u naast pensioen ook minder partneren wezenpensioen op.
Vanaf de eerste dag dat u bij Gasunie of GasTerra werkt, bouwt u pensioen op. U stopt met deze
opbouw als u met pensioen gaat, uit dienst gaat bij Gasunie of GasTerra of overlijdt.

Pensioengrondslag
Om de hoogte van het ouderdomspensioen te kunnen berekenen, moet van uw
pensioengevend salaris een bedrag worden afgetrokken: de franchise.
De franchise is het deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. In
2019 is dit € 13.785. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. U krijgt op uw AOWleeftijd een AOW-uitkering van de overheid. Voor €13.785 hoeft u dus geen pensioen op te
bouwen. Dit bedrag wordt aangepast aan de ontwikkeling van de AOW-uitkering.
Pensioengrondslag
Dus om uw pensioengrondslag te berekenen maakt Pensioenfonds Gasunie de volgende
berekening:
uw pensioengevend salaris (maximaal € 107.593 in 2019) – de franchise = uw pensioengrondslag.
Opbouwpercentage
Voor elk jaar dat u bij Pensioenfonds Gasunie pensioen opbouwt, ontvangt u onder voorwaarden
een percentage van de pensioengrondslag aan ouderdomspensioen. Dit is het opbouwpercentage.
Dat is vastgesteld op 1,875%. De voorwaarden voor dit percentage zijn dat er voldoende premie
en premiereserve in het depot aanwezig zijn om dit opbouwpercentage te kunnen betalen. Zijn de
premie en premiereserve niet voldoende, dan geldt in dat jaar een lager opbouwpercentage.

Premie
Uw werkgever betaalt een premie van 24,6% van het pensioengevend salaris tot een
maximum brutosalaris van € 107.593 (2019). U betaalt zelf 2% premie. Ieder jaar wordt
bekeken of de pensioenpremie voldoende is voor de kosten die het pensioenfonds
maakt voor de pensioenopbouw.
Als de premie niet voldoende is, kan het pensioenfonds een depot gebruiken waaruit de premie
kan worden aangevuld. Als ook het depot niet (meer) voldoende is, wordt de pensioenopbouw voor
dat jaar verlaagd. Dit betekent dat u dat jaar minder dan 1,875% van uw pensioengrondslag
opbouwt.

Grensbedrag
Als uw brutosalaris hoger is dan € 107.593, betaalt u 6% premie over het deel van uw salaris
boven dit grensbedrag. Uw werkgever houdt deze premie iedere maand in op uw brutosalaris. De
premie die u betaalt, staat op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Keuzemogelijkheden
Pensioenfonds Gasunie biedt u meerdere mogelijkheden om de hoogte van uw pensioen
te beïnvloeden.
Vrijwillige verzekering van Anw-hiaatpensioen
Als u overlijdt en uw partner heeft op dat moment nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft uw
partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid volgens de Algemene
nabestaandenwet (Anw). Aan deze uitkering zijn voorwaarden verbonden. Ook is de hoogte van de
Anw-uitkering afhankelijk van het inkomen van uw partner. Het kan zijn dat uw partner niet (of
gedeeltelijk) in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. In dat geval loopt uw partner de kans er
in inkomen op achteruit te gaan. Dit wordt het Anw-hiaat genoemd.
De pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie biedt u de mogelijkheid om u vrijwillig te
verzekeren tegen deze financiële terugval met een verzekering van Anw-hiaatpensioen.

Waardeoverdracht
Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat
heet waardeoverdracht.
Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de
moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. U
kunt altijd eerst een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier
‘Aanvraag waardeoverdracht’. Daarna kunt u besluiten of u definitief tot waardeoverdracht
overgaat.
Vraag waardeoverdracht aan

Anw-hiaatpensioen
Als u overlijdt en uw partner heeft op dat moment nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan
heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid volgens de
Algemene nabestaandenwet (Anw). Aan deze uitkering zijn voorwaarden verbonden.
Ook is de hoogte van de Anw-uitkering afhankelijk van het inkomen van uw partner. Het kan zijn
dat uw partner niet (of gedeeltelijk) in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. In dat geval loopt
uw partner de kans er in inkomen op achteruit te gaan. Dit wordt het Anw-hiaat genoemd.
De pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie biedt u de mogelijkheid om u vrijwillig te
verzekeren tegen deze financiële terugval met een Anw-hiaatpensioen.

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u (een deel van) uw ouderdomspensioen omruilen in
partnerpensioen.
U houdt dan minder ouderdomspensioen over. Uw partner ontvangt na uw overlijden een hoger
partnerpensioen.
Met de Pensioenplanner kunt u alvast de gevolgen van deze keuze berekenen.

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u (een deel van) uw partnerpensioen omruilen in
ouderdomspensioen. U houdt dan minder partnerpensioen over. Uw partner moet het
hiermee eens zijn.
Met de Pensioenplanner kunt u alvast de gevolgen van deze keuze berekenen.

Eerder of gedeeltelijk met pensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om eerder dan de standaard
pensioenleeftijd van 68 jaar met pensioen te gaan. Als u eerder met pensioen gaat,
wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager.
Eerder met pensioen
U heeft de keuze eerder met pensioen te gaan. Op zijn vroegst kunt u op 55-jarige leeftijd al met
pensioen gaan. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering.
Logisch, want u heeft minder jaren pensioen opgebouwd en u ontvangt over een langere periode
pensioen. Met de pensioenplanner kunt u voor uw persoonlijke pensioensituatie de effecten van
eerder stoppen met werken berekenen.
AOW-vervangend pensioeninkomen
U kunt bij uw pensionering ervoor kiezen om enkele maanden een AOW-vervangend pensioen ‘te
kopen’. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. In
2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U weet 5 jaar van tevoren wanneer u AOW
krijgt.
Klik hier om uw AOW-leeftijd te berekenen. Als u vanaf uw 65e een AOW-vervangend inkomen wilt
hebben totdat het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank ingaat, dan kunt u daarvoor
een deel van het levenslang ouderdomspensioen omruilen in een AOW-overbruggingspensioen.
Uw levenslange ouderdomspensioen wordt daardoor lager. Meer informatie hierover leest u in (de
bijlagen van) het pensioenreglement.
Deeltijdpensioen
Vanaf uw 55ste is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan. Daarnaast kunt u in deeltijd
blijven werken. De hoogte van het deeltijdpensioen is afhankelijk van het deeltijdpercentage. Voor
het deel dat u blijft werken, gaat de opbouw van het ouderdomspensioen gewoon door.
Met de Pensioenplanner kunt u alvast de gevolgen van deze keuzes berekenen.

Hoger of lager pensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u tot uw 70ste jaar een hoger levenslang
ouderdomspensioen en daarna voor de rest van de tijd een lager pensioen laten
uitkeren.
Met de Pensioenplanner kunt u alvast de gevolgen van deze keuzes berekenen.

Pensioenvergelijker
Zo helpt de pensioenvergelijker u bij het maken van een keuze voor waardeoverdracht.

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel
meer dan 60 jaar. In zo’n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico’s
ontstaan die uw pensioen bedreigen. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk
voor te bereiden.
Levensverwachting
Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe meer pensioen wij moeten
uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien
meer dan waar we op hadden gerekend.
Rente
Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op
hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien
duurder dan waar we op hadden gerekend.
Beleggingen
Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Met deze beleggingen maken we zoveel
mogelijk ‘winst’. Zo kunnen we aan u later een goed pensioen uitkeren. Maar beleggen brengt wel
risico met zich mee. Om dat risico te beperken, beleggen we op verschillende manieren. Zo kan
winst op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken.

Waardevast pensioen
U bouwt ieder jaar over uw pensioengevend salaris pensioen op. Over het opgebouwde
pensioen kan het fonds een toeslag geven (indexatie). Zolang u werkt voor uw
werkgever is de ambitie om het opgebouwde pensioen mee te laten stijgen met de
prijsstijgingen.
Dit heet toeslagverlening (indexatie).
Tot 2016 werden de pensioenen van deelnemers uit een reserve verhoogd met de loonstijging bij
de werkgever. Die reserve is in 2016 leeg.
Hieronder ziet u hoe Pensioenfonds Gasunie het opgebouwde pensioen de afgelopen jaren heeft
verhoogd:
Jaar
2017
2016
2015
2014

Verhoging
0,0%
0,0%
1,53%
1,7%

Prijsstijging
1,4%
0,2%
0,4%
0,6%

2013
2012
2011
2010
2009
2008

1,8%
0,0%
1,75%
1,00%
1,50%
3,50%

1,2%
2,0%
2,5%
1,30%
0,10%
2,90%

Tekort
De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van
Pensioenfonds Gasunie. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het
fonds en de waarde van de pensioenen (de verplichtingen) die het fonds nu en in de
toekomst moet uitbetalen.
Als de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan staat tegenover elke € 100,- die
Pensioenfonds Gasunie moet uitbetalen aan pensioen, op dat moment € 105,- aan vermogen.
Maatregelen
Als onze beleidsdekkingsgraad te laag is en we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is één of meer van deze maatregelen:
Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In de afgelopen vijf jaar
hebben wij de pensioenen voor deelnemers niet verlaagd.

Welke kosten maken wij?

Kosten
Pensioenfonds Gasunie maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk
bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, communicatie, vermogensbeheer,
uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies.
Wij maken bijvoorbeeld kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) en de website. Daarnaast kost het beheren en beleggen van vermogen
ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.
Informatie over de kosten staat in het jaarverslag.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert
Het is mogelijk om het pensioen dat u bij uw vorige werkgever(s) heeft opgebouwd
onder te brengen bij Pensioenfonds Gasunie.
Dit betreft zowel het ouderdoms- als het (eventuele) partnerpensioen. Dit pensioen wordt dan
omgerekend naar extra pensioen in de pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie. Dit heet
waardeoverdracht. Na waardeoverdracht hebt u geen pensioen meer bij uw vorige pensioenfonds
of –verzekeraar. Wilt u waardeoverdracht aanvragen? Gebruik hiervoor het formulier
‘Aanvraag waardeoverdracht’.
Waardeoverdracht
Als u uit dienst gaat, blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Gasunie staan. Als u met pensioen gaat,
krijgt u pensioen van Pensioenfonds Gasunie. U kunt er ook voor kiezen dit pensioen mee te
nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Van deze waardeoverdracht krijgt u bericht
van uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u arbeidsongeschikt wordt hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit
automatisch door van het UWV.
Arbeidsongeschiktheid kan wel gevolgen hebben voor uw inkomen en voor uw pensioen. Als u ziek
bent of een handicap heeft, krijgt u misschien een WIA-uitkering. Als u zo’n uitkering heeft, kunt u

ook pensioen blijven opbouwen. En in sommige gevallen krijgt u een
arbeidsongeschiktheidspensioen.
Meer leest u op www.uwv.nl.

Als u een partner krijgt
Als u gaat trouwen, geregistreerd partners wordt, of gaat samenwonen, moet u dit aan
ons doorgeven. U meldt uw partner aan bij Pensioenfonds Gasunie met het formulier
Aanmelden partner.
Gaat u samenwonen? Dan heeft uw partner alléén recht op partnerpensioen als u bij de notaris
een samenlevingsovereenkomst heeft laten opstellen. Daarnaast moet u minimaal een half jaar
een gezamenlijke huishouding hebben gehad voor overlijden. U moet zelf zorgen voor een
samenlevingsovereenkomst. Dit gaat via de notaris.
Anw-hiaatpensioen
Als u overlijdt en uw partner heeft op dat moment nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft uw
partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid volgens de Algemene
nabestaandenwet (Anw). Aan deze uitkering zijn voorwaarden verbonden. Ook is de hoogte van de
Anw-uitkering afhankelijk van het inkomen van uw partner. Het kan zijn dat uw partner niet (of
gedeeltelijk) in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. In dat geval loopt uw partner de kans er
in inkomen op achteruit te gaan. Dit wordt het Anw-hiaat genoemd.
De pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie biedt u de mogelijkheid om u vrijwillig te
verzekeren tegen deze financiële terugval met een Anw-hiaatpensioen.

Als u uit elkaar gaat
Vaak heeft een scheiding invloed op uw pensioen. Als u getrouwd was of een
geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner namelijk recht op een deel van uw
ouderdomspensioen en op het partnerpensioen.
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner recht
op een deel van uw pensioen. Dit geldt voor het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of
geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd.
Woonde u samen op basis van een samenlevingscontract? Geef aan ons door dat uw
relatie is beëindigd. Uw ex-partner kan recht hebben op een deel van het partnerpensioen.
U kunt zelf afspraken maken
U kunt afspraken maken over de verdeling van uw ouderdomspensioen. Geef deze
afspraken binnen twee jaar nadat u bent gescheiden door aan Pensioenfonds Gasunie.
Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Ook
hierover kunnen u en uw ex-partner andere afspraken maken.

Als u naar het buitenland verhuist
Verhuist u naar het buitenland? Of woont u al in het buitenland en verhuist u binnen
dat land óf naar een ander land? Dan moet u dit zelf doorgeven. Dit kan via de RNI
(Registratie Niet-Ingezetenen).
Let op: verhuizen naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw AOW.
Verhuizen binnen Nederland
Verhuist u binnen Nederland, dan hoeft u dat niet door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres
namelijk via de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Als u werkloos wordt
Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor
uw pensioen. Als u werkloos wordt, bouwt u namelijk geen pensioen meer op.
Meer leest u op www.uwv.nl.

Deeltijd werken
Als u in deeltijd werkt of gaat werken, bouwt u naar rato minder pensioen op. Om de
opbouw van uw pensioen te berekenen heeft u de deeltijdfactor nodig. Dat is de
verhouding tussen het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat bij uw werkgever
geldt als voltijd.
Bijvoorbeeld: u werkt 32 uur per week. Bij uw werkgever geldt 40 uur als voltijd. De deeltijdfactor
is dan 32 : 40 = 0,8. Bij de berekening van uw pensioenopbouw gebruikt het fonds de
pensioengrondslag zoals bij voltijd en vermenigvuldigt dit met de deeltijdfactor.
Deeltijdfactor
Ook bij de berekening van een arbeidsongeschiktheidspensioen wordt rekening gehouden met (de
laatst geldende) deeltijdfactor.

Kinderen krijgen
Aanmelden niet nodig
U hoeft uw kind niet aan te melden bij het pensioenfonds. Wij krijgen dit door van de
gemeente.
Wezenpensioen
In de pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie is een wezenpensioen geregeld. Dit is een
inkomen voor uw kinderen als u overlijdt. Dit is een tijdelijke uitkering voor:
uw kinderen;
en kinderen van uw partner (onder voorwaarden).
De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben
opgebouwd tot uw reguliere pensioenleeftijd. Meer informatie over het wezenpensioen vindt u
onder 'Uw pensioenregeling'.

Mijn pensioenoverzicht
Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd?
Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een keuzemogelijkheid?
Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 522 50 30.
Of stuur een e-mail naar pensioendesk@pf-gasunie.nl.
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