
 
 
Hoe is uw pensioen geregeld? 

  

 

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen pensioenregeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat uw partner na uw 
overlijden wel en niet krijgt in onze Anw-hiaat pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van 
baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? 
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over de Anw-hiaat 
pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 
juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Gazelle. U kunt laag 1 en 3 vinden op 
www.pensioenfondsgazelle.com. 

 

Wat krijgt u in onze Anw-hiaat pensioenregeling? 

 

Anw-hiaat pensioen 

Als u komt te overlijden, heeft uw partner misschien recht op een aanvulling op de wettelijke Anw-
uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Aan deze wettelijk uitkering zijn voorwaarden verbonden. Uw 
partner moet één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
zijn. Voldoet uw partner niet aan de voorwaarden of is er geen recht op een (volledige) uitkering van de 
Sociale Verzekeringsbank, dan verzorgt de Anw-hiaat pensioenregeling van Pensioenfonds Gazelle een 
uitkering. 
 
Voor meer informatie klikt u hier. 

 Premievrije voortzetting van uw Anw-hiaat pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid 

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw deelname. Bent u gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt? Dan blijft u deelnemer zolang u in dienst bent bij Koninklijke Gazelle N.V. Meer 
informatie hierover vindt u hier. 

 

Pensioenreglement 

Wilt u precies weten wat onze Anw-hiaat pensioenregeling u biedt? Voor gedetailleerde informatie, 
verwijzen wij u naar het pensioenreglement. 

 

Wat krijgt u in onze Anw-hiaat pensioenregeling niet? 

 

Er is geen ouderdomspensioen 

In de Anw-hiaat pensioenregeling bouwt u geen waarde op. Als u met pensioen gaat, ontvangt u daarom 
geen ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen is geregeld in uw basispensioenregeling.  
 
Meer informatie over de hoogte van uw pensioen, vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  

 

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen 

De Anw-hiaat pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u 
arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering 
(IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Via uw werkgever bent u waarschijnlijk 
wel verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Raadpleeg hiervoor de personeelsgids. 

 

Hoe bouwt u pensioen op? 

  

U bouwt geen pensioen op in deze regeling 
In de Anw-hiaat pensioenregeling bouwt u geen pensioen op. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner 
eventueel een tijdelijk Anw-hiaat pensioen tot de AOW-leeftijd. 
  

 

U bent deelnemer zolang u in dienst bent 

Zolang u in dienst bent bij Koninklijke Gazelle N.V. en een partner heeft, bent u deelnemer in de Anw-
hiaat pensioenregeling. Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner mogelijk een uitkering ter 
vervanging van of als aanvulling op de Anw-uitkering die uw partner van de Sociale Verzekeringsbank 
ontvangt. 

  



Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Het Anw-hiaat pensioen 

Het Anw-hiaat pensioen vult de Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank aan tot een bedrag van  
€ 16.401,12 (juli 2022). De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de hoogte van de Anw-uitkering 
van de Sociale Verzekeringsbank. Het Anw-hiaat pensioen bij Pensioenfonds Gazelle wordt in januari van 
elk jaar verhoogd. Per 1 juli 2022 bedraagt het Anw-hiaat pensioen maximaal € 16.401,12. 
 
Heeft uw partner recht op een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank en heeft uw partner 
andere inkomsten naast de Anw-uitkering? Dan worden deze inkomsten mogelijk in mindering gebracht 
op de Anw-uitkering. In dat geval vult Pensioenfonds Gazelle de Anw-uitkering aan tot het maximale 
bedrag.  
  
Stel, uw partner heeft recht op een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Uw partner werkt 
parttime en ontvangt daarom geen volledige Anw-uitkering. De Anw-uitkering die uw partner van de 
Sociale Verzekeringsbank ontvangt, bedraagt € 3.166,00 bruto per jaar. Onze Anw-hiaat pensioenregeling 
verzorgt in dit geval een Anw-hiaat pensioen van € 16.401,12 minus € 3.166,00 = € 13.235,12 bruto per 
jaar. 
 

 

 

Uw werkgever betaalt de premie voor de Anw-hiaat pensioenregeling 

Uw werkgever betaalt elk kwartaal premie voor uw Anw-hiaat pensioenregeling. U betaalt geen eigen 
bijdrage. Elk kwartaal betaalt de werkgever de premie aan Pensioenfonds Gazelle. 

 

Welke keuzes heeft u zelf? 
Geen. 
 

Hoe zeker is de hoogte van uw Anw-hiaat pensioenregeling? 

 

Welke risico’s zijn er? 

Om het Anw-hiaat pensioen na ingang jaarlijks te verhogen, moet Pensioenfonds Gazelle voldoende geld 
ter beschikking hebben. Of er voldoende geld beschikbaar is, is afhankelijk van een aantal factoren.  
 
Pensioenfonds Gazelle probeert voorbereid te zijn op de risico's die uw pensioen kunnen beïnvloeden. Een 
voorbeeld van een risico uit het verleden is de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging bleek 
groter dan de stijging waarmee de pensioenfondsen in Nederland rekening hadden gehouden. Als 
deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfondsen 
moeten hiervoor dan meer geld in kas hebben. 
 
De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een 
inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente 
is, hoe meer geld Pensioenfonds Gazelle ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen 
uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. 
 
Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgen wij ervoor dat de beleggingen gespreid 
worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging 
goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico's ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan 
verbonden. 
 
Er zijn nog meer risico’s waar een pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed 
mogelijk te beschermen. Pensioenfonds Gazelle moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie 
over het risicomanagement vindt u in het jaarverslag. 
 
Pensioenuitvoerders maken bij beleidsbeslissingen gebruik van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De 
beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die 
gaan over het verhogen van uw pensioen. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter 
voor de vraag of een pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de 
beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 100%, mag het pensioenfonds niet meewerken 
aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. 
Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. 

  



Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

 

Waardevast Anw-hiaat pensioen 

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. 
U kunt met hetzelfde bedrag in 2022 iets minder kopen 
dan in 2021. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie 
probeert Pensioenfonds Gazelle uw ingegane pensioen 
jaarlijks te verhogen. Deze verhoging heet ook wel toeslag. 
Dat wil zeggen dat het ingegane pensioen jaarlijks 
meegroeit met de afgeleide consumentenprijsindex van alle 
huishoudens. Wij noemen dit een waardevast pensioen. 
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien 
met de afgeleide consumentenprijsindex. Als het financieel 
tegenzit, kan het zo zijn dat wij uw pensioen niet of niet 
volledig kunnen verhogen. Dat betekent dan dat uw 
pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel 
meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd 
om koopkracht te herstellen. Wij hebben uw pensioen de 
afgelopen jaren niet of slechts gedeeltelijk kunnen 
verhogen. Wij kunnen uw pensioen de komende jaren 
waarschijnlijk niet of slechts gedeeltelijk verhogen. 
 
Als u al voor 1 januari 2021 in dienst was of al voor  
1 januari 2021 een Anw-hiaat pensioen ontving, dan 
gelden afwijkende regels voor de jaarlijkse verhoging. Zie 
hiervoor het pensioenreglement. 

 

De afgelopen jaren heeft 

Pensioenfonds Gazelle de pensioenen 

als volgt verhoogd*: 

 
 Toeslag Stijging van de prijzen 
2022 1,20% 2,70% 
2021 0,00% 1,11%  
2020 0,00% 2,64%  
 

*De cijfers over de afgeleide consumentenprijsindex alle 

huishoudens over de periode september – september 

zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. 

 

 

Als er een tekort is 

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Gazelle, ondanks alle voorzorgen, toch geld tekort komt om op de 
lange termijn alle Anw-hiaat pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Pensioenfonds 
Gazelle heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: het Anw-hiaat 
pensioen niet verhogen of in het uiterste geval het Anw-hiaat pensioen verlagen. Het bestuur kan ook 
kiezen voor een combinatie van maatregelen.  
 
Tot nu toe is het bij Pensioenfonds Gazelle niet nodig geweest om de Anw-hiaat pensioenen te verlagen. 
Of dit in de toekomst zal gebeuren, is onzeker. De kans is klein dat wij de pensioenen in de komende 
jaren moeten verlagen. 

 

Welke kosten maken wij? 

 

Pensioenfonds Gazelle maakt verschillende kosten om de Anw-hiaat pensioenregeling uit te voeren. Denk 
bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor uitbetaling van de uitkeringen 
en incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het 
maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
 
Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen 
bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij 
transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die de beurs in rekening brengt bij aankoop of verkoop van 
aandelen of obligaties. 
 
In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. 

 

Wanneer moet u in actie komen? 

 

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat 

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor de Anw-hiaat pensioenregeling hetzelfde. 
Vindt u dat het inkomen voor uw partner na uw overlijden niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u 
iets extra's regelt. 
 
Let op: Als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op een Anw-hiaat 
pensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. U moet vijf jaar aantoonbaar samenwonend zijn of u moet minimaal zes maanden 
samenwonen met een notarieel samenlevingscontract. Een kopie van dat contract moet worden 
opgestuurd naar Pensioenfonds Gazelle. Meer informatie hierover leest u hier. 

 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt 

Als u en uw partner uit elkaar gaan, wordt uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling beëindigd. 
Aangezien u geen waarde opbouwt in de Anw-hiaat pensioenregeling, heeft uw ex-partner geen recht op 
een gedeeltelijk Anw-hiaat pensioen na uw overlijden. 
 
Kijk voor meer informatie hier. 



Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

 

Als u arbeidsongeschikt wordt 

Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op kosteloze voortzetting van de Anw-hiaat 
pensioenregeling. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan blijft u deelnemer zolang u in dienst bent bij 
Koninklijke Gazelle N.V. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw 
overlijden in kaart brengt. Voor het voortzetten van de deelname bij volledige arbeidsongeschiktheid 
dienen wij een kopie van de UWV-beschikking te ontvangen. 

 

Als u verhuist naar het buitenland 

Meldt dit aan Pensioenfonds Gazelle. Uw Anw-hiaat pensioen van Pensioenfonds Gazelle wordt 
ongewijzigd voortgezet. Informatie over de gevolgen voor de Anw vraagt u aan bij de Sociale 
Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.  
 
Let op: Ook als u in het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds Gazelle daarover informeren. 
 
Meer informatie over verhuizen naar het buitenland vindt u hier. 

 

Als u werkloos wordt 

Als u werkloos wordt, stopt uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling. Het is belangrijk dat u de 
gevolgen van uw werkloosheid voor uw overlijden in kaart brengt. U hoeft ons niet te informeren over uw 
werkloosheid. 
 
Bent u werkloos aansluitend aan uw deelname bij Pensioenfonds Gazelle? Dan heeft u onder voorwaarden 
de mogelijkheid om uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling vrijwillig voort te zetten voor 
maximaal drie jaar. Klik hier voor meer informatie. 

 Mijnpensioenoverzicht.nl 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 
 

 

Als u vragen heeft 

Voor vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenfonds Gazelle, te bereiken op 
telefoonnummer 088 60 60 281, of stuur een e-mail naar pensioenfondsgazelle@pon.com. 

 


