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STICHTING PENSIOENFONDS GASUNIE 

 

 

Vaststelling beloningen Stichting Pensioenfonds Gasunie 
Voor de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 

 

 

1 TOELICHTING 

 

Het beloningsbeleid van de Stichting Pensioenfonds Gasunie (hierna: het fonds) wordt vormgegeven 

door een beleidsdocument in combinatie met een vaststellingsdocument.  

 

Bijgaand is het vaststellingsdocument dat de bedragen van deze beloningen vaststelt voor het 

kalenderjaar 2022. De ingangsdatum van dit document is 1 Januari 2022. 

 

Bij het vaststellen van de bedragen is erop gelet dat deze in lijn zijn met het vigerende 

beleidsdocument (Beloningsbeleid PFGU per 1 Januari 2020). 

 

 

2 BELONINGEN 

 

De beloningen van leden van de fondsorganen zijn als volgt vastgesteld:  

 

Pensioengerechtigde bestuursleden 

Vaste jaarlijkse vergoeding ad EUR 4.500,-.  

Alle onkosten en eventuele BTW worden geacht te zijn inbegrepen in het bedrag. 

Noodzakelijke opleidingskosten en daarbij behorende hotelovernachtingen voor rekening fonds. 

NS businesskaart ter beschikking voor reizen in verband met fonds. 

 

Externe adviseurs Beleggingsadviescommissie 

Vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 12.500,-. Deze vergoeding is gelijk voor elke adviseur.  

In dit bedrag zijn alle onkosten en de eventuele BTW inbegrepen.  

 

Raad van Toezicht 

Voorzitter ontvangt een hoger bedrag dan de andere leden: EUR 20.000,- per jaar. 

De overige leden ontvangen EUR 15.000,-. 

In deze bedragen zijn alle onkosten inbegrepen. Deze bedragen zijn exclusief eventuele BTW.  

 

Pensioengerechtigde leden Verantwoordingsorgaan 

Vaste jaarlijkse vergoeding ad EUR 1.700,- . Deze vergoeding is gelijk aan de in het beloningsbeleid 

vastgestelde maximumvergoeding. 

In dit bedrag zijn alle onkosten en de eventuele BTW inbegrepen.  

Noodzakelijke opleidingskosten en daarbij behorende hotelovernachtingen voor rekening fonds. 

NS businesskaart ter beschikking voor reizen in verband met fonds. 

 

Leden bestuursbureau 

De leden van het bestuursbureau zijn in dienst van N.V. Nederlandse Gasunie en gedetacheerd aan 

het fonds. De beloning vindt plaats conform de arbeidsvoorwaarden van N.V. Nederlandse Gasunie.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Gasunie 

gehouden te Groningen, 8 december 2021. Dit document zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. 

 

 

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

J. Hooghiem      J. S. Douma 

(voorzitter)       (secretaris) 

 


