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UITVOERINGSOVEREENKOMST
Stichting Pensioenfonds Gasunie,
hierna te noemen “het fonds”,
gevestigd te Groningen,
en
N.V. Nederlandse Gasunie,
hierna te noemen “Gasunie”,
gevestigd te Groningen,
Hieronder apart of gezamenlijk aan te duiden als “partij” of “partijen”.

NEMEN IN AANMERKING DAT
a. Gasunie een pensioenovereenkomst heeft gesloten met de werknemers die in dienst van
Gasunie zijn;
b. Gasunie op grond van artikel 23 van de Pensioenwet verplicht is de
pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder in de zin van de
Pensioenwet, door middel van het sluiten en in stand houden van een schriftelijke
uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder;
c. Gasunie ter uitvoering van de pensioenovereenkomst een ondernemingspensioenfonds
aan Gasunie heeft verbonden, te weten het fonds;
d. Op grond van artikel 25 van de Pensioenwet een regeling omtrent de daar genoemde
onderwerpen in deze uitvoeringsovereenkomst moet worden opgenomen;
e. Op grond van artikel 26 van de Pensioenwet een regeling omtrent de betaling van de
premies door Gasunie aan het fonds, in de uitvoeringsovereenkomst moet worden
opgenomen;
f.

De pensioenovereenkomst is gebaseerd op een vaste premie die zich onder de
International Financial Reporting Standards kwalificeert als Defined Contribution;

g. De financiële verplichtingen van Gasunie ten opzichte van het fonds beperkt zijn tot de in
deze overeenkomst genoemde bijdragen;
h. Indien de beschikbare middelen van het fonds ontoereikend zijn dan ligt het risico
hiervan volledig bij de (gewezen) deelnemers. Partijen zullen in de communicatie met de
(gewezen) deelnemers ieder zorgvuldig op dit risico, van niet toereikende middelen van
het fonds en de gevolgen daarvan, wijzen;
i.

Beide partijen belang hebben bij een goede uitvoering van de pensioenregeling en
daarom hun wederzijdse rechten en verplichtingen in een overeenkomst wensen vast te
leggen.
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EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Begripsomschrijving

1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. de statuten: de statuten van het fonds, zoals deze luiden per de datum waarop deze
overeenkomst ingaat.
b. het pensioenreglement: het pensioenreglement 2013 zoals dat luidt per 1 januari
2018 alsmede voorgaande pensioenreglementen van het fonds.
c. de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn): de actuariële en bedrijfstechnische
nota van het fonds, zoals deze luidt per de datum waarop deze overeenkomst ingaat.
Latere wijzigingen in de abtn die consequenties hebben voor de pensioenopbouw of
het premiebeleid hebben slechts gelding jegens Gasunie na een gezamenlijk overleg
overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 4.
d. de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf maanden
voorafgaand aan het moment van vaststelling.
e. de TBI-dekkingsgraad: de dekkingsgraad van 110% vermeerderd met de omvang
van het vermogen dat nodig is voor een toeslagverlening gelijk aan die volgens de
ambitie. Voor de berekening van dat vermogen wordt gerekend met een wettelijk
voorgeschreven toeslagveronderstelling van 2% en met een discontovoet gelijk aan
het wettelijk maximaal toegestaan verwacht rendement.
2. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet is afgeweken, zijn de begripsbepalingen
opgenomen in de statuten, het pensioenreglement en de abtn in deze overeenkomst van
toepassing.
Artikel 2

Aanbieding en acceptatie

1. Gasunie is verplicht alle werknemers met wie Gasunie conform de bepalingen van de
statuten en het pensioenreglement een pensioenovereenkomst heeft gesloten, bij het
fonds aan te melden of te doen aanmelden op een door het fonds aan te geven wijze.
2. Het fonds is verplicht de in het eerste lid bedoelde werknemers als deelnemer in de
pensioenregeling van het fonds te accepteren.
Artikel 3

Verplichtingen

1. Het fonds zal de afspraken uit deze uitvoeringsovereenkomst verwerken in het
pensioenreglement zoals geldend per 1 januari 2018.
2. Het fonds zal de afspraken uit deze uitvoeringsovereenkomst verwerken in de abtn die
van kracht zal worden per 1 januari 2018.
3. Het fonds is verplicht de voor de deelnemers, gewezen deelnemers,
aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden uit het pensioenreglement
voortvloeiende pensioenaanspraken en -rechten zeker te stellen overeenkomstig de
bepalingen van het pensioenreglement en de eisen die daaromtrent worden gesteld door
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de wet of door de toezichthouders als bedoeld in artikel 151 van de Pensioenwet. Het
fonds is voorts verplicht tot een juiste, tijdige en volledige uitvoering van het
pensioenreglement.
4. Partijen zijn verplicht tot getrouwe naleving van al datgene wat ten aanzien van hen is
bepaald in de statuten, het pensioenreglement en deze overeenkomst. Voorts zijn
partijen verplicht tot getrouwe naleving van alle op de pensioenregelingen toepasselijke
wet- en andere regelgeving.
Artikel 4

Hoogte en vaststelling van de premie

1. Voor iedere deelnemer aan het pensioenreglement betaalt Gasunie vanaf 1 januari 2018
tot en met 31 december 2021 een premie ter grootte van 24,6% van het pensioengevend
jaarsalaris. Indien het pensioengevend jaarsalaris meer bedraagt dan het gemaximeerd
pensioengevend jaarsalaris dan betaalt Gasunie een premie ter grootte van 24,6% van
het gemaximeerd pensioengevend jaarsalaris.
2. Het pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan:
a. het (part-time) jaarsalaris, vermeerderd met;
b. de uitkeringen 13e en 14e maand;
c. de ploegentoeslag;
d. de wachtdiensttoeslag.
3. Het gemaximeerd pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan het fiscaal maximaal
pensioengevend loon van enig jaar zoals vastgesteld in artikel 18ga Wet op de
loonbelasting 1964. Bij indienst- of uitdiensttreding of wijziging van de omvang van het
dienstverband in de loop van het kalenderjaar worden het jaarsalaris en de toeslagen
naar rato herrekend.
4. De in lid 1 bedoelde premie voor rekening van Gasunie is exclusief de premie die voor
rekening komt van de deelnemer. De premie voor de deelnemer is onderverdeeld in de
volgende deelnemersbijdragen:
I.
Deelnemersbijdrage A: 2% van het pensioengevend jaarsalaris zoals vastgesteld
op grond van lid 2 van dit artikel, doch niet meer dan 2% van het gemaximeerd
pensioengevend jaarsalaris;
II.
Deelnemersbijdrage B: ingeval het pensioengevend jaarsalaris hoger is dan het
grensbedrag is de deelnemersbijdrage B 6% van het verschil tussen
1. het grensbedrag van enig jaar (per 1 januari 2018 € 93.745) en
2. het laagste bedrag van hetzij
i. het pensioengevend jaarsalaris, danwel
ii. het gemaximeerd pensioengevend salaris.
De deelnemersbijdragen A en B worden door Gasunie maandelijks ingehouden op de
salarissen en afgedragen aan het fonds.
5. Indien het pensioengevend jaarsalaris meer bedraagt dan het gemaximeerd
pensioengevend jaarsalaris dan betaalt Gasunie jaarlijks aan het fonds een premie van
1,7% over het verschil tussen het gemaximeerd pensioengevend jaarsalaris en het
jaarsalaris. De premie van 1,7% is de premie voor uitvoeringskosten en de risicopremie
voor arbeidsongeschiktheid.
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6. De ontvangen premie zoals omschreven in lid 1, 4 en 5 van dit artikel wordt in de hierna
genoemde volgorde door het fonds aangewend:
 Risicopremie voor arbeidsongeschiktheid en premievrije voortzetting van
pensioenopbouw
 Risicopremie voor vooroverlijden
 Kosten van beheer
 De in dat jaar te financieren pensioenopbouw zoals omschreven in de abtn.
7. Gasunie kan verplicht worden tot betaling van een aanvullende premie van maximaal
1,2% over het (gemaximeerde) pensioengevend jaarsalaris als in enig jaar voorafgaand
aan de toekenning van de pensioenopbouw blijkt dat de opbouw niet (volledig)
toegekend kan worden omdat de gedempte kostendekkende premie in enig jaar uitkomt
boven de 24,6% vermeerderd met deelnemersbijdragen A en B. Gasunie kan de
overeengekomen premie zoals genoemd in lid 1, 4 en 5 niet op een lager niveau
vaststellen.
Artikel 5

Reductiebepaling pensioenreglement

1. Het fonds heeft het recht en zal, uitzonderingen daargelaten, een lagere
pensioenopbouw toekennen aan de deelnemers van het pensioenreglement als tijdens
een periode van drie kalenderjaren dat een herstelplan van toepassing is, de
pensioenopbouw een structureel negatief effect, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, heeft
op de dekkingsgraad.
2. Het effect van pensioenopbouw op de dekkingsgraad wordt in de rapportage naar De
Nederlandsche Bank zichtbaar gemaakt. Het is het verschil tussen de feitelijke premie en
de dekkingsgraadneutrale premie. In de rapportage naar De Nederlandsche Bank wordt
dit verschil aangeduid als M1-effect. De dekkingsgraadneutrale premie is de premie die
geen effect heeft op de feitelijke dekkingsgraad. Het effect op de dekkingsgraad wordt
vastgesteld aan de hand van het verschil tussen de feitelijke premie en de
dekkingsgraadneutrale premie (M1-effect). Voor de toekenning van de pensioenopbouw
hanteert het fonds het criterium dat het negatieve cumulatieve M1-effect over een
periode van drie kalenderjaren niet groter mag zijn dan 1,5%. De nieuwe
pensioenopbouw mag dus gemiddeld voor 0,5% per jaar uit het eigen vermogen van het
fonds gefinancierd worden.
Artikel 6

Kosten van beheer

1. In de door Gasunie af te dragen premie zijn begrepen de uitvoeringskosten die door het
fonds worden gemaakt, voor zover deze kosten niet worden gefinancierd uit reeds door
het fonds gevormde kostenvoorzieningen. Kosten als bedoeld in lid 2 en kosten die
verband houden met vermogensbeheer zijn niet begrepen in deze uitvoeringskosten.
2. Kosten die het fonds buiten de normale uitvoeringskosten op verzoek van en expliciet
ten behoeve van Gasunie maakt, zullen door Gasunie aan het fonds worden betaald
binnen tien werkdagen nadat het fonds aan Gasunie schriftelijk opgave heeft gedaan
van het bedrag van deze kosten.
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Artikel 7

Tekorten in het fonds

1. Gasunie heeft geen bijstortverplichting en is niet gehouden tekorten in het fonds aan te
vullen. Er vinden geen terugstortingen plaats.
2. In het geval dat het fonds niet beschikt over het op grond van het bij of krachtens artikel
132 van de Pensioenwet voorgeschreven vereist eigen vermogen, zal het fonds een
herstelplan opstellen als bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet. Vermindering van
pensioenaanspraken en pensioenrechten kan onderdeel zijn van dit herstelplan.
3. In het geval de beleidsdekkingsgraad van het fonds vijf opeenvolgende jaareinden ligt
onder de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van
het minimaal vereist eigen vermogen en de dekkingsgraad bij de laatste vaststelling ook
onder dat niveau ligt, zal het fonds overgaan tot vermindering van pensioenaanspraken
en pensioenrechten overeenkomstig artikel 140 van de Pensioenwet. Deze vermindering
zal het fonds direct in de technische voorzieningen verwerken, en evenredig gespreid
uitvoeren gedurende een termijn van maximaal tien jaar.
4. Bij een eventuele vermindering van pensioenaanspraken en -rechten neemt het fonds
het bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet in acht. Voordat het fonds de
pensioenaanspraken en -rechten vermindert, zullen de deelnemers, gewezen
deelnemers, pensioengerechtigden, Gasunie en De Nederlandsche Bank minimaal een
maand voorafgaand aan de vermindering, schriftelijk worden geïnformeerd.
Artikel 8

Betaling van de premie

3. Gasunie zal binnen tien dagen na afloop van iedere kalendermaand de premie als
bedoeld in artikel 4 over die maand aan het fonds afdragen.
4. De premie als bedoeld in lid 1 is met inbegrip van de premie die op grond van artikel 4 lid
4 voor rekening komt van de deelnemers en de premie als bedoeld in artikel 4 lid 5.
5. Een vrijwillige premie waartoe een deelnemer zich heeft verplicht in het kader van een
eventuele Anw-hiaatverzekering zal uiterlijk op de laatste werkdag van de maand waarin
de bijdrage op het salaris van de deelnemer wordt ingehouden, door Gasunie aan het
fonds worden afgedragen.
Artikel 9

Afwikkeling van de wederzijdse betalingsverplichtingen

De wederzijdse betalingsverplichtingen van partijen uit hoofde van deze overeenkomst
worden afgewikkeld door middel van overmaking van de verschuldigde bedragen door een
partij op de bankrekening van de andere partij. De bankrekeningnummers zijn bij partijen
bekend.
Artikel 10
1.

Niet of te late betaling premies

Gasunie is in geval van overschrijding van de in artikel 8 genoemde termijnen verplicht
over het achterstallige bedrag aan premie rente en andere kosten voortvloeiend uit de
overschrijding aan het fonds te voldoen. De rente is verschuldigd vanaf het tijdstip
waarop de genoemde termijn wordt overschreden. Het rentepercentage is gelijk aan het
5
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wettelijke rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek
(inclusief de eventuele wijzigingen van het wettelijke rentepercentage die nadien
plaatsvinden). Over de krachtens de vorige volzinnen in enig kalenderjaar verschuldigde
rente is Gasunie – indien en zolang die rente niet is voldaan – eveneens rente
verschuldigd en wel vanaf 1 januari van het kalenderjaar daaropvolgend.
2.

In geval van overschrijding van de in artikel 8 genoemde termijnen, zal het fonds
Gasunie binnen 2 weken na het tijdstip van overschrijding, schriftelijk aanmanen tot zo
spoedig mogelijke afdracht van de premies.

3.

In het geval dat Gasunie of een aangesloten onderneming een betalingsachterstand
aan premies heeft ter grootte van 5% of meer van de totale door het fonds van Gasunie
respectievelijk van een aangesloten onderneming te ontvangen jaarpremie en het fonds
niet beschikt over het op grond van het bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet
voorgeschreven minimaal vereist eigen vermogen, informeert het fonds elk kwartaal
schriftelijk de ondernemingsraden van Gasunie en van een aangesloten onderneming,
de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Artikel 11

Voorwaardelijke toeslagverlening

1. Als de financiële positie van het fonds daartoe aanleiding geeft, kan op de
pensioenrechten en pensioenaanspraken jaarlijks toeslag verleend worden. Het fonds
beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast.
Er is geen recht op een jaarlijks toe te kennen toeslag, het is niet zeker of en in hoeverre
in de toekomst een toeslag kan worden toegekend en er zijn voor een in de toekomst toe
te kennen toeslag geen middelen gereserveerd in het fonds.
2. De ambitie is om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te passen
aan de prijsontwikkeling waarbij het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens
afgeleid als maatstaf geldt. Het toeslagpercentage in enig jaar wordt bepaald op de wijze
zoals aangegeven in de abtn en het pensioenreglement, dan wel in een bijlage bij het
pensioenreglement.
3. Bij de toekenning van een toeslag hanteert het fonds als leidraad onderstaande
beleidsstaffel waarbij volledige indexatie is gebaseerd op het toeslagpercentage zoals
aangegeven in lid 2 van dit artikel:
 bij een beleidsdekkingsgraad kleiner of gelijk aan 110% vindt geen
toeslagverlening plaats;
 bij een beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en de TBI-dekkingsgraad wordt er
gegeven de actuele beleidsdekkingsgraad lineair geïnterpoleerd tussen geen
toeslag en volledige toeslagverlening;
 bij een beleidsdekkingsgraad boven de TBI-dekkingsgraad vindt volledige
toeslagverlening plaats.
4. Bij een beleidsdekkingsgraad boven de TBI-dekkingsgraad zal het fonds een toeslag
verlenen ter compensatie van in het verleden niet toegekende toeslagen of ter
compensatie van in het verleden doorgevoerde verminderingen van
pensioenaanspraken en -rechten. Voor deze toeslagverlening is ten hoogste een vijfde
van het vermogen boven de TBI-dekkingsgraad beschikbaar. Compensatie van in het
verleden niet toegekende toeslagen zal plaatsvinden nadat in het verleden doorgevoerde
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verminderingen zijn gecompenseerd. Voor de compensatie hanteert het fonds het pro
rata systeem zoals vastgelegd in de abtn.
5. Het fonds zal ten aanzien van de voorwaardelijke toeslagverlening zorgdragen voor
consistentie tussen communicatie, toeslagbeleid, financiering en pensioenreglement.
Artikel 12

Verstrekking van gegevens en informatie

1. Gasunie is verplicht het fonds op diens verzoek of ongevraagd te informeren over alle
ontwikkelingen binnen Gasunie die van invloed kunnen zijn op de pensioenregeling en
de daaruit voortvloeiende huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van het fonds.
2. Het fonds is verplicht de deelnemer binnen drie maanden na aanvang van het
deelnemerschap te informeren door middel van de startbrief als bedoeld in artikel 21 van
de Pensioenwet.
3. Gasunie is verplicht het fonds binnen een door het fonds aan te geven termijn alle
gegevens en informatie te verstrekken, die het fonds redelijkerwijs nodig heeft om de
pensioenregeling op correcte wijze te kunnen uitvoeren.
4. Gasunie staat er jegens het fonds voor in, dat de in het vorige lid genoemde gegevens
en informatie juist zijn. Gasunie is aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het
leveren van onjuiste of onvolledige gegevens en informatie evenals voor de niet tijdige
levering van gegevens en informatie door Gasunie aan het fonds.
5. Gasunie zal het fonds c.q. de accountant van het fonds onverwijld inzage verlenen in de
boeken en bescheiden van de vennootschap, voor zover dit naar het oordeel van het
fonds vereist is voor een juiste uitvoering van de pensioenregeling c.q. voor zover dit
naar het oordeel van de accountant van het fonds noodzakelijk is voor zijn controle van
de door het fonds gebezigde gegevens.
6. Het fonds is verplicht om op verzoek van Gasunie de gegevens met betrekking tot de
deelnemers en gewezen deelnemers beschikbaar te stellen aan de actuaris van Gasunie
ten behoeve van berekeningen voor Gasunie. In afwijking op het bepaalde in de vorige
volzin is het fonds verplicht om op verzoek van en in overleg met Gasunie de betreffende
berekeningen voor Gasunie uit te voeren of deze uit te laten voeren. De kosten hiervan
worden aangemerkt als kosten als bedoeld in artikel 6 lid 2.
7. Het fonds en Gasunie zullen eenmaal per jaar na de uitvoering van de jaarlijkse
haalbaarheidstoets in overleg treden. In het betreffende overleg wordt door het fonds het
(cumulatieve) effect van M1 overlegd om de situatie als beschreven in artikel 5 van deze
uitvoeringsovereenkomst tijdig te onderkennen.
8. De afspraken met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen Gasunie en de
pensioenadministrateur liggen vast in een door voornoemde partijen opgesteld
document.
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Artikel 13

Vaststellen en wijzigen pensioenreglementen

1. Ter opstelling van het pensioenreglement wordt door Gasunie de pensioenovereenkomst
en alle overige daarmee verband houdende informatie aan het fonds ter beschikking
gesteld.
2. Met de ondertekening van deze uitvoeringsovereenkomst stemt het fonds in met de
uitvoering van de pensioenovereenkomst, zoals deze is vastgelegd in het
pensioenreglement.
3. Een wijziging van de pensioenovereenkomst wordt door Gasunie zo spoedig mogelijk na
het tijdstip van wijziging, aan het fonds schriftelijk meegedeeld. Indien het fonds instemt
met de uitvoering van de wijziging van de pensioenovereenkomst, zal het fonds het
pensioenreglement bij bestuursbesluit wijzigen en daarmee aanpassen aan de
gewijzigde pensioenovereenkomst. Het fonds is verplicht vóór het vaststellen van de
wijziging van het pensioenreglement Gasunie in staat te stellen schriftelijk te reageren op
het daartoe door het fonds aan Gasunie te zenden wijzigingsvoorstel.
4. Het fonds zal het pensioenreglement bij bestuursbesluit wijzigen, indien de wijziging
noodzakelijk is als gevolg van nieuwe of gewijzigde wet- of andere regelgeving. Het
fonds is verplicht vóór het vaststellen van de wijziging van het pensioenreglement
Gasunie in staat te stellen schriftelijk te reageren op het daartoe door het fonds aan
Gasunie te zenden wijzigingsvoorstel.
5. Leidt de in lid 4 bedoelde wijziging van het pensioenreglement tot hogere financiële
verplichtingen voor (één der) partijen dan vóór de wijziging het geval is of is de wijziging
niet in overeenstemming met de pensioenovereenkomst, dan treden partijen in overleg
over de noodzakelijke aanpassing van de pensioenovereenkomst en deze
overeenkomst, vóórdat het fonds de wijziging van het pensioenreglement vaststelt. In dat
geval zal het fonds Gasunie in de gelegenheid stellen de aanpassing van de
pensioenovereenkomst binnen een door partijen nader overeen te komen termijn te
effectueren alvorens het pensioenreglement te wijzigen.
6. Het fonds informeert de deelnemers binnen drie maanden na het besluit tot wijziging van
het pensioenreglement over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde
pensioenreglement bij het fonds op te vragen.
Artikel 14

Verplichtingen jegens leden bestuur en andere organen

1. Gasunie verplicht zich de in dienst van Gasunie zijnde bestuursleden een aantal dagen
per kalenderjaar vrij te stellen van de verplichting tot het verrichten van reguliere arbeid
in Gasunie in verband met de vervulling van hun functie als bestuurslid en voor het
volgen van de daarvoor noodzakelijke opleidingen.

2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor werknemers die lid zijn
van het verantwoordingsorgaan.
3. Gasunie is verantwoordelijk voor en ziet toe op de naleving van de in de wet- en andere
regelgeving vastgelegde bepalingen ten aanzien van de bescherming van kandidaatleden, leden en gewezen leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.
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4. Gasunie is verplicht (de leden van) het bestuur en (de leden van) andere organen van
het fonds de faciliteiten beschikbaar te stellen die in redelijkheid nodig zijn voor het
functioneren van het desbetreffende orgaan.
Artikel 15

Extra pensioenaanspraken

Gasunie is bevoegd tot het betalen van extra premies ter zake van door Gasunie aan
personen of groepen van personen toe te kennen extra pensioenaanspraken. Het fonds zal
de extra pensioenaanspraken schriftelijk vastleggen.
Artikel 16

Overige bepalingen

1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Gasunie zal de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten niet verpanden noch
andere handelingen verrichten waardoor aan anderen dan de aanspraak- of
pensioengerechtigden rechten worden verleend.
3. Het fonds biedt de (gewezen) deelnemer geen mogelijkheid om individuele aanvullende
verzekeringen anders dan die zijn opgenomen in het pensioenreglement, te sluiten. Het
fonds biedt de (gewezen) deelnemer voorts geen mogelijkheid om de pensioenopbouw
na het einde van het deelnemerschap, vrijwillig voort te zetten.
4. Indien een wijziging van de statuten of de abtn de nakoming door Gasunie van deze
overeenkomst substantieel beïnvloedt, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar
redelijkheid en billijkheid een oplossing proberen te vinden, die recht doet aan de
belangen van beide partijen in het kader van deze overeenkomst.
5. In geval van dwingendrechtelijke wijzigingen in wet- en/of regelgeving, die van
aanmerkelijke invloed zijn op de pensioenovereenkomst en/of de overeengekomen
premie, dan wel indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst niet voorzien waren en waarvoor nakoming in redelijkheid niet gevergd
kan worden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een
oplossing proberen te vinden, die recht doet aan de belangen van beide partijen in het
kader van deze overeenkomst.
Artikel 17

Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1
januari 2018 en eindigt op 31 december 2021 van rechtswege waarbij opzegging door
een van beide partijen niet nodig is.
2. Partijen kunnen op deze overeenkomst wijzigingen en aanvullingen overeenkomen.
Deze zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn vastgelegd in een aanvulling of
supplement op deze overeenkomst die door partijen is ondertekend.
3. Na de beëindiging van deze overeenkomst behouden partijen jegens elkaar de
verplichtingen uit deze overeenkomst over de periode als bedoeld in lid 1, tenzij partijen
anders overeenkomen.
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4. Het fonds kan op verzoek van Gasunie de overeenkomst met een aangesloten
onderneming beëindigen als de kostendekkende premie voor deelnemers van die
aangesloten onderneming sterk afwijkt van die van deelnemers van Gasunie. Deze
beëindiging kan alleen plaatsvinden na overleg van Gasunie met de aangesloten
onderneming en het fonds.
Artikel 18

Ontbindingsvoorwaarden

1. Het fonds is bevoegd tot onmiddellijke beëindiging per aangetekend schrijven indien een
van de volgende gevallen zich voordoet:
 Gasunie verliest haar bevoegdheid om de verplichtingen onder deze overeenkomst
na te komen;
 Het faillissement of de surseance van betaling van Gasunie wordt aangevraagd of
uitgesproken/verleend, of er is sprake van een daarmee vergelijkbare buitenlandse
procedure of situatie;
 Beslaglegging op een belangrijk gedeelte van de activa van Gasunie;
 Verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding, liquidatie of feitelijke liquidatie van
Gasunie, beëindiging van de onderneming van of aanwijzingen van het voornemen
tot ontbinding of liquidatie of beëindiging van de onderneming of het zich voordoen
van omstandigheden waardoor de onderneming feitelijk eindigt;
 Gasunie neemt een ander bedrijf over en het deelnemersbestand wijzigt ingrijpend.
2. Elk der partijen is bevoegd tot onmiddellijke beëindiging per aangetekend schrijven
indien de andere partij:
 Een toerekenbare tekortkoming pleegt, onverminderd het in deze
uitvoeringsovereenkomst bepaalde. Indien een partij van oordeel is dat de
wederpartij een toerekenbare tekortkoming onder deze uitvoeringsovereenkomst
pleegt, stelt zij de wederpartij daar schriftelijk van in kennis, onder vermelding van
het feit dat de wederpartij in gebreke is en de aard van de tekortkoming. De
wederpartij krijgt alsdan een nader overeen te komen periode de gelegenheid om
alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de tekortkoming na verloop van de
overeengekomen periode nog niet is opgeheven heeft de niet in verzuim zijnde partij
het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij dat gelet op het karakter van het
verzuim onredelijk is.
Artikel 19

Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en vervangt de tot die datum van
kracht zijnde overeenkomst, welke hiermee is komen te vervallen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Groningen, op 22
december 2017.
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N.V. Nederlandse Gasunie

Dhr. J.J. Fennema
(voorzitter Raad van Bestuur, CEO)

Dhr. B.J. Hoevers
(lid Raad van Bestuur, Directeur GTS)

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Mw. J. Hermes
(voorzitter)

Dhr. J. Hooghiem
(secretaris)
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