
Vacatieregeling bestuur Bpf Schilders  

Het bestuur van BPF Schilders heeft op 17 oktober 2013 besloten, na een positief advies van 

het Verantwoordingsorgaan, per 1 januari 2014, een aangepaste vacatieregeling in te voeren.  

Aanleiding voor de aanpassing van de vacatieregeling is de aantoonbare verzwaring van het 

bestuurswerk. De directe tijd die ingezet moet worden voor de vergaderingen van het 

bestuur, voor commissies en voor werkgroepen is fors toegenomen, evenals ook de indirecte 

tijd die nodig is voor het goed voorbereiden van vergaderingen (lezen en analyseren van 

stukken). Hetzelfde geldt voor de tijdsbesteding voor het behoud en de uitbreiding van de 

eigen deskundigheid.  

De steeds strengere eisen vanuit wet- en regelgeving, maar ook de toegenomen complexiteit 

van de bestuurlijke werkzaamheden als gevolg van de toegenomen risico’s (bijvoorbeeld op 

de financiële markten) en de gevolgen daarvan voor pensioenfondsen spelen hierbij een grote 

rol. 

De hoofdlijnen van de regeling luiden als volgt:  

 de vacatievergoeding is een compensatie voor alle activiteiten die verband houden met het 

bestuurslidmaatschap: 

o de tijd die is besteed aan bestuursvergaderingen, vergaderingen van commissies en 

werkgroepen, themabijeenkomsten, symposia en opleidingen; 

o de tijd die is besteed aan de voorbereiding en/of het uitwerken van de hierboven 

genoemde bijeenkomsten; 

o de reistijd in verband met het deelnemen aan de hierboven genoemde bijeenkomsten.  

 om praktische redenen krijgt elk bestuurslid een vergoeding van 13 uur per kwartaal voor 

werk buiten vergadering zoals e-mailbeantwoording, telefonische afhandeling van zaken en 

beoordeelwerk van documenten en brieven. 

 kandidaat-bestuursleden die door het bestuur zijn benoemd c.q. door het bestuur 

benoembaar worden geacht ontvangen, gedurende de periode dat zij nog niet formeel als 

bestuurder zijn gestart, een vacatievergoeding en reiskostenvergoeding voor de 

aanwezigheid bij bestuursvergaderingen en themabijeenkomst van het bestuur. Er vindt 

geen vergoeding plaats van voorbereidingstijd.   

 de vacatievergoeding per bestuurslid gaat uit van een vergoeding van de daadwerkelijke 

tijdbesteding van € 400, - per dagdeel. De vacatievergoeding per dagdeel is iets lager dan 

de algemeen gebruikelijke norm die de SER adviseert  voor bestuursfuncties. 

 het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van de 

vacatieregeling.  

 de geregistreerde tijdsbesteding ten behoeve van BPF Schilders door een individueel 

bestuurslid wordt elk kwartaal beoordeeld worden door beide voorzitters;  

 de reiskostenvergoeding per kilometer is gekoppeld aan de reiskostenvergoeding per 

kilometer op basis van de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (€ 0,33 

bruto). Ook de reiskosten openbaar vervoer (o.a. trein 2e klasse) met de OV-chipkaart 

komen voor vergoeding in aanmerking. 

De vacatieregeling is met ingang van 1 januari 2016, na een positief advies van het 

Verantwoordingsorgaan, op een tweetal punten geactualiseerd. De twee aanpassingen 

betreffen de opname van de vergoeding van 13 uur per kwartaal voor werk buiten 

vergaderingen en de opname van de vergoeding voor kandidaat-bestuursleden (zie 

hierboven). De Raad van Toezicht heeft het besluit van het bestuur tot vaststelling van de 

gewijzigde vacatieregeling goedgekeurd. 


