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Beloningsbeleid van MPF m.i.v. 1 januari 2020 
Bestuursbesluit d.d. 16 september 2019. 

Positief advies VO d.d. 5 december 2019 

Goedkeuring VO d.d. 29 november 2019 

 
Inleiding 

Het bestuur heeft op 16 september 2019 besloten tot een wijziging van het beloningsbeleid van MPF. 

Het MPF hanteert hierbij de volgende uitgangspunten: 

 

1. De vergoeding die aan bestuursleden en leden van de raad van toezicht wordt verstrekt is 

gebaseerd op de volgende elementen:  

-  als basis geldt de suggestie die de Pensioenfederatie voor middelgrote 

pensioenfondsen in 2011 doet: € 125.000 op jaarbasis1; 

-  dit bedrag wordt verhoogd met de stijging van het indexcijfer van de cao-lonen bij 

gesubsidieerde instellingen zoals door het CBS is gepubliceerd, vanaf het eerste 

kwartaal van 2011 (101,2) tot en met het vierde kwartaal van 2018 (indexcijfer 

113,4); hierdoor wordt het bedrag verhoogd met 12,05%. 

-  dit leidt tot een bedrag van € 140.625 op fulltime basis; uit praktische overweging 

wordt het bedrag gesteld op € 140.000 per jaar. 

2. Voor de vergoeding aan bestuursleden en leden van de raad van toezicht wordt 

aangesloten bij de DNB-uitgangspunten inzake tijdsbesteding (voltijdsequivalent ofwel 

VTE). Dit betekent het volgende: 

- voor de voorzitters van het bestuur: 1,5 dag per week (0,3 VTE); 

- voor de overige bestuursleden: 1 dag per week (0,2 VTE); 

- voor de voorzitter van de raad van toezicht: 1 dag per week (0,2 VTE); 

- voor de overige leden van de raad van toezicht: 0,5 dag per week (0,1 VTE). 

3. De onder 1 genoemde vergoeding is exclusief de evt. over de vergoeding af te dragen btw 

(21%) en een reiskostenvergoeding. Voor deze reiskostenvergoeding geldt een generieke 

regeling. 

4. De vergoeding aan de leden van de raad van toezicht is inclusief een vergoeding voor 

scholing en ontwikkeling. Voor bestuursleden is separaat een opleidingsbudget vastgesteld. 

5. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan ontvangt een vergoeding van € 3.375 per jaar; 

de overgie leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding van € 2.250 

per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van 5 vergaderingen per jaar. Daarnaast komen ze in 

aanmerking voor een reiskostenvergoeding. 

6. Deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020 en kan daarna (bij 

bestuursbesluit) worden voortgezet. 

 

Hieronder worden de vergoedingen nader uitgewerkt. 

 
Vergoeding bestuurslidmaatschap 

- De voorzitters ontvangen ieder € 42.000 per jaar excl. btw; 

                                                           
1 Opgenomen in bijlage 6 van de “Aanbevelingen deskundig en competent pensioenfondsbestuur” van de Pensioenfederatie uit 

2011. 
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- de overige leden ontvangen ieder een vergoeding van € 28.000 per jaar excl. btw; 

- Ingeval een plv. werkgevers- of werknemersvoorzitter als voorzitter zal acteren i.v.m. 

langdurige periode van afwezigheid van de werkgevers- of werknemersvoorzitter, wordt aan 

de plv. werkgevers- of werknemersvoorzitter een vergoeding gedurende deze periode 

verstrekt die op passende wijze invulling geeft aan de ontstane situatie; 

- Een kandidaat-bestuurslid ontvangt een vergoeding van € 450 per dagdeel (zijnde 4 uren), 

waarbij per vergadering maximaal 2 dagdelen worden vergoed;  

- Voor een bestuurservaringsplaats geldt een vergoeding van € 450 per vergadering plus een 

vaste reiskostenvergoeding gebaseerd op de reisafstand met een kilometervergoeding van 

€ 0,28.  

 

Reiskostenvergoeding bestuur 

Er geldt een vaste jaarlijkse reiskostenvergoeding per afstandscategorie, gerelateerd aan de 

gemiddelde reisafstand van huis naar Rijswijk/Renkum in een verhouding 2/1. Per kwartaal wordt 

een kwart van de genoemde vergoeding uitgekeerd. De categorieën zijn voor een gemiddelde 

enkele reis: 

 

Afstand Vergoeding MPF Vergoeding 

< 50 km € 700 € 0,28x50 x2x25 = € 700 

50-100 km € 1.400 € 0,28x100x2 x25 = € 1.400 

100-150 km € 2.100 € 0,28x150x2 x25 = € 2.100 

150-200 km € 2.800 € 0,28x200x2 x25 = € 2.800 

200-250 km € 3.500 € 0,28x250x2 x25 = € 3.500 

 

Vergoeding lidmaatschap projectgroepen 

Het bestuur kan besluiten om aan bestuursleden die deelnemen aan bepaalde projectgroepen 

gemotiveerd een (aanvullende) vergoeding toe te kennen. Een projectgroep houdt in dat de 

werkzaamheden tijdelijk van aard zijn en vragen om een aanvullende inspanning van een 

bestuurslid. 

 

Vergoeding lidmaatschap raad van toezicht 

Voor de leden van de raad van toezicht geldt een soortgelijke regeling als voor de leden van het 

bestuur.  

-  De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 28.000 per jaar excl. btw; 

- De overige leden ontvangen ieder een vergoeding van € 14.000 per jaar excl. btw; 

- Daarnaast geldt de reiskostenregeling zoals die van toepassing is op de bestuursleden. 

Daarbij wordt uitgegaan van 12 vergaderingen per jaar. Renkum wordt daarbij 8 keer als 

vergaderplaats aangenomen en Rijswijk 4 keer. Voor een lid betekent dit een vaste 

kilometervergoeding op basis van 12 vergaderingen per jaar vermenigvuldigd met twee 

maal het aantal kilometers enkele reis van huis naar de vergaderplaats en dat maal € 0,28. 

De berekende afstand wordt toegepast en verrekend conform de afstandstabellen hieronder 

(<50, 50 – 100, etc.). De jaarlijkse reiskostenvergoeding wordt in vier delen per kwartaal 

uitbetaald. 
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Afstand Vergoeding MPF Vergoeding 

< 50 km € 336 € 0,28x50 x2x12 = € 336 

50-100 km € 672 € 0,28x100x2 x12 = € 672 

100-150 km € 1.008 € 0,28x150x2 x12 = € 1.008 

150-200 km € 1.344 € 0,28x200x2 x12 = € 1.344 

200-250 km € 1.680 € 0,28x250x2 x12 = € 1.680 

 

Vergoeding lidmaatschap verantwoordigsorgaan 

-  De voorzitter van het verantwoordigngsorgaan ontvangt een vergoeding van € 3.375 per 

jaar2; 

-  De overige leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen ieder een vergoeding van  

€ 2.250 per jaar; 

-  Het betreft een vaste jaarlijkse vergoeding, waarvan een kwart per kwartaal zal worden 

uitgekeerd. De vergoeding is gebaseerd op 5 vergaderingen per jaar. 

-  Daarnaast geldt een vaste reiskostenvergoeding op basis van 5 vergaderingen per jaar 

vermenigvuldigd met twee maal het aantal kilometers enkele reis van huis naar de 

vergaderplaats en dat maal € 0,28. De berekende afstand wordt toegepast en verrekend 

conform de afstandstabellen hierboven (<50, 50 – 100, etc.). 

- Bij meer vergaderingen wordt de vergoeding naar rato verhoogd. 

 

Beloning bij langdurige afwezigheid 

Bij langdurige afwezigheid van een lid van het bestuur, de raad van toezicht of het 

verantwoordingsorgaan, wordt de beloning voortgezet gedurende een afwezigheid voor een periode 

van drie maanden. 

 

Vergoeding lidmaatschap geschillencommissie 

Ingeval de externe leden van de geschillencommissie voor een vergadering bijeenkomen geldt voor 

hen de SER-vacatieregeling3. 

 

Opleidingskosten bestuur 

Opleidingskosten voor bestuursleden worden vergoed conform het geschiktheidsplan. 

Opleidingskosten voor leden van het verantwoordingsorgaan worden vergoed na overleg met het 

bestuur. 

 

     

E.R. Bronswijk     R. Hagendijk 

werknemersvoorzitter    werkgeversvoorzitter 

                                                           
2 Dit is gebaserd op een vergoeding van € 450 voor 5 vergaderingen per jaar. De voorzitter van het verantwoordnigsorgaan 

ontvangt 150% van die vergoeding. 
3 Het is de vacatieregeling als bedoeld in het van toepassing zijnde ‘Besluit van de SER tot vaststelling van de hoogte van 
vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks bestuur en de commissies’. 


