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Om te zorgen dat meer mensen een bestuursfunctie bij DWARS kunnen doen, krijgen landelijk
bestuursleden vacatiegeld. Vacatiegeld is geld van de vereniging om landelijk bestuursleden tegemoet
te komen in de tijd die ze in hun bestuursfunctie stoppen. In dit beleidsstuk staat een overzicht van de
verdeling van het vacatiegeld over het bestuur in het bestuursjaar 2019-2020.
In de begroting is een bedrag van €5400 opgenomen voor de laatste zes maanden van 2019 en een
bedrag van €10.800 voor heel 2020. Dit komt in beide gevallen neer op een bedrag van €900 per maand
voor het hele bestuur. Het bestuur heeft dit bedrag onder zichzelf verdeeld. De verdeling van het
vacatiegeld is gebaseerd op het aantal uren dat besteed wordt voor elke functie. De verhouding in het te
ontvangen bedrag is 8:5:4 voor respectievelijk de voorzitter, de vicevoorzitter en de overige
bestuursleden.

Situatie in 2019
In de periode van juli tot en met november ontbrak één van de bestuursleden. Het overgebleven bedrag
dat dit bestuurslid zou krijgen is in gelijke delen verdeeld over de overige bestuursleden. We hebben de
taken uit de portefeuille van het bestuurslid Campagne en Communicatie verdeeld over de andere
bestuursleden. Bij de aanstelling van het achtste bestuurslid heeft deze vacatiegeld gekregen vanaf de
eerste volledige maand dat deze persoon in functie was.

Situatie met 7 bestuursleden (in euro’s, juli-november 2019):
Basisbedrag
Extra
vergoeding
Totaal per maand
802,70
97,30
Voorzitter
194,59
13,90
Vicevoorzitter
121,62
13,90
Overige 5 bestuursleden
97,30
13,90

Totaal per
bestuurslid
900,00
208,49
135,52
111,20

Situatie met 8 bestuursleden (in euro’s, december 2019):
Totaal per bestuurslid
Totaal per maand

900,00
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Voorzitter
Vicevoorzitter
Overige 6 bestuursleden

194,59
121,62
97,30

Het bestuur van DWARS ontvangt naast het vacatiegeld (betaald vanuit DWARS) ook een bestuursbeurs
(betaald direct vanuit DUO). Al meerdere jaren was het het geval dat het een bestuur met een termijn tot
en met 30 juni, óók nog de bestuursbeurs van de maand juli daarna zou ontvangen. Dit betekende dat
elk nieuw bestuur pas vanaf augustus de bestuursbeurs ontving, terwijl het bestuurswerk al begon in juli.
Dit was een onwenselijke situatie, en daarom is er besloten dat DWARS eenmalig in juli 2020 als
vacatiegeld een maand bestuursbeurs uit zou keren, zodat het bestuur van 2020-2021 de beurs wel al
vanaf juli 2020 ontvangt. Deze kosten bedragen €1881 in totaal, en is volgens dezelfde verdeling als het
vacatiegeld van juli 2019 over de toen zeven bestuursleden verdeeld. Dit besluit is gemaakt in
overeenstemming met de raad van advies.

Verdeling extra vacatiegeld ter vervanging van een bestuursbeurs (in euro’s, juli 2019)
Basisbedrag
Extra
Totaal per
vergoeding
bestuurslid
Totaal
1677,65
203,35
1881,00
Voorzitter
406,70
29,05
435,75
Vicevoorzitter
254,19
29,05
283,24
Overige 5 bestuursleden
203,35
29,05
232,40

Situatie in 2020
De verdeling van het vacatiegeld in de eerste helft van 2020 is op dezelfde wijze gegaan als in 2019. Echter
kwam het bestuur er in dat jaar wel achter dat over de uitgekeerde bedragen een bijdrage ziektekostenwet
(ZKW) betaald moest worden, omdat het vacatiegeld als inkomsten aan derden wordt uitbetaald (via een
IB-47 formulier). In overeenstemming met de raad van advies is toen besloten dat het uitgekeerde bedrag
licht werd verhoogd, zodat na aftrek van de bijdrage ZKW bestuursleden het oorspronkelijk bedrag
overhielden. In april is er een extra bedrag uitgekeerd om de bijdrage ZKW voor de maanden juli 2019april 2020 te compenseren (ook voor het geld dat als vervanging van de bestuursbeurs werd uitgekeerd).
Vanaf mei 2020 wordt de de compensatie voor de desbetreffende maand tegelijk uitgekeerd met het
vacatiegeld van die maand zelf.

Situatie met 8 bestuursleden (in euro’s, januari-maart 2020):
Totaal per bestuurslid
Totaal per maand
Voorzitter

900,00
194,59
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Vicevoorzitter
Overige 6 bestuursleden

121,62
97,30

Situatie met 8 bestuursleden (in euro’s, april 2020):
Basisbedrag

Totaal per maand
Voorzitter
Vicevoorzitter
Bestuurslid vanaf
december
Overige 5 bestuursleden

Totaal per
bestuurslid

900,00
194,59
121,62
97,30

Compensatie
bijdrage ZKW
Juli-april
473,33
145,71
93,30
28,29

97,30

75,83

173,13

Situatie met 8 bestuursleden (in euro’s, mei-juni 2020):
Basisbedrag
Compensatie
bijdrage ZKW
Totaal per maand
900,00
51,88
Voorzitter
194,59
11,22
Vicevoorzitter
121,62
7,01
Overige 6 bestuursleden
97,30
5,61

1373,33
340,30
214,92
125,59

Totaal per
bestuurslid
951,88
205,81
128,63
102,91
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