Huishoudelijk reglement Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten (“BPVT”)
Artikel 1 Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert in principe vier keer per jaar en verder zo vaak als tenminste twee
bestuursleden dit noodzakelijk achten.
Artikel 2 Samenstelling van het bestuur
Er zal (afgezien van het onafhankelijke bestuurslid) worden gestreefd naar een met een
evenwichtige verhouding tussen tandartsen en tandarts-specialisten enerzijds en tussen leden
van wie wel of niet het pensioen is ingegaan en gepensioneerde leden anderzijds.
Artikel 3 Eisen te stellen aan bestuursleden
Bestuursleden dienen deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen te voldoen die
overeenkomen met deskundigheidsniveau 1 zoals gedefinieerd door de Nederlandsche Bank.
Bestuursleden verplichten zich om hun deskundigheid, waar nodig zoveel mogelijk op niveau
te brengen te brengen en te houden. Met dit doel zal voor elk jaar een plan voor
deskundigheidsbevordering worden opgesteld. Verder moet een bestuurslid volledig
onafhankelijk kunnen opereren. Dit impliceert dat een bestuurslid, anders dan zijn
deelnemerschap, geen zakelijke of persoonlijke band kan hebben met het Pensioenfonds voor
Tandartsen en Tandarts-specialisten (“SPT”) of met een bestuurslid van SPT. Onder dit laatste
valt ook het persoonlijke partner zijn van een bestuurslid van SPT.
Artikel 4 Vergoeding bestuursleden
De vergoedingsregeling voor bestuursleden zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de
vergoedingsregeling voor bestuursleden van SPT. Bestuursleden ontvangen een
vacatiegeldvergoeding. Indien het betreffende bestuurslid BTW plichtig is, wordt dit bedrag
belast met BTW. De hoogte van de vacatiegeld vergoeding wordt afgestemd (naar rato) met
de bestuursvergoeding die SPT-bestuursleden ontvangen.
Artikel 5 Begroting en Jaarrekening/resultatenrekening
De vereniging heeft geen eigen middelen of inkomsten. De verenigingskosten worden in
rekening gebracht bij SPT. Vóór het einde van elk kalenderjaar wordt een kostenbegroting
opgesteld voor het komende jaar. Vóór 1 april van elk kalenderjaar wordt een
jaarrekening/resultatenrekening opgesteld over het voorgaande jaar. Deze
jaarrekening/resultaten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.
Artikel 6 Selectie kandidaten bestuur SPT en BPVT

Het bestuur stelt een profielschets op voor zowel bestuursleden van SPT als van BPVT. Deze
profielschets wordt verspreid onder de leden. Bij elke vacature voor het bestuur van SPT dan
wel BPVT worden leden op deze vacature attent gemaakt. Zij hebben de mogelijkheid om
suggesties te doen voor kandidaten die naar hun mening aan de profielschets voldoen.
Artikel 7 Benoeming en ontslag bestuurleden SPT
Het bestuur toetst kandidaten voor een van de beide besturen (SPT en BPVT) aan de voor de
vacature relevante profielschets. Met de kandidaten die aan het profiel voldoen wordt een
interview gehouden en worden in overleg met de kandidaat referenties ingewonnen. Bij een
voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurslid van SPT wordt de
ledenvergadering geraadpleegd. In beginsel wordt het advies van de ledenvergadering
gevolgd, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Deze ledenraadpleging kan
schriftelijk geschieden. Indien er meerdere kandidaten zijn met een gelijke geschiktheid,
wordt er een verkiezing onder de leden uitgeschreven. Indien daartoe dringende redenen
aanwezig zijn, kan het bestuur interim-bestuurders benoemen, zonder dat de ledenvergadering
tevoren is geraadpleegd. Ditzelfde geldt voor schorsing en ontslag van zittende bestuursleden
van SPT. Dergelijke besluiten behoeven de goedkeuring achteraf van de ledenvergadering.
Artikel 8 Toezicht op bestuur SPT
Het bestuur maakt aan het eind van elk jaar een plan voor de uitoefening van het toezicht op
het bestuur SPT in het komende jaar. Onderdeel van het plan zijn de frequentie van het
overleg met het bestuur SPT, de ontwikkeling en bijstelling van beoordelingscriteria en
eventuele speciale thema’s. Aan de eerstkomende ledenvergadering na afloop van elk
kalenderjaar wordt verantwoording afgelegd van de uitoefening van het toezicht.

Artikel 9 Rangorde
Waar dit huishoudelijk reglement strijdig is met de tekst van de Statuten, prevaleren de
statuten.

