
Beloningsbeleid directeur-bestuurder 
en raad van commissarissen  
Woningstichting Leusden 
Het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen van 
Woningstichting Leusden (WSL) staan vastgelegd in dit beleidsstuk. Het beleid is 
vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningstichting Leusden.  
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1. Directeur-bestuurder

Relevante wetsartikelen 

Artikel 30 lid 4, Woningwet 

Een bestuurder wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan telkens voor maximaal vier jaar 
worden herbenoemd 

Artikel 3.3, Governancecode 2015 

Een bestuurder wordt door de raad van commissarissen1 benoemd, geschorst en ontslagen. Bij 
benoeming worden de wettelijke termijn in acht genomen. 

Artikel 3.5, Governancecode 2015 

De raad van commissarissen stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de vigerende 
wettelijke kaders.  

Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de 
woningcorporatie gepubliceerd  

Artikel 3.9, Governancecode 2015 

De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder(s) en rapporteert 
over het proces in het jaarverslag.  

De wettelijke regelingen zijn: 
• Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT2);
• Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting

(hierna ‘de staffel’)2.
Uitgangspunt is dat de bezoldiging voldoet aan alle normen die vanuit de overheid aan de branche 
worden gesteld 

Bezoldigingsschalen 
De bezoldigingsnormen van ‘de staffel’ zijn onverkort overgenomen, met als maximum het bij de 
schaal horende maximum van de ‘staffel’ en als minimum het maximum van de daarvoor liggende 
schaal. De raad van commissarissen kan gemotiveerd afwijken van het minimum. Bij indiensttreding 
maakt de raad van commissarissen de hoogte van de bezoldiging door een schriftelijke motivatie aan 
de bestuurder bekend.  

Voorbeeld 
Bij WSL is bezoldigingsklasse E van toepassing. De bandbreedte van deze klasse loopt van het 
maximum van bezoldigingsklasse D naar het maximum van bezoldigingsklasse E. De bezoldiging is 

1 De Governancecode spreekt over raden van commissarissen, de Woningwet over raden van 
commissarissen; waarbij de leden commissaris heten 
2 de staffel wordt jaarlijks in november gepubliceerd op de website 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties 
3 Bijlage 1 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
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de totale beloning volgens de WNT norm, inclusief pensioenbijdrage werkgever, onkostenvergoeding 
e.d.

Beoordeling directeur-bestuurder 
Op basis van prestatie afspraken zoals vastgelegd in het jaarplan van de stichting, de vastgestelde 
resultaatgebieden, feedback van de medewerkers en competenties, wordt de directeur-bestuurder 
jaarlijks beoordeeld. De resultaatgebieden en competenties zijn opgenomen in de functiebeschrijving. 
De competenties, genoemd in het BTIV zijn leidend in de functiebeschrijving3. (Zie bijlage 1). 
Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd door de remuneratiecommissie van de raad van 
commissarissen en vastgelegd in een door de bestuurder en de commissieleden, ondertekend 
verslag. 

Koppeling beoordeling aan periodieke verhoging 
Bij een voldoende beoordeling wordt een periodieke loonsverhoging toegekend. (indien de bestuurder 
het maximum nog niet heeft bereikt). Op basis van de beoordeling vindt de jaarlijkse periodieke 
verhoging plaats, volgens onderstaande methodiek (indien de directeur/bestuurder het maximum 
volgens de WNT nog niet heeft bereikt).  

Hoogte periodieke verhoging 
Het beoordelingssysteem kent vier beoordelingsniveaus, waaraan de volgende stappen zijn 
verbonden:  
Beoordeling Groei bezoldiging 
Slecht/matig 0% 
Normaal/goed 2% van het schaalmaximum van de WNT 
Zeer goed 3% van het schaalmaximum van de WNT 
Excellent 4% van het schaalmaximum van de WNT 

Procedure vaststelling honorering bij indiensttreding 
• De voorzitter van de remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het doen van een 

voorstel aan de raad van commissarissen over de honorering bij indiensttreding.
• Leidend bij het bepalen van de instaphoogte is (werk)ervaring, opleiding en bijbehorende 

competenties.

3 Bijlage 1 
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2. Voorzitter en leden van de raad van commissarissen

Relevante wetsartikelen 

Artikel 30 lid 4, Woningwet 

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan een maal voor 
een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. 

artikel 3.15, Governancecode 

De honorering van commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders en wordt in het 
jaarverslag vermeld en op de website van de woningcorporatie gepubliceerd. 

Artikel 30 lid 11, Woningwet 

De statuten bevatten voorschriften over een jaarlijkse zelfevaluatie; deze moet eens per twee jaar 
onder externe begeleiding plaatsvinden. 

Honorering volgens WNT2
Volgens de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT2) mogen voorzitters van raden van 
commissarissen maximaal 15 procent van een bestuurderssalaris als vergoeding ontvangen. De 
honorering van overige leden van de raad kan volgens de WNT2 maximaal 10 procent van het 
maximaal geldende bestuurderssalaris bedragen.  

Het wettelijk toegestane maximumbedrag volgens WNT2 vindt de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties (VTW) te hoog. 
De VTW heeft een voor leden, bindende beroepsregel (april 2015) vastgesteld tot matiging van de 
beloning van commissarissen van woningcorporaties.  
Het bestuurderssalaris wordt vastgesteld volgens de jaarlijks door de minister van BZK vast te stellen 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. 

Honorering van de raad van commissarissen   
De raad van commissarissen stelt elk jaar de eigen beloning vast in een Notitie Bezoldiging. De 
voorzitter van de raad van commissarissen  en de leden ontvangen maximaal het door de VTW vast 
te stellen percentage van het voor de bestuurder geldende maximumsalaris volgens de staffel die de 
VTW jaarlijks publiceert. De raad van commissarissen van WSL conformeert zich aan de VTW 
beroepsregel.  

De staffel geeft de beloningsruimte aan. In een Notitie Bezoldiging geeft de rvt jaarlijks aan welke 
inschaling zij daarbinnen kiest en waarom.  

Naast de reguliere bezoldiging worden op declaratiebasis vergoed: reiskosten, opleidingen, 
verzekeringen en lidmaatschap van belangenorganisaties. Overige onkosten zijn onderdeel van de 
reguliere vergoeding en worden niet vergoed. 

Procedure vaststelling honorering nieuwe leden 

• De raad hanteert voor alle leden ( m.u.v. de voorzitter) een gelijke bezoldiging vanuit het 
principe dat elk lid van de raad vanuit zijn eigen expertise, een gelijke bijdrage levert aan het 
werk van de raad van commissarissen;

• De honorering van de voorzitter wordt voorgesteld aan de voltallige raad van commissarissen, 
door de voorzitter van de remuneratiecommissie.



Woningstichting Leusden – Beloningsbeleid directeur-bestuurder en rcv 2018        Pagina 5 van 7 

Gewijzigd en vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 15 februari 2018 

G.J. Waterink, voorzitter R. de Kimpe, voorzitter remuneratiecommissie
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Bijlage 1 

Competenties Bestuurder 

• Authenticiteit: consistent en open;
• Besluitvaardig: tijdige besluiten en –oplossingen;
• Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;
• Leiderschap: inspirerend, motiverend, stimulerend en gericht op draagvlak;
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid: specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties;
• Overtuigingskracht;
• Resultaat- en klantgerichtheid: (kosten)efficiënt, doelgericht en in staat prioriteiten te stellen;
• Samenwerkingsvermogen;
• Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;
• Zelfreflectie.
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Bijlage 2 

Competenties leden van de raad van Toezicht: 

• Authenticiteit: consistent en open;
• Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit

woningcorporaties;
• Helikopterview;
• Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol

woningcorporaties;
• Onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen;
• Teamspeler;
• Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;
• Voorzittersvaardigheid: indien van toepassing;
• Zelfreflectie.
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