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Beloningsbeleid directeur-bestuurder en raad van commissarissen 

Kaders  

Bestuurder 

De raad van commissarissen (RvC) van Patrimonium Barendrecht stelt de arbeidsvoorwaarden van de 

directeur-bestuurder vast. Voor het bepalen van de hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder 

volgt de RvC van Patrimonium Barendrecht:  

• Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), klasse E is van 

toepassing; 

• Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting; 

 

Raad van commissarissen 

De RvC stelt de beloning vast voor de leden van de raad van commissarissen. Ook de vergoedingen van 

commissarissen vallen onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en de regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De Vereniging 

Toezichthouders Woningcorporaties heeft in april 2015 het wettelijk maximum van de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen in een beroepsregel naar beneden bijgesteld. De Vereniging 

Toezichthouders Woningcorporaties acht deze bezoldiging redelijk en maatschappelijk aanvaard voor de 

sector. De raad conformeert zich aan deze beroepsregel.  

Aanvullende beleidsmatige overwegingen 

Algemeen 

Naast de wettelijke kaders hanteren we de volgende eigen beleidsmatige overweging:  

• De grondslag voor het opleidingsbudget voor de bestuurder, zowel als voor de RvC is gerelateerd 

aan het verplicht te behalen PE-punten met een gematigd tarief per PE-punt. 

Bestuurder  

Naast de wettelijke kaders hanteren we de volgende eigen beleidsmatige overwegingen:   

• Groei in salaris van bestuurder is mogelijk bij goed presteren  

Kader hierbij is 1-4 % bij goed presteren zolang staffel/ deeltijdsfactor dit toelaat waarbij 

salarisstijging en werkgeversbijdrage pensioenpremie samen maximaal tot € 1.000 onder de WNT-

norm komen. 

• Geen eenmalige prestatiebonussen. 

• Geen leaseauto voor bestuurder. 

• Geen beloningen of voordelen zoals vermeld in de wet: leningen, financieringen, etc. 

 

Raad van commissarissen 

Naast de wettelijke kaders hanteren we de volgende eigen beleidsmatige overwegingen:   

• Voor de leden van de RvC volgen we de indexering van de WNT-norm in 2020. Vanaf 2021 volgen 

we de maximum vergoeding van VTW beroepsregel van staffel C. 

• Reiskosten vergoeding RvC voor niet-reguliere overleggen. De leden schatten zelf in overleg met 

de voorzitter in, of het past incidenteel gebruik te maken van de onbelaste reiskostenvergoeding. 

De voorzitter overlegt in deze met de vice-voorzitter. Indien er reeds reiskosten worden vergoed 

door een andere bron (bv leaseauto) dan zijn deze vergoedingen niet voor rekening van 

Patrimonium. 

• Indien een commissaris in aanmerking komt voor ontheffing of vermindering van BTW mag dit niet 

ten gunste komen van de commissaris zelf. De commissaris zorgt dat de BTW terug komt bij 

Patrimonium Barendrecht.  


