
 
 

 

Remuneratierapport ’thuis 2014 

 
Vastgesteld op 9 maart 2015 door de Raad van Commissarissen ’thuis  
 
Inleiding  
Goed maatschappelijk ondernemerschap is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen 
dat de samenleving heeft in het bestuur van en het toezicht op woningcorporaties. Daarom 
hebben Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) een 
governancecode ontwikkeld. In deze code zijn normen voor goed bestuur en toezicht, 
transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing vastgelegd. ’thuis hecht hier 
grote waarde aan en hanteert de voor de sector geldende aanbevelingen en codes. Dat 
betekent dat de reglementen en statuten van ’thuis opgesteld zijn in lijn met de 
governancecode woningcorporaties. 
 
Met dit remuneratierapport geeft ’thuis invulling aan het bepaalde volgens artikel 3 lid 10 
van het reglement remuneratie- en selectiecommissie en aan Hoofdstuk II.2 (rechtspositie 
en bezoldiging van het bestuur) van de Governancecode Woningcorporaties 2011. Het 
rapport geeft een toelichting op het beoordelings- en beloningsbeleid van ’thuis ten aanzien 
van de bestuurder en de Raad van Commissarissen (hierna RvC), en de wijze waarop dit 
beleid in 2014 is toegepast.  
Verder is in het Remuneratierapport opgenomen hoe de RvC haar eigen functioneren in 
2014 heeft geëvalueerd en gaat bewaken voor 2015 (zie bijlage 1). 
 
Remuneratiecommissie  
De RvC van ’thuis heeft uit haar midden een remuneratiecommissie (hierna commissie) 
benoemd. Volgens het reglement remuneratie- en selectiecommissie, is deze commissie 
belast met het voorbereiden van de besluitvorming van de RvC ten aanzien van beoordeling 
en beloning van het bestuur en RvC, alsmede andere hieraan gerelateerde onderwerpen, 
die door de RvC aan de commissie zijn toevertrouwd. De commissie rapporteert aan de RvC 
en heeft geen zelfstandige of gedelegeerde bevoegdheden.  
In 2014 bestond de Remuneratiecommissie uit de RvC leden mevrouw Margot Elings 
(voorzitter) en mevrouw Anne Buskes.  
 
In de RvC-vergadering van 23 september 2014 zijn de bevindingen van de commissie 
betreffende de evaluatie van het bestuursmodel gedeeld met de RvC. De bevindingen zijn 
tot stand gekomen door het voeren van een aantal gesprekken met de beide bestuurders, 
de voorzitter van de RvC, de voorzitter van de auditcommissie en twee leden van de OR. 
 
Beoordelingsbeleid bestuur 
Het beoordelingsbeleid ten aanzien van het bestuur van ’thuis is gebaseerd op het meten 
van de behaalde resultaten vastgelegd in prestatieafspraken. Het beoordelingskader voor 
2014 waren de op schrift gestelde prestatieafspraken en de genoemde resultaten in de 
begroting 2014 (zie bijlage 2). 
Op 15 december 2014 heeft er door de commissie een beoordelings- en evaluatiegesprek 
met de directeur-bestuurders plaats gevonden. Dit is vastgelegd in een vertrouwelijke notitie 
en zowel mondeling als schriftelijk teruggekoppeld aan de gehele RvC.  
In 2014 heeft het bestuur aangegeven welke bestuurlijke opgave zij ziet voor de komende 
twee jaren. In het gesprek tussen bestuur en de commissie zijn het afronden van een 
visitatie die tot een nieuw ondernemingsplan moet leiden en de bezuinigingsopgave  
(-/- 5%) aangeduid als belangrijkste opgave. In het kader daarvan is in overleg met de RvC 
besloten de visitatie uit te stellen en stelt het bestuur voor om met ingang van 1 januari 2015 



 
 

 

het aantal contractuele dagen terug te brengen van 9 naar 7 (de heer De Groot 4 dagen en 
mevrouw Van der Herten 3 dagen) en dit voor 2 jaren. Ook hiermee wordt een bijdrage 
geleverd aan de bezuinigingsopgave. 
 
Benoeming bestuur en arbeidsvoorwaarden 
Uitgangspunt bij de beloning van het bestuur is het voldoen aan de vigerende wet- en 
regelgeving en dat er geen beloningsverschil mocht zijn tussen beide bestuurders naar rato 
van het aantal uren contract Zoals onderstaande toelichtingen en tabellen laten zien, past de 
beloning van de bestuurders binnen de vigerende en toekomstige regelingen.  
 
Vigerende regeling 2014 
In 2014 was de sector brede beloningscode bestuurders woningcorporaties van toepassing. 
Op basis van de omvang van de corporatie, de dynamiek van de vastgoedportefeuille, de 
positie in het krachtenveld en omdat de gemeente Eindhoven op 1 januari 2014 meer dan 
150.000 inwoners had en het aantal verhuureenheden in eigendom bij ’thuis meer dan 
10.000 eenheden is, geldt voor ’thuis dat bezoldigingsklasse H van toepassing is.  
Voor deze bezoldigingsklasse is de maximale bezoldiging in de Wet Normering 
Topinkomens (WNT1) vastgesteld op € 230.474,- (in 2013 € 228.599,-) Voor 
bezoldigingsklassen H komt dat op € 185.200,-. Voor de beoordeling van dit bedrag moet 
het totale jaarsalaris en de werkgeversbijdrage aan het opbouwen voor een voorziening ten 
behoeve van beloning betaalbaar op termijn hoger dan gebruikelijk (levensloop), worden 
meegenomen. Uit onderstaande tabel blijkt dat deze totalen voor beide bestuurders onder 
het maximum van € 185.200,- blijven. De beloning van beide bestuurders passen binnen dit 
bedrag en voldoen zij aan de WNT norm. 
 
Beloning bestuurders

Naam 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Jaarsalaris 112.778 115.433 126.875 126.875 239.653 242.308

Levensloop 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000

Totaal 112.778 115.433 138.875 138.875 251.653 254.308

Mevrouw 

Van der Herten

De heer

 de Groot

Totaal

* 
Mevrouw van der Herten heeft een contract voor 32u per week en de beloning is derhalve naar rato.  
Bedragen zijn exclusief BTW 

Beloning bestuurders

Naam 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Jaarsalaris 112.778 115.433 126.875 126.875 239.653 242.308

Pensioenbijdrage werkgever 26.477 26.485 29.803 29.811 56.280 56.296

Auto van de zaak 6.936 6.937 10.456 10.456 17.392 17.393

Onkostenvergoeding 1.800 1.800 1.800 1.800 3.600 3.600

Levensloop 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000

Totaal 147.991 150.655 180.934 180.942 328.925 331.597

Mevrouw 

Van der Herten

De heer

 de Groot

Totaal

 
* Mevrouw van der Herten heeft een contract voor 32u per week en de beloning is derhalve naar rato. 
Bedragen zijn exclusief BTW 



 
 

 

Voor 2014 dienen ook de vergelijkende cijfers in de jaarstukken opgenomen te worden. De 
accountant adviseert het bestuur gegeven het belang van dit onderwerp en de aandacht 
vanuit het maatschappelijk verkeer tijdig een WNT toelichting op te stellen.  
Deze toelichting en de wijze waarop de indeling in de bezoldigingsklasse is gebaseerd dient 
formeel door de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurders gezamenlijk te 
worden vastgesteld. 
 

Toekomstige ontwikkelingen WNT vanaf 2015 
Ook in 2015 moet het salaris passen binnen de staffelregeling zoals die door minister Blok is 
opgesteld en tot wet is aangenomen, de Wet Normering Topinkomens (WNT2) die zich voor 
2015 heeft beperkt tot het noemen van een maximale beloning van € 178.000,- 1 op 
jaarbasis inclusief het werkgeversdeel pensioenvoorziening, de onkostenvergoeding en de 
auto van de zaak. In de onderstaande tabel worden deze totaal bedragen getoond. Dit zou 
betekenen dat de beloning van de heer De Groot voor 2015 buiten de geldende norm zou 
vallen. Echter, zittende bestuurders die al onder de WNT1-norm vallen, behouden vier jaar 
lang de beloningsafspraken die ze al hadden. Daarna wordt de beloning in 3 jaar afgebouwd 
naar de WNT2-norm. 
BZK heeft wetgeving in voorbereiding voor aanpassingen van de WNT (WNT3) vanaf 2015 
(wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT). Hierin zijn onder meer de 
volgende wijzigingen voorgesteld ten opzichte van 2014:  

 verlaging van de wettelijk maximale bezoldigingsnorm van 130% naar 100% 

 verhoging van de maximale bezoldiging voor leden van de Raad van Toezicht 

 mogelijkheid om door middel van een AMvB nadere eisen te stellen aan de bezoldiging 
van ‘externe’ topfunctionarissen  

De invoering van de WNT3 wordt gekoppeld aan de evaluatie van de WNT1 en WNT2 in de 
eerste helft van 2016. De resultaten uit deze evaluatie worden meegenomen in het voorstel 
voor de WNT3.  
 
Overige arbeidsvoorwaarden 
De beide bestuurders nemen deel aan de geldende pensioenregeling van de Stichting 
Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW). Het percentage pensioenpremie dat door de 
bestuurders wordt afgedragen stemt overeen met het percentage dat werknemers 
verschuldigd zijn op wie de CAO Woondiensten van toepassing is. 
Daarnaast is voor beide bestuurders een aanvullende afspraak gemaakt ten bedrage van  
€ 60.000,-. Voor de heer De Groot betekent dit dat de werkgever gedurende 5 jaren  
€ 1.000,- per maand in een levensloopregeling stort. Bij mevrouw Van der Herten is de 
afspraak gemaakt dat bij het opnemen van de levensloopregeling de werkgever gedurende  
3 jaren de pensioenpremie werkgeversdeel betaalt; dit komt overeen met een bedrag van 
maximaal € 60.000,-.  
Mevrouw Van der Herten (12 december 1957) en de heer De Groot (8 september 1954) 
vormen gezamenlijk het collegiaal bestuur van ’thuis. In 2014 is besloten het jaarlijks 

                                                
1
 Op 16 oktober 2014 stemde de Tweede Kamer in met de WNT2, die de maximale beloning van 

bestuurders terugbrengt van 130 naar 100 procent van het ministersalaris. De Eerste kamer keurde 
de WNT2 goed op 22 december 2015. Dit betekent dat het wettelijk bezoldigingsmaximum met 
ingang van 1 januari 2015 wordt gehanteerd. Het huidige wettelijke bezoldigingsmaximum is 
€ 230.474. Voor 2015 komt dit neer op 100/130 x € 230.474 = € 177.288, afgerond op € 178.000. 
Minister Blok vond de termijn tot 1 januari 2015 te kort om tot een evenwichtige indeling in klassen 
met bijbehorende bedragen te komen. Conform het overgangsrecht van de WNT2 blijft daarmee voor 
2015 automatisch de regeling voor kalenderjaar 2014 van toepassing. Dit geldt ook voor de 
bovenkant van de schaalindeling, bestaande uit de wettelijke bezoldigingsmaximum. Voor deze 
categorie zal daarmee in 2015 de norm van € 230.434 blijven gelden. 



 
 

 

roulerend voorzitterschap te laten vervallen. De heer De Groot is eerste aanspreekpunt voor 
de RvC. 
 
Mevrouw Van der Herten heeft een leaseauto met een Nederlandse cataloguswaarde van 
€ 33.490,- ontvangen (leasebedrag € 700,- p/m). 
Voor de heer De Groot is een auto gekocht met een Nederlandse cataloguswaarde van € 
34.890,-. 
 
Beoordelingsbeleid RvC  
De RvC heeft op 4 februari 2015 vergaderd over haar eigen functioneren, de jaarlijkse 
zelfevaluatie. Dit is gebeurd in afwezigheid van het bestuur. De zelfevaluatie is onder leiding 
van de voorzitter van de RvC uitgevoerd. In deze bijeenkomst heeft de RvC geëvalueerd of 
de benoemde afspraken en actiepunten uit de zelfevaluatie 2013 behaald zijn. Daarnaast 
heeft de RvC en het bestuur stil gestaan bij de veranderende rol van de RvC en de 
individuele commissaris naar de toekomst toe. Er zijn uitgangspunten benoemd die een 
vervolg krijgen in 2015 onder begeleiding van een extern deskundige. 
De RvC is tevens van mening dat zij een bijdrage dient te leveren aan de taakstelling van de 
organisatie om te bezuinigen. Om de reden is het mogelijk terugbrengen van het aantal 
leden van de RvC van 7 naar 5 personen volgens natuurlijk verloop en de bezoldiging van 
de RvC in de toekomst besproken. Deze twee thema’s worden in 2015 onder begeleiding 
van een externe verder uitgediept. 
 
Vigerende regeling 2014 
De beloning voor de RvC in 2014 was als volgt:  
Voorzitter RvC: € 12.600,-  
Vicevoorzitter RvC: € 10.000,-  
Lid RvC: € 9.000,-  
Toeslag Lid auditcommissie: € 1.500,-  
Toeslag Lid remuneratie-en selectiecommissie: € 1.000,-  
 

Raad van Commissarissen

Naam 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Dhr. W.R. Ligtvoet 12.600 12.600 0 0 400 0

Dhr. H.E.H.M. Salemink 10.000 10.000 0 0 0 0

Mw. M.G.P.G. Elings 9.000 9.000 1.000 1.000 0 0

Mw. A.M.H. Buskes 9.000 9.000 1.000 1.000 0 0

Dhr. P. Silvis 9.000 9.000 1.500 1.500 0 0

Dhr. C.J. Kemps 9.000 9.000 1.500 1.500 0 0

Dhr. L.A.M. van Dongen 9.000 9.000 0 0 0 0

Totaal 67.600 67.600 5.000 5.000 400 0

Als lid van de 

Raad van 

Commissarissen

Als lid van 

commissies

Overige kosten 

vergoedingen

 
 
Deze beloning past niet binnen de in 2014 geldende honoreringscode commissarissen van 
de VTW. De beloning past tevens niet binnen het maximum van de Wet Normering 
Topinkomens zoals die gold in 2014. Voor ’thuis is de bezoldigingsklasse H en de daarbij 



 
 

 

behorende maximale beloning van de voorzitter € 13.890,- (7,5% van € 185.200,-) en de 
beloning van een lid maximaal € 9.260,- (5% van € 185.200,-). Wat opvalt is dat de nieuwe 
regeling op geen enkele manier rekening houdt met extra werkzaamheden voor het 
lidmaatschap van een commissie respectievelijk de rol van vice-voorzitter. Dit heeft tot 
gevolg dat alleen de beloning voor de heer Ligtvoet, voorzitter en de heer Van Dongen, lid, 
past binnen de genoemde maxima. De RvC van ’thuis heeft in 2013 besloten de 
overgangsregeling integraal toe te passen. Dit betekent dat een te hoge beloning voor 
maximaal 4 jaar wordt gehandhaafd en daarna in 3 jaar wordt afgebouwd. Bij aanstelling van 
een nieuwe commissaris wordt de bezoldiging passend binnen de WNT en staffel toegepast. 
 
Toekomstige regeling 2015 
In 2015 wordt een nieuwe norm gehanteerd als gevolg van een nieuwe wet die per 1 januari 
2015 ingaat. In de Wet Normering Topinkomens worden de plafonds voor vergoedingen 
voor publieke toezichthouders verhoogd. Dit omdat in de oude situatie te weinig rekening 
werd gehouden met het feit dat toezichtswerk veel complexer en risicovoller is geworden en 
daarmee tijdrovender. In 2015 wordt het percentage maximale beloning voorzitter 15% (was 
7,5%) en leden 10% (was 5%). De daarbij behorende beloning is € 27.780,- en € 18.520,-. In 
2015 vallen alle beloningen wel binnen de geldende honoreringscode commissarissen van 
de VTW en binnen het maximum van de Wet Normering Topinkomens. 
 
9 maart 2015 
namens de RvC, 
Margot Elings en Anne Buskes 
 



 
 

 

Bijlage 1 - Actiepunten zelfevaluatie 2014 
Introductieprogramma RvC / Bestuur  

 Evalueren introductieprogramma in 2015 

Permanent opleiding / opleidingsplan  RvC 

 Opstellen van een persoonlijk en/of collectief opleidingsplan. 

 In-company trainingen voor PE-punten organiseren 

Introductie commissie good governance RvC (voorzitter) 

 Good governance is een permanent aandachtspunt. 

 Melden van compliance issues van de controller borgen in reglementen 

 Externe zichtbaarheid en imago van ’thuis (met externe begeleider) 

Omvang RvC / Commissies RvC 

 De inkrimping van de Raad (met externe begeleider) 

 Evaluatie functioneren commissaris bij herbenoemingen 

Heldere voorstellen formuleren (formats) Bestuur 

 Eenduidige formats. Format voor initiatiefvoorstellen, investeringsvoorstellen en eindevaluaties 
(met toevoeging van een strategisch- en toezichtskader). 

 Besluitvorming door de Raad op het juiste moment. Het bestuur komt met een procesvoorstel ter 
bespreking in de RvC 

 Een betere balans tussen details en hoofdlijnen. 

 Een betere balans tussen financiële kaders/resultaten en maatschappelijke betekenis 

 Alleen strategische agendapunten. 

 Realisering van een adequaat beleidsplan of beleidsmatig kader 

 Visie in de organisatie / intern toezichtkaders moet helder zijn 

Efficiënt vergaderen Agendacommissie 

 Niet meer vergaderingen per jaar, wel kortere en efficiëntere vergaderingen door: 
o gedragsaanpassing individuele leden (= randvoorwaarde) 
o stand van zaken op te volgen punten uit het verslag onderbrengen in de nieuwsbrief van het 

bestuur 

 Kortere nieuwsbrief van het bestuur, alleen de laatste stand van zaken en meer strategisch. 

 De Raad bemoeit zich niet met operationele zaken 

 De agendacommissie kijkt kritischer naar de agenda 

 Bestuur stuurt haar prestatieafspraken voorafgaand aan het overleg met de 
remuneratiecommissie en deze laatste stuurt het overzicht prestatieafspraken naar de overige 
leden voor input en/of opmerkingen. 

Meer tijd voor strategische discussies t.b.v. helder strategisch kader Bestuur / RvC 

 Ruimte inbouwen om aan de hand van onderwerpen de strategische discussie te voeren.  

 Realisatie van een goed strategisch kader zodat de Raad goed haar toezicht kan doen. 

 (Volkhuisvestelijke) thema’s en/of leefbaarheidsthema’s toetsen bij elkaar indien verduidelijking 
nodig is en daarna (indien nog van toepassing) aanmelden bij de agendacommissie. 

Kwaliteit toezichtsproces, communicatie en informatie RvC 

 Aanlevering remuneratierapport en auditcommissierapport.  

Toezicht strategie, risicomanagement en interne controle RvC/Bestuur 

 Waar zij wij van en waar zijn wij niet van 

Toezicht ethiek en compliance cultuur RvC, voorzitter RvC 

 Compliance issues vast agendapunt. 

 Compliance paragraaf in het jaarverslag 

Toezicht finance & accounting RvC, bestuur 

 Goed leesbare jaarverslagen/jaarrekeningen zodat de Raad goed toezicht kan houden.  

 
 
 



 
 

 

Bijlage 2 - prestatieafspraken bestuur 2014  
1. Algemeen 
  De Raad van Commissarissen wordt voldoende en tijdig geïnformeerd door het bestuur. 

De Raad van Commissarissen ervaart hierin geen terughoudendheid vanuit het bestuur.  

 Voorstellen vanuit het bestuur worden goed onderbouwd en getoetst aan de strategie en 
het financieel sturingskader van ’thuis. 

 Het overleg van het bestuur met de ondernemingsraad en centrale huurdersorganisatie is 
constructief en van toegevoegde waarde voor de realisatie van de doelstellingen van 
’thuis. 

 Medio 2014 ligt er een herijkte visie op onze strategische keuzes in het kader van 
betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van onze voorraad en is het strategisch 
portfoliobeleid per gemeente geformuleerd 

2. Vastgoed 
 Oplevering van 203 nieuwbouwwoningen  

 Verkoop bestaand bezit: ultimo 2014 zijn 100 woningen uit het bestaand bezit verkocht en 
hebben deze woningen niet langer dan gemiddeld 6 maanden leeggestaan 

 95% van de begrote werkzaamheden voor planmatig onderhoud zijn ultimo 2014 gerealiseerd 
en onze klanten waarderen die werkzaamheden met een 8. 

3. Organisatie 
 ’thuis heeft naar tevredenheid de PersoneelsEvaluatieCyclus doorlopen met alle 

medewerkers 

 De kernwaarden van ’thuis; Betrokken, Respectvol, Transparant en Ondernemend hebben in 
2014 verder betekenis gekregen in het dagelijks handelen van de medewerkers 

 In de loop van 2014 wordt het organisatiemodel van ’thuis geëvalueerd en de 
organisatiekosten beoordeeld. Op basis hiervan zijn concrete verbetervoorstellen gedaan.  

 Benoemde acties naar aanleiding van de management letter interim controle en jaarrekening 
zijn opgevolgd. 

 De reguliere leegstand van de woningen is lager dan 0,6% 

 De huurachterstand van de woningen is lager dan 1,0% 

 Het budget organisatiekosten is niet overschreden 

4. Klanten/Dienstverlening 
 ’thuis heeft het KWH-label behouden 

 ’thuis heeft een woonloket in de gemeente Waalre 

 Minimaal 85% van de klachten wordt binnen 10 dagen afgehandeld  

5. Maatschappij 
 ’thuis heeft in 2014 een bijeenkomst met de belangrijkste stakeholders gehouden en de 

uitkomst hiervan verbonden met onze strategische keuzes 

 Er is inzicht in het maatschappelijk rendement van de inzet van sociaal beheer en buurtbeheer 

 Maximaal aantal huisuitzettingen van 20 

 Het bestuur heeft een zichtbare bijdrage geleverd om in samenwerking met de 
collega-corporaties te komen tot een regionale woonvisie 

6. Financiën 
 ’thuis behoudt de A-status bij het Centraal Fonds. 

 ’thuis heeft een positieve operationele kasstroom bij zowel het daeb-bezit als het niet-daeb 
bezit 

 ’thuis beschikt over een intern controleplan als onderdeel van een integraal 
risicobeheersingsmodel 

 ’thuis beschikt over een financieel sturingskader 

 

 Persoonlijke doelen 
Lies Goede balans tussen werk en privé. 

 Kennis op het gebied van risicobeheersing actualiseren. 

Hilde Ontwikkeling leiderschapsstijl: high trust, low tolerance (leren loslaten). 

 Betere begrenzing van werktijden. 

 


