
 
 

 

Remuneratierapport ’thuis 2015 

 
Vastgesteld op 27 januari 2016 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, de Governancecode woningcorporaties welke op 1 mei 2015 
van kracht is gegaan en de oude Aedescode van 2011 vervangt. De reglementen en 
statuten van ’thuis worden in 2016 opgesteld in lijn met deze Governancecode 
woningcorporaties. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2015 gestart. 
 
Met dit remuneratierapport geeft ’thuis invulling aan het bepaalde volgens artikel 3 lid 10 
van het reglement remuneratie- en selectiecommissie (hierna commissie) en aan Principe 3, 
artikelen 5, 9 en 15 van de Governancecode woningcorporaties 2015. Het rapport geeft een 
toelichting op het beoordelings- en beloningsbeleid van ’thuis ten aanzien van het bestuur 
en de Raad van Commissarissen (hierna RvC), en de wijze waarop dit beleid in 2015 is 
toegepast. Verder is in het Remuneratierapport opgenomen hoe de RvC haar eigen 
functioneren in 2015 heeft geëvalueerd.  
 
Remuneratiecommissie  
De RvC van ’thuis heeft uit haar midden een remuneratiecommissie 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 de 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 2015 bestond de 
Remuneratiecommissie uit de RvC leden mevrouw Margot Elings (voorzitter) en mevrouw 
Anne Buskes.  
 
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 
2015 waren de op schrift gestelde prestatieafspraken en de genoemde resultaten in de 
begroting 2015, zie bijlage 1. 
Op 11 februari 2016 vindt er door de commissie een beoordelings- en evaluatiegesprek met 
de directeur-bestuurders plaats. Dit wordt vastgelegd in een vertrouwelijke notitie en 
mondeling teruggekoppeld aan de gehele RvC op 23 februari 2016.  
 
Benoeming bestuur en arbeidsvoorwaarden 
Uitgangspunt bij de beloning van het bestuur is het voldoen aan de vigerende wet- en 
regelgeving. De beloning van de bestuurders past binnen de vigerende en toekomstige 
regelingen.  
 

Beloning bestuur 2015 
Ook in 2015 moet het salaris passen binnen de staffelregeling zoals die door de 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,- op 
jaarbasis inclusief het werkgeversdeel pensioenvoorziening, de onkostenvergoeding en de 
auto van de zaak. In onderstaande tabel worden deze totaal bedragen getoond. .  



 
 

 

Het bestuur is in 2015 in deeltijd gaan werken. De heer De Groot 4 dagen en mevrouw Van 
der Herten 3 dagen.  
 

Naam 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Jaarsalaris 85.086 112.778 112.862 126.875 197.948 239.653

Pensioenbijdrage werkgever 22.377 26.477 22.382 29.803 44.759 56.280

Bijtelling Auto van de zaak 5.358 6.936 3.489 10.456 8.847 17.392

Eigen Bijdrage Auto van de zaak -1.340 -1.321 -1.396 -2.000 -2.736 -3.321

Levensloop 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000

Totale bezoldiging WNT  111.481 144.870 149.337 177.134 260.818 322.004

Toepasselijke WNT norm 123.467 164.828 164.828 185.200

Onkostenvergoedingen 1.800 1.800 1.800 1.800 3.600 3.600

De heer De Groot heeft een contract van 32 uur per week en beloning is derhalve naar rato  (36 uur in 2014)

Beloning bestuurders Mevrouw 

Van der Herten

De heer

 De Groot

Totaal

Mevrouw Van der Herten heeft een contract van 24 uur per week en beloning is derhalve naar rato  (32 uur in 2014)

 
 

Bezoldiging topfunctionarissen conform WNT

Naam

Functie

Duur dienstverband in 2015

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

* Mw. H.A.M. Van der Herten heeft een contract voor 24 uur per week en de beloning is naar rato.

**Dhr E.J.M. de Groot heeft een contract voor 32 uur per week en de beloning is naar rato 
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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. 
De Raad van Commissarissen heeft bepaald dat het ontstane pensioengat van het bestuur, 
door in deeltijd te gaan werken, voor een deel gecompenseerd wordt. De constructie is 
doorgerekend door het pensioenfonds SPW, de remuneratiecommissie en de controller van 
’thuis en voldoet aan de wettelijke en juridische eisen. 
 



 
 

 

Mevrouw Hilde Van der Herten (12 december 1957) en de heer Lies de Groot (8 september 
1954) vormen gezamenlijk het collegiaal bestuur van ’thuis. De heer Lies de Groot is eerste 
aanspreekpunt voor de RvC. 
 
Beoordelingsbeleid RvC  
De RvC heeft op 27 januari 2016 vergaderd over haar eigen functioneren, de jaarlijkse 
zelfevaluatie. Dit is deels gebeurd in afwezigheid van het bestuur. De zelfevaluatie is onder 
leiding van de voorzitter van de RvC uitgevoerd. In deze bijeenkomst heeft de RvC haar 
functioneren over 2015 geëvalueerd en zijn de nog openstaande actiepunten uit de 
zelfevaluatie 2014 besproken. De RvC heeft onder begeleiding van een externe en met het 
bestuur op diverse momenten in 2015 stil gestaan bij de veranderende rol van de RvC en de 
individuele commissaris naar de toekomst toe en zijn aspecten uit de Governancecode 
woningcorporaties besproken. Een aantal uitkomsten worden in 2016 opgenomen in het 
reglement RvC.  
De remuneratiecommissie heeft in 2015 stil gestaan bij de volgende punten: 

 Het functioneren van de RvC in haar 3 rollen als werkgever, toezichthouder en 
adviseur/sparringspartner); 

 De gewenste omvang van de RvC. De RvC is op voordracht van de 
remuneratiecommissie akkoord gegaan met een inkrimping van zeven naar vijf personen 
middels natuurlijk verloop;  

 Groepsdynamiek: Hiervoor hebben alle leden van de RvC op verzoek van de 
remuneratiecommissie een geschiktheidsmatrix ingevuld. Hierdoor is meer zicht 
gekomen op de harde (inhoud en procedure) en zachte (relatie en gedrag) dimensies. Bij 
de werving van een nieuwe commissaris is hier in de opstelling van de profielschets en 
vacature rekening mee gehouden; 

 Opstellen nieuwe profielschets commissaris. De remuneratiecommissie heeft de 
profielschets commissaris voorgelegd. Hierin is ook de laatste stand van zaken ten 
aanzien van de woningwet, governancecode woningcorporaties en opmerkingen van 
commissarissen, huurdersraad en ondernemingsraad meegenomen. De RvC heeft 
bepaald welke behoefte er is aan rollen en disciplines in de nieuwe Raad;  

 Op basis daarvan is het “profiel commissaris op bindende voordracht van de 
huurdersraad” vastgesteld en gestart met het wervings- en selectie proces voor een 
commissaris op bindende voordracht van de huurdersraad ’thuis;  

 De toekomst van het bestuur. 
 
Bezoldiging RvC 2015 
De beloning van de RvC ’thuis past binnen de in 2015 geldende honoreringscode 
commissarissen van de VTW. De beloning past tevens binnen het maximum van de Wet 
Normering Topinkomens zoals die gold in 2015.  
 
De bezoldiging zoals deze in 2015 is betaald is vastgesteld per 1 januari 2013. Gedurende 
drie jaar (2013, 2014 en 2015) is hetzelfde bedrag ontvangen. De RvC heeft indertijd 
afgesproken 1 keer per 2 jaar te indexeren. Per 1 januari 2015 heeft men dus recht op 
geïndexeerde bedragen.  
Totaal indexatie percentage is 3,5% (indexatie 2013 is 2,5% + 2014 is 1% is totaal 3,5%). 
 
De bezoldiging voor de RvC in 2015 was als volgt:  
Voorzitter RvC: € 13.041,-  
Vicevoorzitter RvC: € 10.350,-  
Lid auditcommissie € 10.868,- 
Lid remuneratiecommissie € 10.350,- 
Lid RvC: € 9.315,-  



 
 

 

Raad van Commissarissen

Naam 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Dhr. W.R. Ligtvoet 13.041 12.600 0 0 0 400

Dhr. H.E.H.M. Salemink 10.350 10.000 0 0 0 0

Mw. M.G.P.G. Elings 9.315 9.000 1.035 1.000 0 0

Mw. A.M.H. Buskes 9.315 9.000 1.035 1.000 0 0

Dhr. P. Silvis 9.315 9.000 1.553 1.500 0 0

Dhr. C.J. Kemps 9.315 9.000 1.553 1.500 0 0

Dhr. L.A.M. van Dongen 9.315 9.000 0 0 0 0

Totaal 69.966 67.600 5.175 5.000 0 400

Bedragen zijn exclusief BTW

Als lid van de 

Raad van 

Commissarissen

Als lid van 

commissies

Overige kosten 

vergoedingen

 
 
Toekomstige beloning RvC 2016 
In 2015 is na een voorstel van de remuneratiecommissie door de RvC bepaald dat de 
bezoldiging voor 2016 als volgt zal zijn: 
Voorzitter RvC € 16.170,-  
Vicevoorzitter RvC en overige leden € 12.936,-  
Uitgangspunt zijn daarbij geweest de te verwachten toename van de werkzaamheden door 
het verminderen van het aantal commissarissen van 7 naar 5 en de taakverzwaring als 
gevolg van de nieuwe wetgeving. 
Dit valt volledig binnen de WNT norm en zijn niet de maximaal toegestane bedragen. 
Het betreft hier een stijging tussen de 23 en 29% ten opzichte van de maximaal toegestane 
bedragen. 
 
 
20 januari 2016 
namens de RvC, 
Margot Elings en Anne Buskes 
 



 
 

 

Bijlage 1 - prestatieafspraken bestuur 2015  
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.  

 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 2015 is de visie op onze strategische keuzes in het kader van de invoering van de 
herzieningswet beschikbaar. 

 Eind 2015 ligt er een voorstel vanuit het bestuur ten aanzien van taken/rol bestuur, taken/rol MT en 
taken/rol controller. 

 Voor einde 2015 is de integratie als gevolg van de fusie voltooid. 

2. Vastgoed 
 Oplevering van 167 gerenoveerde woningen  

 Verkoop bestaand bezit: ultimo 2015 zijn 100 woningen uit het bestaand bezit verkocht. 

 95% van de begrote werkzaamheden voor planmatig onderhoud zijn ultimo 2015 gerealiseerd en onze 
klanten waarderen die werkzaamheden met een 8. 

 Medio 2015 is er een uitgewerkte visie op assetmanagement (inclusief rendementsturing bestaand bezit) 
beschikbaar. 

3. Organisatie en bedrijfsvoering 
 De kernwaarden van ’thuis; Betrokken, Respectvol, Transparant en Ondernemend hebben in 2015 

verder betekenis gekregen in het dagelijks handelen van de medewerkers. 

 In 2015 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

 De reguliere leegstand van de sociale huurwoningen is lager dan 0,6% (max. € 380.000,-) 
De reguliere leegstand van de dure huurwoningen is lager dan 0,735% (max. € 85.000,-) 

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

 Het budget organisatiekosten is niet overschreden 

4. Klanten/Dienstverlening 
 Eind 2015 is concreet gemaakt op welke wijze de doelstelling “De Klant Centraal” is uitgewerkt in de 

primaire processen. 

 ’thuis heeft het KWH-label behouden. De scores voor ontevredenheid en contact zijn hoger dan 7. 

 Minimaal 85% van de klachten wordt binnen 10 dagen afgehandeld  

 In het voorjaar van 2015 ligt er een aangepast voorstel streefhuurprijsbeleid dat voldoet aan de volgende 
doelstellingen: 

 Voldoende woningen onder de 2
e
 aftoppingsgrens 

 Een eenvoudig en transparant woningwaarderingssysteem 

 Waardering van de energieprestatie meer in overeenstemming met de verlaging van de 
energielasten. 

5. Maatschappij 
 Medio 2015 is op initiatief van ’thuis een regionale stakeholdersbijeenkomst georganiseerd in de 

stadsregio waar de strategische keuzes door ’thuis worden getoetst. 

 Medio 2015 beschikt ’thuis over een vastgesteld beleid inzake het gebruik van social media. 

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 voldoet aan de ratio’s van het WSW 

 

 Persoonlijke doelen 
Lies Goede balans tussen werk en privé; Kennis op het gebied van assetmanagement actualiseren. 

Hilde Leiderschapsstijl verder ontwikkelen richting een stijl die ervoor zorgt dat medewerkers eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid nemen. Ik heb een interessant boek gelezen over de “Remco stijl”. Ik vind het 
een uitdaging om samen met het MT onze organisatie in deze richting te laten ontwikkelen. Dit kunnen 
we mooi combineren om richting einde 2016 een organisatie neer te zetten waarbij de klanten het 
vertrekpunt zijn en onze medewerkers het verschil maken. Dit met een mean en lean organisatie. 
Verder vind ik het een uitdaging om in 3 dagen mijn bestuurlijke rol in te vullen en blijven betekenis te 
hebben voor ‘thuis. Voor mij betekent dit de juiste keuzes maken in wat ik wel/niet oppak respectievelijk 
aanstuur en loslaat. 

 


