
"#
Woningbedrijf Velsen

Bezoldiging RvC leden 2022

Aan
Van
Betreft
Datum
Status
Bijlagen

Raad van Commissarissen
Remuneratiecommissie
Bezoldiging RvC leden 2022
30 november 2021
Besluitvormend
Toelichting bezoldiging WW-beroepsregel

De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging per I januari2022 vast op:
- Lid: € 14.480 per jaar
- Voorzitter: €,21.720 per jaar

Op 5 juli 2017 heeft de RvC besloten jaarlijks de vergoedingen aan te passen aan de wettelijke indexeringen.
De bezoldiging is vastgesteld in aansluiting op de WNT en de Beroepsregelvan de WW. Woningbedrijf
Velsen is ingedeeld in bezoldigingsklasse F.

Vanwege het lidmaatschap van de RvC-leden vindt de bezoldiging plaats op basis van de beroepsregels van
de WW.

De huidige regeling (2021) bepaalt de volgende maximale bedragen:
r VïW norm lid RvC (8%): € 13.350. De WNT norm is 10 o/o (€ 17.500).
. WW norm voorzitter (12o/o): € 20.250. De WNT norm is 15 Vo (€ 26.250).

De regeling in2022 bepaalt de volgende maximale bedragen:
o VTW-norm lid RvC: € 14.480. Norm WNT € 18.100 (verschil € 3.620)
. VTW-norm voorzitter:€21.720. Norm WNT €27.150 (verschil€ 5.430)

De WW heeft aangegeven dat er in bijzondere gevallen gemotiveerd kan worden afgeweken van de
vastgestelde honorering volgens de beroepsregel. Echter de VïW heeft bovenop de beroepsregelvan 8
respectievelijk 10 % een nieuwe beroepsregel ingevoerd en wel dat de maximale honorering voor de totale
RvC 52 % is van het WNT salaris bestuurder (voor ons 52o/o van € 181.000 = €94.120,=)

Uitgangspunt is dat men er vanuit gaat dat een RvC uit maximaal 5 leden bestaat. Als wij ons willen blijven
conformeren aan de beroepsregel dan is er op dit moment geen ruimte om de bezoldiging (tijdelijk) te
verhogen (5 x 14.480 + 21.720 = 94.120).

Voorstel
Evenals het afgelopen jaar is de verwachting dat ook in 2022 vaker een beroep zal worden gedaan op de
leden van de RvC. Wij bespreken graag met de RVC om vanwege de te verurrachten extra werkzaamheden in
2022 af te zien van de beroepsregel en de honorering vast te stellen conform de wettelijke norm.
Dit betekent wel dat er dan een wijziging van ons huidige honoreringsbeleid moet worden doorgevoerd en,
afhankelijk van de te maken keuzes, het lidmaatschap van de WW (tijdelijk) moet worden opgezegd.

Onderstaande gaat uit van de beroepsregel van de WW.

Maxima beroepsregel per 1 januari 2022
De indexering van de bezoldigingsmaxima van 2022 in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen
toegelaten instellingen volkshuisvesting leidt tot een verruiming van de bezoldigingsmaxima in de
Beroepsregel voor commissarissen.
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Wijzigingen 2022 ten opzichte van 2021 (klasse F)
Lid: van € 13.550, naar € 14.480 per jaar.
Voorzitter: van € 20.250 per jaar, naar € 21.720 per jaar
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