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Hoofdlijnen remuneratierapport 2021  
 
Wet Bestuur en Toezicht  
De Wet Bestuur en Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over 
mannen en vrouwen in het bestuur. De zetels in de RvC zijn evenwichtig verdeeld (drie mannen en 
twee vrouwen). Een evenwichtige verdeling in het bestuur is voor onze organisatie niet mogelijk, 
omdat er sprake is van een eenhoofdig bestuur.  
 
Bij de werving en selectie van een commissaris houden we er rekening mee dat we moeten 
voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht.  
 
Beoordeling Directeur/Bestuurder  
De Directeur/Bestuurder is verantwoordelijk voor de strategische koers, het ondernemingsplan en 
een professionele organisatie die op orde is. Er is een bepaalde beleidscyclus afgesproken met 
rapportages en documenten. De SRC heeft jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek 
met de Directeur/Bestuurder.  
 
Ter voorbereiding van haar beoordelingsgesprek haalde de SRC bij een delegatie van het MT, de 
OR en de overige RvC-leden input op over het functioneren van de Directeur/Bestuurder in 2021. 
Bij deze gesprekken was de Directeur/Bestuurder niet aanwezig. Op basis van deze input voerde 
de SRC het beoordelingsgesprek met de Directeur/Bestuurder. De SRC concludeert dat de 
Directeur/Bestuurder inhoudelijk heel sterk is, zelfreflectie heeft, openstaat voor verbetering en 
veel energie en werklust heeft. Dit wordt ten zeerste gewaardeerd.  
 
Honorering Directeur/Bestuurder 
Mevrouw Barnard wordt gehonoreerd binnen de regels van de ministeriële regeling voor 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) en volgens het Bezoldigingsbeleid 
Bestuurder conform de op dat moment geldende wet- en regelgeving.  
 
Indeling bezoldigingsklasse, hoogte en structuur honorering, aansprakelijkheidsverzekering  
De RvC heeft het eigen honorarium vastgesteld op het maximum volgens de beroepsregel van de 
VTW. Deze bedraagt voor 2021 voor een lid € 13.550 en voor de voorzitter € 20.250 (conform de 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting klasse 
F). De totale bruto jaarhonorering voor de leden van de RvC bedroeg in 2021 € 74.450 exclusief 
reiskosten.  
 
De hoogte en structuur van de honorering van de Bestuurder is vermeld in de toelichting op de 
jaarrekening.  
 
Voor de Bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen is een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, inclusief kosten van verweer.  
 
Kostenvergoeding  
De Directeur/Bestuurder ontvangt geen vaste kostenvergoeding of andere vormen van 
vergoedingen. De Woningstichting heeft, naast de onbelaste reiskostenvergoeding, enkele 
declaraties vergoed aan de Directeur/Bestuurder.  
 
Verklaring  
De RvC verklaart dat aan de Directeur/Bestuurder geen leningen, voorschotten of garanties zijn 
verstrekt. Ook is er geen winstdelingsregeling en er zijn geen afspraken gemaakt over een 
uitkering bij einde dienstverband.  
 
Selectie- en Remuneratiecommissie  
De heer Renze van Houten, voorzitter  
De heer Sander Gerritsen, lid  
Mevrouw Sandra Beentjes, lid 


