Beloningsbeleid directeur bestuurder en raad van commissarissen 2017

Remuneratie- en governance commissie
De remuneratie en governancecommissie van de raad van commissarissen beoordeelt
jaarlijks het functioneren van de bestuurder en doet een voorstel over de beloning en
arbeidsvoorwaarden van de bestuurder aan de raad van commissarissen. De commissie
bereidt ook de besluitvorming door de raad voor over de beloning van de leden van de
raad van commissarissen. De remuneratie- en governance commissie bestond in 2017 uit
de heer Elghoul (voorzitter) en de heer Van Leeuwen.

Invulling werkgeversrol raad van commissarissen
Voor de beoordeling van de bestuurder heeft de commissie aan alle leden van de raad
input gevraagd. Daarna heeft de commissie het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de
bestuurder gevoerd. De raad heeft onder meer afspraken gemaakt met de bestuurder
over zijn persoonlijke ontwikkeling die passen bij Vivare als lerende organisatie. De
afspraken zijn vastgelegd in een persoonlijke brief aan de bestuurder.
De beloning van de bestuurder wordt bepaald door de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Daarnaast geldt vanaf 1
januari 2014 ook de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten
instellingen volkshuisvesting. De beloning van de bestuurder lag in 2017 boven het
maximum volgens de staffel in deze regeling. Met onze goedkeuring maakt de bestuurder
gebruik van het overgangsrecht. In 2017 was er geen aanleiding om nieuwe besluiten te
nemen over de beloning van de bestuurder. De eerder gemaakte afspraken waren nog
van toepassing. Het overgangsrecht van de WNT was dit jaar nog van toepassing en de
indelingscategorie van Vivare op grond van de staffel is niet gewijzigd. Er hebben zich
ten opzichte van 2016 daarom geen wijzigingen voorgedaan in de beloning van de
bestuurder.
Beloning raad van commissarissen
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 beloning redelijk en maatschappelijk aanvaard voor de
sector. De raad houdt zich aan deze beroepsregel en heeft de remuneratie van de
commissarissen vastgesteld op de bedragen die horen bij de bezoldigingscategorie
waarin Vivare valt. Eind 2016 heeft de VTW de bedragen geïndexeerd. Per 1 januari 2017
volgt de raad deze indexering. Voor de voorzitter is de beloning € 21.750,- per jaar en
voor een lid € 14.500,-.

