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Beloningsbeleid en bezoldiging 2020  
Bestuur en Raad van Toezicht Helpt Elkander 
 
Beloning bestuur  
Het beloningsbeleid van het bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Helpt Elkander 
heeft een eenhoofdig bestuur. Het bruto jaarinkomen wordt bepaald conform de Wet Normering 
Topinkomens (WNT). De WNT geeft de normen aan voor de maximumsalarissen van 
corporatiebestuurders. Er geldt bovendien een staffelregeling (Regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting). Helpt Elkander valt in bezoldigings- 
klasse B. Daarmee is de maximale bezoldiging voor de bestuurder in 2020 € 106.000 per jaar.  
 
De feitelijke bezoldiging in 2020 voor de directeur-bestuurder staat in de volgende tabel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Beloning Raad van Toezicht  

De bezoldiging van commissarissen bij Helpt Elkander vindt plaats volgens de beroepsregel 
Bezoldiging commissarissen. Deze regeling van de VTW is op 24 november 2016 door de ALV 
vastgesteld als een voor alle leden algemeen geldende en bindende beroepsregel. De Raad van 
Toezicht van Helpt Elkander onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel worden 
gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die een Raad van Toezicht van een 
woningcorporatie dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van zijn eigen bezoldiging. 
Soberheid en doelmatigheid zijn gepast vanwege de publieke taak van de corporatie en de maximale 
bezoldiging in de beroepsregeling ligt daarom duidelijk onder de maximale bezoldiging die op basis 
van de wettelijke bepalingen van de WNT is toegestaan. De bezoldigingsmaxima in de 
beroepsregeling zijn gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de Raad van Toezicht, die verband 

Bedragen x € 1 2020 

Functiegegevens 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 88.847 

Beloningen betaalbaar op termijn 17.131 

Subtotaal 105.978 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 106.000 

Bedragen x € 1 2020 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0 

Totale bezoldiging 105.978 



 

houdt met de zwaarte van de corporatie. Helpt Elkander valt op basis van het aantal gewogen vhe’s 
en het aantal inwoners in de gemeente Nuenen in bezoldigingsklasse B. Het bezoldigingsmaximum 
WNT voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt 10% respectievelijk 
15% van het voor Helpt Elkander geldende bezoldigingsmaximum van € 106.000. De bezoldiging is 
onafhankelijk van de prestaties van de corporatie en daarmee is het onafhankelijk functioneren van 
de Raad van Toezicht gewaarborgd. 
De Raad van Toezicht volgt de beroepsregeling VTW. 
 
De feitelijke bezoldiging in 2020 van leden van de Raad van Toezicht staat in de volgende tabel. 
 

Bedragen x € 1    

Functiegegevens Voorzitter Vicevoorzitter Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging       

Totale bezoldiging 12.350 8.250 8.250 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum WNT 15.900 10.600 10.600 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

        

 


