Vergoedingen aan de leden van de Raad van Commissarissen van NHG
Op basis van artikel 16 van de statuten van NHG stelt de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) een
vergoedingsregeling vast voor zijn leden. Deze vergoedingsregeling, en eventuele wijzigingen
daarvan, hebben de goedkeuring nodig van de minister verantwoordelijk voor de woningmarkt en/of
volkshuisvesting (hierna: de Minister).

Het besluit van de RvC
In zijn vergadering van 26 juni 2020 heeft de RvC van NHG de vergoedingsregeling voor zijn leden
gewijzigd en vastgesteld. De RvC overwoog daarbij dat:
•

•

•

de vergoeding voor de commissarissen sinds 2015 gelijk is gebleven terwijl het
bezoldigingsmaximum op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) in de loop der
jaren is geïndexeerd;
dat het hanteren van gewijzigde en afgeronde toepasselijke percentages voor de vijf (5) rollen
voor de leden van de RvC gewenst is. Hoewel de WNT bepaalt dat het maximum-percentage
voor de voorzitter van de RvC 15% van het WNT-bezoldigingsmaximum bedraagt en voor de
overige leden 10% van het WNT-bezoldigingsmaximum, is de RvC zich bewust van de
maatschappelijke positie van NHG. De RvC heeft om die reden ingestemd met een
proportionele aanpassing van het relevante maximum;
dat per 1 januari 2021 de bezoldiging zal zijn zoals hieronder vastgesteld en dat vanaf 1
januari 2022 dit bedrag ieder jaar zal worden geïndexeerd conform de jaarlijkse aanpassing
van het WNT-bezoldigingsmaximum door het aanpassen van de bezoldiging met eenzelfde
percentage.

Dit heeft geleid tot het vaststellen van de volgende vergoedingsregeling voor de leden van de RvC:
Functie RvC-lid
• Voorzitter
• Plv voorzitter*
• Vz Auditcommissie
• Vz Remuneratiecommissie
• Overige leden

Bezoldiging 2021
€ 18.510
€ 12.540
€ 11.090
€ 11.090
€ 9.450

* De functie van plaatsvervangend voorzitter wordt momenteel niet ingevuld binnen de RvC.

Goedkeuring van dit besluit van de RvC door de Minister vond plaats op 18 september 2020.
De reiskostenvergoeding is niet gewijzigd en bedraagt € 0,19 netto per kilometer.
Deze vergoedingsregeling treedt in de plaats van de vergoedingsregeling die op 1 januari 2015 door
de RvC werd vastgesteld en 29 april 2015 door de Minister werd goedgekeurd.

De uitwerking van het besluit
De jaarlijkse aanpassing van het WNT-bezoldigingsmaximum leidt tot het volgende
indexatiepercentage:
Jaar
2021
2022

WNT-maximum
€ 209.000
€ 216.000

Indexatie
3,35%

Deze indexatie heeft de volgende gevolgen voor de bezoldiging van de leden van de RvC:
Functie RvC-lid
• Voorzitter
• Plv voorzitter*
• Vz Auditcommissie
• Vz Remuneratiecommissie
• Overige leden

Bezoldiging 2021
€ 18.510
€ 12.540
€ 11.090
€ 11.090
€ 9.450

Bezoldiging 2022
€ 19.130
€ 12.960
€ 11.461
€ 11.461
€ 9.767

* De functie van plaatsvervangend voorzitter wordt momenteel niet ingevuld binnen de RvC.

De transparantie van de vergoedingsregeling
De statuten van NHG, zoals deze gelden per 13 juli 2022, kennen geen publicatieverplichting van de
vergoedingsregeling.
NHG heeft gekozen de vergoedingsregeling als volgt inzichtelijk te maken:
•

•
•

in het jaarverslag:
door een verklaring in het verslag van de RvC dat de in het betreffende jaar betaalde
vergoedingen hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de door de Minister
goedgekeurde regelingen;
in de toelichting op de jaarrekening:
door volledige en gedetailleerde informatie over de hoogte en structuur van de vergoedingen
van de individuele leden van de RvC;
op de website:
door publicatie van dit document op de website van NHG.

