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1. inleiding

In juni 2010 hebben de VTW en Het Directeurencontact de nieuwe “Sectorbrede 

belonings code bestuurders woningcorporaties” vastgesteld. Partijen hebben afgesproken 

dat die code vanaf 1 juli 2010 toegepast moet worden. De code heeft een meer verplich-

tend karakter dan de adviesregeling Izeboud (“pas toe” in plaats van “pas toe of leg uit”). 

Het systeem van functiezwaarte van de adviesregeling Izeboud is bijna geheel over-

genomen. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde bandbreedte waarbinnen 

de beloning voor de individuele bestuurder wordt bepaald, echter met aftopping van 

de hoogste functieschalen. De mogelijkheden voor variabele beloning zijn versoberd en er 

zijn bepalingen opgenomen voor de afvloeiingsregeling van bestuurders en de honorering 

van interim-bestuurders. Ook kent de beloningscode bepalingen voor enkele secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

De Raad van Commissarissen vervult richting de bestuurder de rol van werkgever en hoort 

dus bij het vaststellen van de beloning het voortouw te nemen. De VTW wil de commis-

sarissen met de voorliggende handreiking ondersteunen bij het bepalen van de beloning 

conform de beloningscode en daarmee de correcte toepassing van de code bevorderen. 

De handreiking biedt hulp bij:

  het berekenen van de zogenaamde FZD-punten voor de te onderscheiden functie-

zwaartefactoren (zie par. 3.1 van de beloningscode);

  het bepalen van het beloningsbeleid en de beloning zelf binnen de bandbreedte die 

voor de betrokken bestuurder in aanmerking komt (zie par. 3.1, 3.2, 3.3 en hfd. 5 van  

de code);

  de externe verantwoording van de beloning in de jaarstukken (zie par. 6.2 van 

de code).

De opbouw van deze handreiking is als volgt. 

De hoofdstukken 2, 3 en 4 behandelen het vaststellen van de functiezwaarte van 

de bestuurder van een bepaalde corporatie. Per functiezwaartefactor wordt eerst nog eens 

de beschrijving in de code weergegeven. Vervolgens worden handreikingen gegeven voor 

de berekening van de betreffende factor. De handreikingen richten zich vooral op veel 

gestelde vragen en valkuilen. 

Op basis van de functiezwaartefactoren kan het totaal aantal FZD-punten en daarmee 

de functiegroep voor de betreffende bestuurder worden bepaald. Vervolgens is het zaak 

om binnen de bandbreedte voor het totaal jaarinkomen die voor die functiegroep geldt, 
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het totaal jaarinkomen voor de betreffende bestuurder te bepalen. Hiervoor worden in 

hoofdstuk 5 handreikingen gegeven. Er wordt ook ingegaan op het omgaan met de moge-

lijkheid van variabele beloning en het bepalen van het beloningsbeleid voor de langere 

termijn. Verder wordt de beloning bij een meerhoofdig bestuur besproken.

Ook de honorering van interim-bestuurders is onderdeel van de beloningscode. 

Hoofdstuk 6 geeft tips voor hoe – binnen de kaders van de beloningscode – passende 

keuzen gemaakt kunnen worden. 

Tot slot treft u in hoofdstuk 7 handreikingen aan voor de externe verantwoording over 

de toegekende beloning en – indien van toepassing – het toegekende afvloeiingsbedrag 

in de jaarstukken. 

Een aantal bureaus, dat ervaring heeft met vragen van corporaties over het berekenen en 

bepalen van de beloning van bestuurders, heeft op verzoek van de VTW de voeding 

geleverd voor het opstellen van deze handreiking. Het zijn BDO, Deloitte, Hay Group en 

PwC. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar de bijlage.
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2. omvang van de corporatie

2.1  BeScHrijving van de differentiërende 
factor

In de beloningscode wordt deze differentiërende factor als volgt beschreven. 

 

De maatstaf voor de omvang van de corporatie is het feitelijke aantal verhuureenheden dat de 

corporatie in beheer heeft en waarvoor zij tevens het exploitatierisico draagt. Een verhuureenheid 

wordt gedefinieerd conform de definitie die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) hanteert.  

Die definitie geeft onder meer aan, hoe bezit zoals bijvoorbeeld garages en maatschappelijk 

vastgoed moet worden meegerekend. 

Totaal aantal verhuur-

eenheden

< 1.500 1.500 -

2.500

2.500 - 

5.000

5.000 -

10.000

10.000 -

30.000

30.000 -

50.000

> 50.000

FZD-punten 75 95 120 150 190 240 300

2.2  Handreikingen voor Het Berekenen van 
Het aantal fZd-punten

Hieronder worden vaak voorkomende vragen en valkuilen besproken. 

a. Hoe om te gaan met garages, parkeerplaatsen, winkels, etc.? 

De code is expliciet over de indicator voor de omvang (= aantal verhuureenheden) en de 

definitie van verhuureenheden (= definitie zoals gehanteerd door het CFV). De definities 

van het CFV geven aan hoe verschillende soorten vastgoedcomponenten dienen te 

worden meegerekend. Om recht te doen aan verschillen in zwaarte tussen vastgoed-

componenten maakt het CFV gebruik van gewogen verhuureenheden. Zo tellen bijvoor-

beeld garages en parkeerplaatsen niet voor 1 gewone eenheid, maar voor minder. In de 

CFV-publicatie ‘Corporatie in Perspectief (CIP)’ wordt dit voor iedere corporatie uitgewerkt. 

Voor definities en wegingen van verhuureenheden (VHE) per corporatie zie de website van 

CFV/Corporaties/Analyse CIP 2009/pagina 4. 
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Onderstaand kader bevat een verkorte weergave van de informatie op deze website.

Wegingsfactoren 

CIP 

2009

Verhuureenheden: 

> Huurwoning: weging 1 VHE

> Eenheden in verzorgingshuizen: weging 1 VHE

>  Overige woongelegenheden (zijnde onzelfstandige eenheden, bijvoorbeeld 

gedeelde douche, keuken en opgang; studentenwoningen): weging 1 VHE

Overige verhuureenheden (niet woningen):

> Garages en parkeerplaatsen als aparte verhuurobjecten: weging 0,2 VHE

> Bedrijfsruimten /winkels: weging 1 VHE

> Maatschappelijk vastgoed: weging 2,0 VHE

> Overig bezit: weging 0,2 VHE

rekenvoorbeeld ‘gewogen vHe’

Onderstaand voorbeeld, van de berekening van het aantal FZD-punten op basis van het 

aantal VHE voor een middelgrote corporatie in stedelijk werkgebied zoals gedefinieerd 

volgens de CiP van CFV, verduidelijkt hoe de VHE worden gewogen.

Woningcorporatie LekkerWonen heeft het volgende aantal verhuureenheden (VHE)  

in bezit:

VHE Aantal

Huurwoningen 10.000

Eenheden in verzorgingshuizen 1.000

Garages 200

Winkels 30

Maatschappelijk vastgoed 20

Totaal 11.250

Dit betekent dat het totaal aantal gewogen VHE als volgt wordt berekend:

VHE Aantal Aantal * VHE 

wegingsfactor CiP

Totaal

Huurwoningen 10.000 10.000        * 1 10.000

Eenheden in verzorgingshuizen 1.000 1.000        * 1 1.000

Garages 200 200   * 0,2 40

Winkels 30 30      * 1 30

Maatschappelijk vastgoed 20 20      * 2 40

Totaal gewogen VHE 11.110 
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b.  Hoe worden verhuureenheden die niet in eigendom van de corporatie zijn,  

maar wel door de corporatie beheerd worden, meegewogen bij het bepalen  

van de omvang?  

Hoe worden verhuureenheden die wel eigendom van de corporatie zijn,  

maar niet door de corporatie beheerd en geëxploiteerd worden, mee gewogen  

bij het bepalen van de omvang?

De code zegt dat de verhuureenheden waarvoor de corporatie het beheer voert én het 

exploitatie-risico draagt, meetellen bij het bepalen van de omvang. Daarbij geldt de 

weging per verhuureenheid zoals genoemd in het antwoord op vraag a.  

Uit de beloningscode kan het volgende worden afgeleid. 

  Als slechts een van beide, dat wil zeggen óf het beheer óf het exploitatierisico bij de 

betreffende corporatie ligt, wordt de verhuureenheid niet meegeteld. 

  Het slechts in eigendom hebben van vastgoed zonder dit te beheren en  exploiteren, 

wordt eveneens niet meegeteld. 

In de praktijk kan de situatie bestaan dat bij het strikt toepassen van deze uitgangspunten 

de feitelijke complexiteit van de functie van bestuurder niet goed tot uiting komt. 

Bijvoorbeeld als: 

  de corporatie veel vastgoed in eigendom heeft zonder dit te beheren en  exploiteren  

en er sprake is van zwaarwegende financiële risico’s; 

 de corporatie veel vastgoed exploiteert, maar niet beheert; 

  de corporatie veel vastgoed heeft ‘verkocht onder voorwaarden’ en dus – ondanks  

de verkoop een zeker financieel risico blijft dragen. 

In een dergelijk geval kan de Raad van Commissarissen naar bevindt van zaken een 

correctie bij het toekennen van FZD-punten aanbrengen. Dat moet met de nodige terug-

houdendheid gebeuren en transparant, bij voorkeur door vastlegging en toelichting in 

het remuneratierapport. 

rekenvoorbeeld ‘Weging vHe gespecificeerd’ 

Onderstaand rekenvoorbeeld verduidelijkt hoe de beloningscode in overeenstemming 

met de richtlijnen van het CFV de weging toepast en hoe de VHE wel c.q. niet meetellen in 

de verschillende situaties.  Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheid van de remune-

ratiecommissie van een Raad van Commissarissen om een correctie aan te brengen bij het 

toekennen van FZD-punten door de weging van de VHE aan te passen. 

In overeenstemming met de richtlijnen van het CFV wordt bij de toepassing van de belo-

ningscode de weging van de VHE als volgt berekend in de genoemde  situaties:
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 als vhe wel/niet in bezit zijn, 

 als vhe wel/niet in beheer zijn, 

 als vhe wel/niet een exploitatierisico opleveren. 

Onderstaande situaties zijn mogelijk en zijn vertaald naar wegingsresultaten volgens de 

code (gebaseerd op de uitgangspunten van het CFV):

Situatie VHE Gewogen VHE volgens 

Beloningscode (CFV)

VHE in bezit, beheer en exploitatie 1.000 1.000

VHE in beheer en exploitatie/niet in bezit 1.000 1.000

VHE in bezit/geen beheer/geen exploitatie 1.000 -

VHE in bezit en beheer/geen exploitatie 1.000 -

VHE in bezit en exploitatie/geen beheer 1.000 -

Totaal gewogen VHE 5.000 2.000

Er zijn echter enkele uitzonderingen. De remuneratiecommissie van een Raad van 

Commissarissen kan, met gepaste terughoudendheid, een correctie aanbrengen bij het 

toekennen van FZD-punten door de weging van de VHE aan te passen, onderbouwd met 

moverende redenen. Deze correctie dient te worden vastgelegd en toegelicht in het 

remuneratierapport. 

In het volgende voorbeeld wordt dit verder uitgewerkt:

Woningcorporatie HeerlijkWonen heeft het volgende bezit:

Situatie Weging Totaal

Huurwoningen (in bezit, beheer en 

exploitatie)

8.500 * 1 8.500

Huurwoningen (in bezit, beheer en 

exploitatie door corporatie TopWonen)

5.000 * 0 -

Eenheden in verzorgingshuizen 1.000      1.000

Woningen verkocht met ‘Koopgarant’ 

regeling

2.000 -

Totaal gewogen VHE 9.500

Dit levert de corporatie 150 FZD-punten op. 
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Echter, de volgende situaties kunnen zich voordoen:

1.   Corporatie HeerlijkWonen krijgt het nieuws dat corporatie TopWonen door een finan-

ciële tegenvaller in een groot nieuwbouwproject in zwaar weer terecht gaat komen. 

TopWonen zal per 1 januari van het volgende boekjaar het beheer en de exploitatie 

van de 5.000 huurwoningen terug over moeten dragen aan HeerlijkWonen. Dit levert 

een extra financieel risico op voor HeerlijkWonen. Om deze reden besluit de remunera-

tiecommissie van HeerlijkWonen deze 5.000 woningen, nu nog in beheer en exploitatie 

door TopWonen toch al mee te tellen bij de weging. HeerlijkWonen komt dan in totaal 

uit op 14.500 woningen en dit vertaalt zich in 190 FZD-punten.

2.   Afgelopen jaar is de crisis echt toegeslagen bij de kopers van de ‘Koopgarant’ 

woningen. Al 200 kopers hebben de corporatie gevraagd hun huis terug te kopen.  

De verwachting is dat ook de komende jaren een groot aantal kopers zich zal beroepen 

op het terugkooprecht, aangezien de crisis voortduurt en de werkloosheid stijgt. Om 

die reden besluit de remuneratiecommissie de woningen die verkocht zijn onder de 

‘Koopgarant’ regeling voor de helft mee te tellen (1000). De corporatie komt dan in 

totaal uit op 10.500 woningen en dit vertaalt zich in 190 FZD-punten. 

In alle gevallen is het belangrijk dat de remuneratiecommissie deze afweging en aanpas-

sing duidelijk toelicht in het remuneratierapport.

Volgens de beloningscode kan het aantal gewogen VHE en de daarbij behorende 

FZD-punten dus afwijken van de berekende VHE volgens de richtlijnen van het CFV. 

Hoewel het lijkt alsof hier een verschil ontstaat, gaat het in feite om een overweging die  

de corporatie moet vertalen naar de gehele organisatie. Op het moment dat er volgens  

de remuneratiecommissie zwaarwegende redenen zijn om het aantal gewogen VHE en 

bijbehorende FZD-punten te verhogen, zou dit in feite ook op de balans zijn weerslag 

moeten hebben. Deze overweging wordt ook onderschreven door het CFV.
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c. Hoe om te gaan met vastgoed dat is ondergebracht in verbindingen? 

Het ligt voor de hand om de verhuureenheden mee te tellen die zijn ondergebracht bij  

een verbinding van de corporatie. Voorwaarde is dat de corporatie 50% of meer van de 

aandelen van de verbinding bezit. Immers, in dat geval heeft de corporatie overwegend 

zeggenschap en is er sprake van een geconsolideerde jaarrekening. 

Verder gelden voor het bepalen van een verhuureenheid de wegingsfactoren zoals 

 weergegeven bij de antwoorden op de vragen a. en b. 

d. tellen grondposities mee in de omvang van de corporatie? 

Grondposities als zodanig tellen niet mee. Immers, het verwerven van grondposities is  

voor corporaties geen doel op zich, maar is een middel voor het bouwen van woningen  

of maatschappelijk vastgoed. Als de posities in ontwikkeling worden gebracht, kunnen zij 

worden meegenomen in de dynamiek van de vastgoedportefeuille (zie 3.2.f.).

 

e.  Worden ‘nevenactiviteiten’ meegenomen bij het bepalen van de omvang van  

de corporatie en zo ja hoe? 

Voorbeelden van mogelijke ‘nevenactiviteiten’ van een corporatie zijn het meewerken  

aan en mee-investeren in projecten gericht op het creëren van werkgelegenheid voor 

jongeren, het voorzien van woningen met glasvezelnet, energieopwekking of 

serviceactiviteiten.

Dit soort activiteiten wordt bij het bepalen van de omvang van de corporatie niet 

meegeteld. Daar kan wel rekening mee worden gehouden bij de differentiërende factor 

‘positie in het krachtenveld’ (zie hoofdstuk 4), mits deze activiteiten van dien aard zijn dat 

zij bijdragen tot het predicaat ‘marktleiderschap’. 
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3. dynamiek van de vaStgoedportefeuille

3.1  BeScHrijving van de differentiërende 
factor

 

In de beloningscode wordt deze differentiërende factor als volgt beschreven. 

De mate van dynamiek in de bestaande portefeuille van verhuureenheden, het beheren en ontwik-

kelen van de vastgoedportefeuille, heeft effect op de bestuurlijke en managerial complexiteit voor 

de functie van de bestuurder. Een groot percentage van verhuureenheden in transitie drukt op de 

financiële stabiliteit (de mate van het financiële risico) en daadkracht van de organisatie (veel inves-

teren in verhouding tot gegarandeerde opbrengsten). Daarmee wordt de functie van bestuurder in 

de aansturing en beheersing van de organisatie complexer. Deze factor wordt uitgedrukt in twee 

deelfactoren: aantal eenheden in ontwikkeling en vastgoedwaarde in ontwikkelen. 

Aantal eenheden in ontwikkeling

Percentage koop-/ verhuur-eenheden in 

transitie

< 2% 2-5% 5-8% 8-12% > 12%

FZD-punten 40 55 75 105 150

De dynamiek wordt uitgedrukt in het percentage verhuureenheden dat zich ten opzichte van het 

totale aantal verhuureenheden in een proces van herstructurering bevindt, zijnde ingrijpende 

verbetering, sloop, aan- en verkoop, dan wel nieuwbouw. 

Voor het bepalen van het percentage wordt uitgegaan van een gemiddelde om incidentele effecten 

te voorkomen. Het gaat om het gemiddelde van het percentage verhuureenheden dat in elk jaar 

van de afgelopen vier jaar en de komende drie jaar ‘in beweging’ is (geweest). Bijzondere situaties 

kunnen een andere referentieperiode noodzakelijk maken (bijvoorbeeld terugkijken is niet mogelijk 

of fusie). 

Gehanteerd worden de volgende definities: 

>  Herstructurering en ingrijpende verbetering: het aantal verhuureenheden waarin een investe-

ring is/wordt gedaan die hoger is dan 15 procent van de verzekerde waarde. IJkpunt is het 

moment van oplevering. 

>  Sloop, aan- en verkoop: ijkpunt is het (geprognosticeerde) moment van daadwerkelijke 

effectuering. 

>  Nieuwbouw: ijkpunt is het (verwachte) moment van oplevering.
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>  Voor nog te realiseren plannen moet het steeds gaan om projecten waarvoor  

(aantoonbaar) bestuurlijke goedkeuring is verleend (intern geaccordeerd en extern 

gecommuniceerd). 

Een verhuureenheid in transitie wordt slechts één maal geteld (zie de momenten zoals hiervoor 

aangegeven) en niet meerdere jaren achter elkaar.

Vastgoedwaarde in ontwikkeling 

Vastgoedwaarde behorend bij het 

aantal VHE in transitie

< 5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% > 25%

FZD-punten 65 85 110 145 190 250

De dynamiek wordt uitgedrukt in het waardebelang van de verschillende (des)investeringsactivi-

teiten met betrekking tot verhuureenheden die zich in een proces bevinden van herstructurering, 

ingrijpende verbetering, vernieuwing, sloop, aan- en verkoop, ontwikkeling en nieuwbouw. Bij de 

waardebepaling wordt uitgegaan van verzekerde waarde. 

Ook hier wordt voor de waardebepaling uitgegaan van een gemiddelde om ‘incidentele effecten’ te 

voorkomen. Concreet gaat het om het gemiddelde van de investeringen die in elk jaar van de 

afgelopen vier jaar en de komende drie jaar worden gedaan, uitgedrukt in een percentage van de 

verzekerde waarde van de totale vastgoedportefeuille. Ook hier is het bedoeling dat de verhuureen-

heden in transitie met de daarbij horende verzekerde waarde één maal worden geteld (niet jaren 

achtereen dezelfde eenheden).

Daarom de volgende definities: 

>  Herstructurering en ingrijpende verbetering: de kosten van (des)investeringen in bestaand 

bezit bij een investering die hoger is dan 15 procent van de verzekerde waarde. IJkpunt is het 

moment van oplevering. 

>  Sloop: de kosten van sloop en eventuele bijkomende kosten zoals sanering en verhuiskosten-

vergoedingen met als ijkpunt het (geprognosticeerde) moment van daadwerkelijke sloop. 

>  Aankoop van vastgoed: daadwerkelijke investering met als ijkpunt het moment van juridisch 

transport.

>  Verkoop: de kosten verbonden aan verkoop van verhuureenheden.  

IJkpunt is het (geprognosticeerde) moment van daadwerkelijke verkoop. 

>  Nieuwbouw: daadwerkelijke (des)investering (zonder inbrengwaarde eigen grond et cetera) 

met als ijkpunt het (verwachte) moment van oplevering. 

>  Voor nog te realiseren plannen moet het steeds gaan om projecten waarvoor bestuurlijke 

goedkeuring is verleend (intern geaccordeerd en extern gecommuniceerd). 

De vastgoedwaarde voor een verhuureenheid in transitie wordt slechts één maal geteld (zie de 

momenten zoals hiervoor aangegeven) en niet meerdere jaren achter elkaar.
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3.2  Handreikingen voor Het Berekenen van 
Het aantal fZd-punten

 

Hieronder worden vaak voorkomende vragen en valkuilen besproken. 

a.  Wat moet worden verstaan onder de referentieperiode in de code: “afgelopen vier 

jaar en de komende drie jaar”? 

Het ligt voor de hand om in lijn met de werkwijze van het CFV bij voorkeur het huidige 

boekjaar als het eerste prognosejaar te hanteren, en dus als het eerste ‘komende jaar’. 

Zolang het boekjaar niet is afgesloten, hebben de cijfers geen definitief karakter. 

b. Wanneer is de toepassing van een andere referentieperiode passend? 

De beloningscode geeft ruimte om in bijzondere situaties een alternatieve referentie-

periode toe te passen, en geeft als voorbeelden als terugkijken niet mogelijk is of fusie. 

Overigens hoeft in geval van fusie de referentieperiode niet aangepast te worden, als men 

terugkijkend de gegevens van de fusiepartners conform het bepaalde in de code kan 

berekenen. 

Reden voor het aanpassen van de referentieperiode kan ook een ingrijpende verandering 

in de dynamiek zijn, zoals een voor de betreffende corporatie lange periode van grote 

herstructurering en projectontwikkeling, na een lange periode van rust. Of andersom, 

na een lange periode van herstructurering en projectontwikkeling, een lange periode van 

rust. Van belang is dat het om structurele veranderingen in de dynamiek gaat. 

Een ander voorbeeld is de volgende situatie. Bij het bepalen van de functiezwaarte aan het 

eind van het jaar kan worden overwogen om het lopende jaar mee te tellen als afgelopen 

jaar. Voorwaarde is dat men dan zeer goed zicht heeft op de realisatie van de voornemens 

van dat jaar. 

Het ligt zeker niet in de lijn van de beloningscode om de referentieperiode aan te passen  

bij het contracteren van een nieuwe bestuurder die voornemens is om de ambitie van de 

corporatie op te schroeven en in de beloning niet belast wil worden met de realisaties in 

het verleden. Immers, geteld worden de plannen die vastgesteld zijn (zie ook het antwoord 

bij vraag c. hierna). In deze situatie kan ruimte worden gezocht in het toepassen van 

variabele beloning. De variabele beloning honoreert de werkelijk geleverde prestaties 

achteraf (zie hfd. 5). 
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Het advies is om de aanpassing van de referentieperiode beperkt te houden (bijvoorbeeld 

aanpassing met 1 jaar). De aanpassing moet transparant gebeuren, bij voorkeur door  

vastlegging en toelichting in het remuneratierapport. 

c. Wanneer tellen nog niet gerealiseerde plannen mee? 

Volgens de beloningscode tellen nog niet gerealiseerde plannen alleen mee als het  

gaat om “projecten waarvoor aantoonbaar bestuurlijke goedkeuring is verleend (intern 

 geaccordeerd en extern gecommuniceerd)”. 

De inschatting van de mate van zekerheid bij nog te realiseren plannen (daadwerkelijke 

uitvoering en/of oplevering in prognoseperiode) blijft een lastige. Als algemene stelregel 

kan gelden dat bij 80% zekerheid plannen worden meegeteld. Naarmate plannen 

 onzekerder zijn, verdient het aanbeveling om een beslismoment te kiezen dat zo dicht 

mogelijk bij de realisatie zit. 

Hieronder een overzicht van mogelijke formele momenten van bestuurlijke goedkeuring. 

Er mag geen sprake zijn van ‘cherry-picking’. Daarom is het advies om zo consistent 

mogelijk te zijn bij de keuze van het soort formele momenten.

Soort plannen Voorbeelden: mogelijk formele momenten van bestuurlijke goedkeuring

Herstructurering 

en ingrijpende 

verbeteringen

> Aansluiten bij de verslaggevingmethodiek voor de jaarrekening. 1

>  Vaststelling van definitief ontwerp door bestuur en –indien volgens statuten of 

reglementen verplicht - goedkeuring door RvC.

> Indien van toepassing: vergunning is verleend.

Sloop > Aansluiten bij de verslaggevingmethodiek voor de jaarrekening. 1

>  Met de gemeente zijn contractuele afspraken gemaakt over sloop en de 

sloopvergunning is verleend

>  Er is sprake van tijdelijke verhuur/anti-kraak maatregel voorafgaand aan de 

daadwerkelijke sloop

1 Het CFV heeft best practice aanbevelingen geformuleerd voor de verslaggeving over verplichtingen. Die komen 

in het kort op het volgende neer. Onder een feitelijke verplichting van een toegelaten instelling wordt mede 

verstaan uitingen namens de toegelaten instellingen aan huurders/ gemeenten/overige stakeholders aangaande 

verplichtingen, bijvoorbeeld uit hoofde van herstructurering van bestaande onroerende zaken in exploitatie, dan 

wel onroerende zaken die in ontwikkeling worden genomen. Deze verplichtingen kunnen worden gekwalificeerd 

als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’ en dienen als zodanig in de jaarrekening te worden verwerkt. 

Bij herstructurering is hiervan bijvoorbeeld sprake als er een met stakeholders ondertekend masterplan is, dat extern 

is gecommuniceerd en waar de corporatie zich zodanig aan heeft gecommitteerd aan het accepteren van een 

bepaald verlies dat de corporatie hier feitelijk niet op terug kan komen. Het opnemen van een herstructureringslast 

in de meerjarenprognose is niet voldoende voor het criterium ‘intern geformaliseerd, extern gecommuniceerd’.
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Aankoop >  Aansluiten bij de verslaggevingmethodiek voor de jaarrekening. 1

>  De bestuurder heeft besloten tot koop en – indien volgens statuten of 

reglementen verplicht – de koop is door de RvC goedgekeurd.

>  Er is een koopovereenkomst.

Verkoop >  Er is sprake van een vastgesteld verkoopbeleidsplan op jaarbasis, waarbij 

de woningen worden geoormerkt voor verkoop. Indien volgens statuten of 

reglementen verplicht, is verkoopplan goedgekeurd door de RvC

>  Er heeft intern besluitvorming plaatsgevonden over de verkoop van de voor 

verkoop geoormerkte woningen: besluit bestuur en indien volgens statuten of 

reglementen van toepassing, goedkeuring door de RvC

Tip: een reële planning voor de verwachte verkopen als onderdeel van besluit

Nieuwbouw >  Aansluiten bij de verslaggevingmethodiek voor de jaarrekening. 1 

>  Vaststelling van definitief ontwerp door bestuur en –indien volgens statuten of 

reglementen verplicht - goedkeuring door RvC

>  Formele goedkeuring van het bouwproject door de gemeente (vergunning) als 

een belangrijke mijlpaal voor realisatie die genomen moet worden.

rekenvoorbeeld ‘dynamiek vastgoedportefeuille’

Onderstaand voorbeeld, van de berekening van het aantal FZD-punten op basis van het 

percentage koop/verhuur in transitie, verduidelijkt hoe de referentieperiode moet worden 

gehanteerd. 

Vanuit de volledige dynamiek van de vastgoedportefeuille wordt het aantal FZD-punten 

bepaald op basis van het percentage VHE in transitie. De referentieperiode die gehanteerd 

moet worden, is vastgelegd op vier jaar terugkijken en drie jaar vooruitkijken. Dit betekent 

dat als de peildatum op 1 januari 2012 wordt gezet de jaren 2008-2011 en de jaren 

2012-2014 moeten worden bekeken en meegewogen bij het berekenen van het gemid-

delde. Een VHE in een meerjarig traject wordt hierbij één keer meegeteld.

Mocht de corporatie in een bepaald jaar gefuseerd zijn, dan dienen de cijfers op onder-

staande gebieden van de beide corporaties bij elkaar opgeteld te worden, zoals aange-

geven in de Beloningscode. Afwijken van de referentieperiode kan daarnaast als er structu-

rele veranderingen zijn in de dynamiek. Bijvoorbeeld een zware reorganisatie (halvering 

van het aantal medewerkers en projecten) bij de afdeling Projectontwikkeling ten gevolge 

van het teruglopende aantal bouwprojecten tijdens  een crisis. De afwijking kan onder-

bouwd worden in het remuneratierapport. 

Woningcorporatie GeweldigWonen is een middelgrote corporatie die, net als vele collega’s, 

te maken heeft met het instorten van de vastgoedmarkt. Dit heeft grote effecten op hun 

plannen van afgelopen en komende jaren.
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Uit de tabel blijkt dat herstructurering en verbetering in 2011 en 2012 stil ligt. In de jaren 

2013 en 2014 zijn er twee complexen die echt aangepakt moeten worden. Ook sloop en 

aankoop staat op een laag pitje. Sloop gaat op beperkt niveau door, aankoop is van 2011 

tot 2014 niet haalbaar. Aan verkoop zal juist meer aandacht worden besteed om dit boven 

het niveau van de afgelopen jaren te laten uitstijgen. Nieuwbouw huur was reeds gepland 

en afgesproken in de prestatieafspraken met de gemeente. 

GeweldigWonen wil dit graag op niveau zien te houden. Nieuwbouw koop loopt langzaam 

terug tot 2014. De markt is voor GeweldigWonen niet heel goed en 70% verkoop voor start 

bouw is nauwelijks realiseerbaar in grote projecten.

De gegevens die hier ingevuld dienen te worden, zijn gelijk aan de gegevens die de 

 corporatie aan moet leveren aan het CFV.

De gegevens leiden na berekening tot een percentage van 6,50%. Dit vertaalt zich 

 vervolgens in 75 FZD-punten.
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Dynamiek vastgoedportefeuille: percentage koop- en vhe in transitie (2008 t/m 2014) voor de bepaling van FZD-punten

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Herstructurering en ingrijpende verbetering (Onder herstructurering en ingrijpende 

verbetering vallen verhuureenheden waarin een investering is/wordt gedaan  

hoger dan 15% van de verzekerde waarde. IJkpunt is het moment van oplevering.)

 1.250  7.250  500  -    -    100  100 

Sloop (IJkpunt is het (geprognotiseerde) moment van daadwerkelijke effectuering.)  125  125  120  50  50  50  50 

Aankoop (IJkpunt is het (geprognotiseerde) moment van daadwerkelijke effectuering.)  50  50  10  -    -    -    -   

Verkoop (IJkpunt is het (geprognotiseerde) moment van daadwerkelijke effectuering.)  75  75  75  75  75  100  125 

Nieuwbouw huur  100  100  200  150  175  225  175 

Nieuwbouw koop (IJkpunt is het (verwachte) moment van oplevering.)  40  40  40  40  40  20  10 

Totaal  1.640  7.640  945  315  340  495  460 

Totaal aantal woningen  26.055  26.005  25.955  25.970  25.995  26.045  26.120 

Gemiddeld percentage op jaarbasis 6,29% 29,38% 3,64% 1,21% 1,31% 1,90% 1,76%

Gemiddelde van het totaal aantal woningen in transitie (Gemiddelde van totaal aantal woningen in transitie in percentage van totaal aantal woningen in 

exploitatie over de afgelopen vier jaar en voor de komende drie jaar): 6,50%

Algemene toelichting:  

Voor nog niet gerealiseerde plannen moet het steeds gaan om projecten waarvoor (aantoonbaar) bestuurlijke goedkeuring is verleend (intern geaccordeerd en extern gecommuniceerd)

Bij een peildatum op 1 januari 2012 zien we de volgende dynamiek bij woningcorporatie 

GeweldigWonen:



d.   Waar moet men aan denken bij het berekenen van de vastgoedwaarde in 

ontwikkeling? 

De waardebepaling van vastgoed in ontwikkeling bestaat uit twee componenten.

 De kosten van (des)investeringen van verhuureenheden in transitie 

  De waarde van de totale vastgoedportefeuille.

Berekend wordt het percentage van het totaal van (des)investeringen van verhuureen-

heden in ontwikkeling ten opzichte van de waarde van de totale vastgoedportefeuille. 

Het gaat om de mate van financieel risico dat gelopen kan worden en daarmee invloed 

heeft op de zwaarte van de functie van bestuurder. 

e.  Wat is de verzekerde waarde en hoe wordt die bepaald? 

Bij de waarde van het vastgoed gaat de beloningscode uit van de verzekerde waarde. 

De verzekerde waarde bij een opstalverzekering is de herbouwwaarde. Onder herbouw-

waarde wordt het bedrag verstaan dat nodig is om een geheel verwoeste woning opnieuw 

te bouwen op dezelfde plek.

In de praktijk komt het voor dat de verzekerde waarde niet op woningniveau bekend is,  

maar voor de portefeuille als geheel. In deze gevallen worden alleen het aantal woningen  

en de verzekerde som op de polis aangegeven. Om toch de verzekerde waarde per  

verhuureenheid vast te kunnen stellen, lijkt een pragmatisch aanpak waarbij de totale  

verzekerde som wordt gedeeld door het aantal verhuureenheden toereikend. De ervaring  

leert dat voor bijzondere gebouwen veelal wel afzonderlijke polissen beschikbaar zijn. 

f. Hoe om te gaan met de inbrengwaarde van bijvoorbeeld eigen grond? 

Er wordt in de beloningscode bij nieuwbouw een voorbehoud gemaakt voor de inbreng-

waarde van eigen grond et cetera. 

Het ligt voor de hand dat niet wordt meegerekend wat de corporatie reeds in bezit heeft, 

zoals bijvoorbeeld de grond nadat huizen gesloopt zijn. 

Wanneer de grond of andere inbreng direct in samenhang met de realisatie van het project 

extern wordt verkregen, ligt het voor de hand om die aanschaf wel mee te nemen als 

investeringskosten, tenzij deze inbreng elders al is meegenomen, bijvoorbeeld onder 

‘aankoop’. Dan zou immers sprake zijn van dubbeltelling. 
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g.  Hoe om te gaan met bouwen voor verkoop binnen een project? 

Het ligt voor de hand om bouwen voor verkoop mee te tellen als investering. Daarbij moet 

wel erop gelet worden, dat wat voor verkoop wordt gebouwd niet zowel als investering als 

ook als desinvestering wordt geteld. Dan zou immers sprake zijn van dubbeltelling.

rekenvoorbeeld ‘vastgoedwaarde van het aantal vHe in transitie’

Woningcorporatie GeweldigWonen heeft, zoals we eerder in dit hoofdstuk zagen, te 

maken heeft met het instorten van de vastgoedmarkt. Dit heeft grote effecten op hun 

plannen voor het vastgoed in het afgelopen jaar en voor de komende jaren.

De berekening van de vastgoedwaarde van het aantal VHE in transitie bij woningcorporatie 

GeweldigWonen kan als volgt worden uitgewerkt:

Dynamiek vastgoedportefeuille: vastgoedwaarde behorend bij het aantal vhe in transitie (2008 t/m 2014 x €1000) voor de bepaling van FZD-punten)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Herstructurering en ingrijpende verbetering (Bij herstructurering en/of ingrijpende 

verbetering betreft het de kosten van investeringen in bestaand bezit waarin een 

investering is/wordt gedaan van hoger dan 15% van de verzekerde waarde.  

IJkpunt is het moment van oplevering.)

 187.500 1.087.500  75.000  -    -    15.000  15.000 

Sloop (Het betreft de kosten van sloop en eventuele bijkomende kosten zoals sanering 

en verhuiskostenvergoedingen. IJkpunt is het (geprognotiseerde) moment van 

daadwerkelijke sloop.)

 18.750  18.750  18.000  7.500  7.500  7.500  7.500 

Aankoop vastgoed (Het betreft de daadwerkelijke investering in vastgoed.  

IJkpunt is het (geprognotiseerde) moment van juridisch transport.)

 10.000  10.000  2.000  -    -    -    -   

Nieuwbouw huur (Het betreft de daadwerkelijke investering, dus zonder inbrengwaarde 

eigen grond en dergelijke. IJkpunt is het (verwachte) moment van oplevering.)

 15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  20.000  25.000 

Nieuwbouw koop  20.000  20.000  40.000  30.000  35.000  45.000  35.000 

Verkoop (De kosten verbonden aan verkoop van verhuureenheden.  

IJkpunt is het (geprognotiseerde) moment van daadwerkelijke verkoop.)

 10.000  8.000  8.000  8.000  8.000  4.000  2.000 

Totaal  261.250 1.159.250  158.000  60.500  65.500  91.500  84.500 

Verzekerde waarde per 01-01 van desbetreffend jaar  

4.559.625 

 

4.555.875 

 

4.552.125 

 

4.561.125 

 

4.568.625 

 

4.581.125 

 

4.598.625 

Investeringen in een percentage van de verzekerde waarde, per jaar 5,73% 25,45% 3,47% 1,33% 1,43% 2,00% 1,84%

 Gemiddelde investeringen 2008 t/m 2014 (x €1000) in een percentage van de verzekerde waarde 5,89%

Algemene toelichting:

Voor nog niet gerealiseerde plannen moet het steeds gaan om projecten waarvoor (aantoonbaar) bestuurlijke goedkeuring is verleend (intern geaccordeerd en extern gecommuniceerd).
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Zoals in het voorbeeld is aangegeven vallen onder herstructurering en ingrijpende 

 verbetering de  verhuureenheden waarin een investering is/wordt gedaan hoger dan 15% 

van de verzekerde waarde op het moment van oplevering. Voor de overige categorieën 

geldt het daadwerkelijke moment van effectuering cq oplevering.

Het beeld dat neergezet is bij de berekening van de dynamiek in de vastgoedportefeuille 

vertaalt zich ook naar de vastgoedwaarde behorende bij het aantal VHE in transitie.

De gegevens die hier ingevuld dienen te worden, zijn gelijk aan de gegevens die de 

 corporatie aan moet leveren aan het CFV.

Het percentage van 5,89 % vertaalt zich vervolgens in 85 FZD-punten. 
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4. poSitie in Het kracHtenveld

4.1  BeScHrijving van de differentiërende 
factor

In de beloningscode wordt deze differentiërende factor als volgt beschreven. 

Deze factor representeert enerzijds de inspanning die de corporatie in de omgeving moet leveren 

om de eigen strategische doelen te realiseren. Het gaat met name om het managen van de relatie 

met betrokken stakeholders. Anderzijds wordt met deze factor de druk gepresenteerd die op de 

corporatie rust om een leidende positie te (blijven) nemen: uiteenlopende (bijzondere) doelgroepen 

en problemen aanpakken en nieuwe aanpakken entameren. Die druk kan enerzijds ontstaan door 

de problematiek in de omgeving en anderzijds door het feit dat de corporatie zich als voorloper 

heeft geprofileerd en op die rol wordt aangesproken (noblesse oblige). 

Om die factor objectief te waarderen, is deze factor geoperationaliseerd in twee kenmerken: omge-

vingstypering en marktinvloed.

Omgevingstypering

De grootte van het gebied waarin de organisatie daadwerkelijk werkzaam is, is uitgedrukt in het 

aantal inwoners dat het werkgebied omvat. Het werkgebied kan uit een of meer (deel)gemeenten 

bestaan. 

Marktinvloed

De positie van de corporatie in het werkgebied wordt onderscheiden naar marktleider en 

marktvolger. 

Een ‘marktleider’ neemt een duidelijke ‘voortrekkersrol’ in: door in concurrentie voorop te lopen of  

in een omgeving zonder (veel) concurrentie pro-actief en innovatief te zijn. 

Ter illustratie worden enkele kenmerken van een ‘marktleider’ genoemd. Een ‘marktleider’ heeft 

meerdere van dergelijke kenmerken: 

>  In een omgeving met meerdere corporaties is de corporatie de eerste/belangrijkste partij die 

door gemeenten en stakeholders wordt aangesproken als het gaat om volkshuis vestelijke 

vraagstukken.

>  De corporatie hoort vergeleken met andere corporaties in de branche tot voorloper als  

het gaat om nieuwe PMC’s en het wijze waarop problemen worden aangepakt.

>  De corporatie wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke en soms ook bijzondere 

uitdagingen zoals zeer problematische wijken, krimp et cetera en pakt die voortvarend op.
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Positie in krachtenveld FZD-punten

Omgevingstypering Marktinvloed

Niet-stedelijk werkgebied

≤ 14.000 inwoners 

in landelijke omgeving

Laag 75

Hoog 95

Niet-stedelijk werkgebied

14.000-24.000 inwoners 

in grootstedelijke omgeving

Laag 95

Hoog 120

Stedelijk werkgebied 

24.000-100.000 inwoners

buiten grootstedelijke omgeving

Laag 120

Hoog 150

Stedelijk werkgebied 

100.000-150.000 inwoners

in grootstedelijke omgeving

Laag 150

Hoog 190

Dicht-verstedelijkt werkgebied 

150.000-375.000 inwoners

in grootstedelijke omgeving

Laag 190

Hoog 240

Grote stadsagglomeratie

≥ 375.000 inwoners

Laag 240

Hoog 300

Als een corporatie in meerdere omgevingen opereert, kies dan voor het puntenaantal behorend  

bij de meest complexe omgeving. De hierbij geldende marktinvloed wordt vervolgens gekozen,  

en dat leidt tot het aantal FZD-punten op deze factor.  

Omgevingen worden dus NIET bij elkaar opgeteld. Er is dus één niveau bepalend voor het aantal 

FZD-punten en dat is het niveau behorend bij de meest complexe omgeving en de marktinvloed 

die men in die omgeving heeft. 

Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar die keuzen nodig maken. Een voorbeeld is een 

corporatie die in een grootstedelijk gebied ligt en daarop relatief hoog scoort. Het feitelijke werk-

gebied van die corporatie kan echter in een minder complexe omgeving liggen. Dan is er reden  

het aantal punten op dat onderdeel lager in te stellen. 

Het omgekeerde is ook mogelijk. Een regionaal werkende corporatie in niet-stedelijk gebied kan  

in een dermate complexe markt werken dat dit reden is een hoger aantal punten te kiezen dan 

‘rechttoe rechtaan’ uit de tabel blijkt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een (grote) 

regionaal werkende corporatie die in een of meer kleine steden en meerdere dorpen actief is. 
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4.2  Handreikingen voor Het Berekenen van 
Het aantal fZd-punten

Hieronder worden lastige situaties en valkuilen rondom de omgevingstypering en de 

marktinvloed beschreven en worden handreikingen gegeven. 

4.2.1 omgevingstypering

a. Welke gemeenten komen in aanmerking voor de omgevingstypering? 

Gemeenten waarbinnen de corporatie daadwerkelijk actief is, komen in aanmerking voor 

het bepalen van de omvang van het werkgebied. Dit kunnen minder gemeenten zijn dan 

het aantal gemeenten waarvoor de corporatie een toegelaten instelling is. 

Wat te doen met een gemeente waar de corporatie incidenteel werkzaam is (bijvoorbeeld 

een woon-zorg-complex in samenwerking met een zorgaanbieder waarmee de corporatie 

ook elders werkt)? Formeel kan ook die gemeente in aanmerking komen voor het bepalen 

van de grootte van het werkgebied. Het is echter meer in de geest van de beloningscode 

om die gemeente achterwege te laten. Immers, de functie van de bestuurder wordt 

daardoor niet structureel wezenlijk verzwaard. Dat geldt wel voor een corporatie die 

gespecialiseerd is in vastgoed voor ouderen en probeert in vele gemeenten en bij vele 

zorgaanbieders een positie te krijgen. 

 

b. Hoe de omgevingstypering te bepalen? 

Corporaties werkzaam in één gemeente

Indien een corporatie werkzaam is binnen één gemeente kan de omgevingstypering 

betrekkelijk eenvoudig worden vastgesteld. Er dient immers sec gekeken te worden naar 

de typering van die ene gemeente. 

Toch geeft de code aan dat er omstandigheden kunnen zijn, die aanpassingen nodig 

maken. Een voorbeeld is een kleinere corporatie in een grootstedelijk gebied. De relatief 

hoge score die bij een dergelijk grootstedelijk gebied hoort, past echter niet bij het feite-

lijke werkgebied van de corporatie binnen die grote stad. Dat werkgebied kent weinig 

grote-stad-problematiek. Dan is er reden om het aantal punten op dat onderdeel lager in 

te stellen. 
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Corporaties werkzaam in verschillende omgevingstypen

Indien een corporatie in meerdere omgevingstypen actief is, geeft de beloningscode aan 

het FZD-puntenaantal te kiezen dat hoort bij de meest complexe omgeving. Omgevingen 

worden dus niet bij elkaar opgeteld. 

Ook hiervoor geldt, dat er omstandigheden kunnen zijn, waardoor het omgevingstype 

waar die corporatie dan op uitkomt, niet past bij de feitelijke complexiteit. Die complexiteit 

kan hoger of lager zijn en daarom aanpassing van het aantal punten naar boven of 

beneden rechtvaardigen.

Corporaties werkzaam in meerdere gemeenten waarvan het omgevingstype niet wezenlijk  

van elkaar verschilt 

Voorbeeld is een corporatie die werkzaam is in zes kleinere gemeenten (10.000 tot  

15.000 inwoners per gemeente), die alle in een landelijke omgeving gelegen zijn. Deze 

corporatie valt onder de laagste score van de betreffende tabel van de beloningscode. 

De score kan worden aangepast als deze niet aansluit bij de feitelijke complexiteit.  

De omvang van het werkgebied aan zich is geen reden tot aanpassing; die wordt immers  

al vertaald in de differentieerde factor ‘omvang van de corporatie’ (zie hoofdstuk 2). 

Complicerend kan bijvoorbeeld zijn als door de omvang van het aantal gemeenten 

waarmee men te maken heeft, de complexiteit van beleidsvorming in aanzienlijke mate 

groeit. Verschillende stakeholders met verschillende wensen moeten bediend worden met 

dezelfde pot geld. Dat kan beleidskeuzen en stakeholdermanagement complexer maken. 

Aan de andere kant blijkt in de praktijk dat de mate waarin corporaties in verschillende 

gemeenten aanwezig zijn, veelal verschilt. In de ene gemeente is men de enige corporatie 

en in de andere is het aandeel in corporatiewoningen beperkt. Dat kan de complexiteit 

weer verminderen. 

Het is goed om terughoudend te zijn met aanpassingen op grond van bijzondere omstan-

digheden van het werkgebied van de eigen corporatie. Het kan al snel leiden tot te veel 

detaillering. 

Als men een aanpassing toch nodig acht, is het advies om dat in beperkte mate te doen, 

bijvoorbeeld 1 stap op de ladder van ‘omgevingstypen’ in de code. Aanpassingen moeten 

transparant gebeuren, bij voorkeur door vastlegging en toelichting in het 

remuneratierapport. 
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4.2.2 marktinvloed

c. Hoe bepaal je of de eigen corporatie ‘marktleider’ of ‘marktvolger’ is 

De beloningscode geeft enkele kenmerken van een ‘marktleider’ als voorbeeld (zie het 

grijze kader aan het begin van dit hoofdstuk). De afwezigheid van dergelijke kenmerken 

betekent dat de corporatie eerder een ‘marktvolger’ is. Hieronder een aantal toetsvragen 

om marktleiderschap in te kunnen schatten. 

  Wat is de concurrentiepositie van de corporatie in vergelijking met collega’s? Worden 

we als belangrijkste partij aangesproken bij volkshuisvestelijke vraagstukken? Worden 

we als innovatief gezien met betrekking tot onze pmc’s en de wijze waarop we 

problemen oppakken?  

Het gaat hierbij om indicatoren die aangeven dat de corporatie een zichtbare bijdrage 

levert. Voorbeelden kunnen zijn: wordt om haar mening gevraagd, levert een bijdrage 

in diverse commissies, heeft het grootste aandeel in het realiseren van de gemeente-

lijke woonvisie, is voorzitter van regionaal samenwerkings verband woco’s, heeft inno-

vatief product ontwikkeld dat ook in andere regio’s vernieuwend en nog niet elders 

bedacht is et cetera). 

  Horen we tot de voorlopers bij het oppakken van grote maatschappelijke vraagstukken 

en ontwikkelingen? Voorbeelden zijn oplossingen voor vraagstukken zoals krimp en 

achterstandswijken, nevenactiviteiten zoals energiebesparende maatregelen etc. 

Het bepalen van de positie met betrekking tot de marktinvloed van de eigen corporatie  

is een lastige. Het stelt hoge eisen aan de Raad van Commissarissen: aan zijn kennis van  

de positie van andere corporaties en aan zijn objectiverend vermogen.

  De raad moet een beeld hebben van ontwikkelingen in de corporatiewereld in de 

eigen regio en breder, in Nederland. 

  De raad moet een gedegen vergelijking met andere corporaties kunnen doen, niet 

alleen op basis van informatie van ‘horen en zeggen’, maar ook op basis van feiten. 

  Hij moet overwegingen om de eigen corporatie op het onderdeel ‘marktinvloed’ hoog 

of laag te scoren, duidelijk expliciteren en grondig doorspreken.

  De focus moet liggen bij de woningcorporatie en niet bij het beoordelen van het func-

tioneren van de bestuurder. Marktleiderschap wordt al gauw gezien als een oordeel 

over de bestuurder. 

Zo kunnen eventuele vertekeningen in de beeldvorming gecorrigeerd worden. 
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5.  Bepalen van de Beloning Binnen  
de functieScHaal

Een beloning bestaat uit verschillende componenten: totaal jaarinkomen en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

De beloningscode richt zich vooral op het totaal jaarinkomen en kent slechts enkele 

verplichtende bepalingen voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, namelijk ten aanzien 

van de pensioenregeling, de regeling voor inkomen dan wel uitkering bij ziekte en arbeids-

ongeschiktheid en de verzekering ziektekosten. Voor de pensioenregeling geldt, dat als 

de Raad van Commissarissen besluit dat voor de bestuurder een groter werkgeversdeel 

vergoed wordt dan gebruikelijk in de CAO, de daarmee gepaard gaande meerkosten 

meegerekend worden bij het totaal jaarinkomen. In dat geval is het totaal jaarinkomen 

de optelsom van vast inkomen, eventueel variabel inkomen en de meerkosten voor de 

corporatie in verband met de afwijkende pensioenregeling voor de bestuurder. Dat totaal 

jaarinkomen moet binnen de bandbreedte van de voor de betreffende bestuurder 

passende functiegroep vallen. 

5.1 BeloningSBeleid 

Om te komen tot een beloningsbeleid is het voor de Raad van Commissarissen van belang 

op een aantal factoren positie te kiezen.

Beloningspositie. De Raad van Commissarissen is vrij om binnen de bandbreedte die past 

bij de functiegroep van de betreffende bestuurder een beloningspositie te kiezen  

(zie ook par. 5.2.) 

Correctie bij een meerhoofdig bestuur. Bij een meerhoofdig bestuur moet de Raad van 

Commissarissen tevens beslissen over het toepassen van een correctie (zie par. 5.3.)

Variabele beloning. Onderdeel van het beloningsbeleid is ook de keuze om al dan niet 

met variabele beloning te werken. Bij het werken met variabele beloning wordt het vast 

jaarinkomen verlaagd. Hierop wordt in par. 5.4. ingegaan. 

Herijking van het loonniveau. In de beloningscode is afgesproken dat de VTW en 

Het Directeurencontact ervoor zorgen dat de bandbreedte van het totaal jaarinkomen 

voor de diverse functiegroepen, herijkt wordt op basis van de ontwikkeling van het loon-

niveau van de algemene markt in Nederland. Als het loonniveau in deze referentiemarkt 
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sterker is gestegen dan de loonontwikkeling van de CAO-Woondiensten, wordt de loon-

stijging van de CAO-Woondiensten voor de herijking gebruikt. 

Het betreft hier een herijking van de bandbreedtes in de beloningscode, niet van het 

inkomen van de bestuurder van een bepaalde corporatie. Herijking van de bandbreedtes 

betekent dus niet dat het inkomen van de individuele bestuurder hiermee automatisch 

opgehoogd wordt. De Raad van Commissarissen kan met de bestuurder afspraken maken 

over hoe met de herijking om te gaan in relatie tot de beloning van de desbetreffende 

bestuurder.

Doorgroeitraject. De Raad van Commissarissen kan (hoeft niet) met de bestuurder een 

doorgroeitraject afspreken. Het is belangrijk een maximum af te spreken. Dat maximum 

moet binnen de bandbreedte liggen van de functiegroep die voor de betreffende 

bestuurder geldt. Het is goed om ook afspraken te maken over hoe binnen de bandbreedte 

naar het maximum doorgegroeid kan worden, bijvoorbeeld het aantal stappen (jaren), de 

omvang van de salarisgroei per stap en de factoren die de omvang per stap bepalen. 

Zo kan de omvang van de groei per jaar bijvoorbeeld afhankelijk worden gemaakt van het 

verschil tussen de hoogte van het vast inkomen bij het aangaan van de arbeidsovereen-

komst en het maximum dat is afgesproken. Naarmate het vast inkomen van de bestuurder 

dichter tegen het maximum aan gaat liggen, kunnen de groeipercentages kleiner worden, 

zodat beloningsgroei langer als motivatiefactor ingezet kan worden. Aandacht vraagt de 

relatie met de keuze om al dan niet ‘mee te gaan’ met de herijking van het loonniveau zoals 

hiervoor geschetst. Ook door herijking van het loonniveau kan het perspectief toenemen. 

Groeipercentages kunnen gekoppeld worden aan de groei in het functioneren van de 

bestuurder. Het is goed vooraf afspraken te maken over om welke groei in het functioneren 

het hier gaat. Ook moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de structu-

rele groei in het functioneren van de bestuurder en het realiseren van vooraf vastgestelde 

targets. Het dubbel belonen voor dezelfde performance (toename van het vaste inkomen 

en variabele beloning) moet worden voorkomen. 

Het is belangrijk om alle afspraken over het doorgroeitraject als onderdeel van de  

beoordelings- en beloningssystematiek vast te leggen. 
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5.2 poSitie Binnen de BandBreedte

Bij de keuze van de aanvangspositie binnen de bandbreedte kunnen verschillende 

factoren een rol spelen, zoals:

  ervaring van de bestuurder in vergelijkbare posities

  loopbaan van de bestuurder: welke groei wordt nog verwacht en welke ruimte wil men 

hiervoor reserveren (zie de opmerkingen over het doorgroeitraject in par. 5.1.)

  onderhandelingspositie van de contractpartners, zoals schaarste of overvloed op de 

arbeidsmarkt en de alternatieven voor de betreffende kandidaat en/of de betreffende 

Raad van Commissarissen. 

Er is geen vuistregel te geven voor het bepalen van de positie van een bestuurder op de 

salarisschaal. Het zal afhangen van factoren zoals hiervoor benoemd en hoe de Raad van 

Commissarissen die in een specifieke situatie inschat. 

5.3 meerHoofdig BeStuur

De beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties zegt “bij een meerhoofdig 

bestuur kan voor een eventueel voorzitter en moet voor leden een reductiepercentage 

worden toegepast”. Bij een meerhoofdig bestuur blijft elke bestuurder bestuurlijk 

 verantwoordelijk en aansprakelijk. Toch wordt ervan uitgegaan dat bij een meerhoofdig 

bestuur van een zekere verlichting van de functie sprake is. Van een verlichting hoeft geen 

sprake te zijn bij een voorzitter, bijvoorbeeld wanneer de voorzittersfunctie zwaar wordt 

ingevuld.

De beloningscode bepaalt dat het reductiepercentage minimaal 5% en maximaal 20% is. 

Binnen deze grenzen is het aan de Raad van Commissarissen om keuzen te maken die 

passen bij de bestuursstructuur die gekozen wordt. Het gaat om een reductie op de 

beloning. Er is geen sprake van verandering van het aantal FZD-punten of van inschaling 

in een andere functiegroep. Hieronder worden ter illustratie enkele voorbeelden gegeven.

 

 voorbeeld
  Tweehoofdig bestuur met een duidelijke portefeuille voor iedereen, maar ook een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor integraal beleid en integrale aansturing van 

de organisatie, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren als team en 

gezamenlijk contact met de voorzitter van de Raad van Commissarissen ter voorberei-

ding van de Raad van Commissarissen vergaderingen et cetera.  

> reductiefactor: 5% voor beide
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  Meerhoofdig bestuur met een primus inter pares die bijvoorbeeld de bestuurs-verga-

deringen voorbereidt en voorzit, met de voorzitter van de Raad van Commissarissen de 

vergaderingen van de raad voorbereidt en de governance regels bewaakt. 

> reductiefactor: 5 % voor primus inter pares en 10% voor andere leden.

  Meerhoofdig bestuur met een zware voorzittersfunctie. De voorzitter is het boegbeeld 

van de organisatie, is primair aanspreekbaar op het functioneren van de Raad van 

Bestuur als team en op integrale beleidsontwikkeling en integrale aansturing van de 

organisatie, onderhoudt tussentijdse contacten met de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen en kan bij moeizame besluitvorming de knoop doorhakken.  

> reductiefactor: voorzitter 0% en leden 15%.

 

5.4 variaBele Beloning

Het is mogelijk met variabele beloning te werken, maar dat hoeft niet. 

Als met variabele beloning wordt gewerkt, dan gelden de volgende codebepalingen. 

 Variabele beloning is altijd prestatieafhankelijk.

  De te behalen prestaties en de wijze waarop die beoordeeld worden, worden vooraf 

door de Raad van Commissarissen en de bestuurder overeengekomen. 

  Bij het beoordelen van de gerealiseerde prestaties heeft de Raad van Commissarissen 

het laatste woord.

  De variabele beloning bedraagt niet meer dan 20% van het totaal jaarinkomen.

  Bij het werken met variabele beloning wordt het vast jaarinkomen verlaagd, zodat vast 

jaarinkomen en maximum variabele beloning (eventueel met de meerkosten voor de 

werkgever in verband met een afwijkende pensioenvoorziening voor de bestuurder) 

samen het totaal jaarinkomen vormen dat de Raad van Commissarissen heeft vastge-

steld. Het totaal jaarinkomen kan daarom ook bij het werken met variabele beloning 

nooit boven het maximum behorend bij de functie groep van de bestuurder uitkomen. 
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Mogelijke overwegingen om al dan niet met variabele beloning te werken

Wat VOOR variabele beloning pleit Wat TEGEN variabele beloning spreekt

>  Stuurt performance in gewenste richting 

(voorwaarde is dat bestuurder en Raad van 

Commissarissen een heldere gemeen-schappelijke 

strategische focus voor de corporatie hebben en 

die weten te vertalen in prestatie-indicatoren)

>  Biedt erkenning van excellente performance; 

is een ‘motivator’

>  Stimuleert korte termijn denken (kan worden 

voorkomen/ingeperkt door een regeling voor de 

langere termijn)

>  Kan bron van ergernis zijn en zelfs tot gevoelens 

van onrechtvaardigheid leiden; is dan ‘dissatisfier’ 

(kan worden voorkomen/verminderd door goede 

afspraken vooraf )

Visie op mens en organisatie

>  Financiële beloning motiveert bestuurder 

>  Bestuurder is de sleutel tot het succes van 

de organisatie

Visie op mens en organisatie

>  Bestuurder moet intrinsiek gemotiveerd zijn

>  Prestaties worden door collectief geleverd

Handvatten voor het succesvol werken met variabele beloning

  Afspraken over de te bereiken doelen (prestaties). 

Deze doelen moeten wezenlijk zijn met het oog op de strategie van de corporatie en 

de realisatie daarvan moet door de bestuurder te beïnvloeden zijn. Zij moeten vertaald 

worden in concrete resultaten.  

Bij het vaststellen van de te behalen prestaties voor het toekennen van variabele 

beloning is het van belang dat het leveren van die prestaties niet reeds van invloed is 

op de doorgroei van de vaste beloning. 

  Afspraken over bij welke mate van realisatie van een bepaald doel, variabele beloning 

wordt toegekend en zo ja, hoeveel. 

  Afspraken over het beoordelen van de realisatie van de afgesproken doelen. 

  Afspraken over het meten van de prestaties. 

Er wordt afgesproken hoe de performance gemeten wordt en hoe vaak. Er wordt ook 

afgesproken wanneer de voortgang van de performance besproken wordt. 

  Vastlegging van de afspraken. Het gaat om zaken als: de prestatie-indicatoren waarvan 

het uitkeren van variabele beloning afhankelijk is, bij welk niveau van het behalen van 

de prestaties hoeveel variabele beloning wordt uitgekeerd; wanneer en hoe de pres-

tatie-indicatoren worden gemeten, tussentijds besproken en uit eindelijk worden 

beoordeeld; wanneer de variabele beloning wordt uitgekeerd et cetera. 

  Afspraken hebben niet alleen betrekking op korte termijn prestaties (jaar x), maar ook 

op lange termijn prestaties (zie verdere toelichting hieronder). 

Handvatten voor het werken met lange termijn variabele beloning

Lange termijn variabel inkomen is een beloningsinstrument dat geschikt is voor het 

creëren en bewaken van een lange termijn focus bij bestuurders. Hiermee kan gestuurd 

worden op realisatie van strategische doelstellingen en kan gelijktijdig binding en betrok-

kenheid bij de organisatie én prestaties van de organisatie worden geborgd. 
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Bij het werken met variabele beloning wordt een regeling uitgewerkt, waarbij het na een 

periode van meer dan één jaar tot uitkering van een bedrag komt. 

Bij de vaststelling van de criteria voor het behalen van een lange termijn variabel inkomen 

is het belangrijk dat het behalen van deze criteria niet reeds van invloed is op de doorgroei 

van de vaste beloning of op het korte termijn variabel inkomen. Met andere woorden, 

voorkomen moet worden dat het behalen van bepaalde targets twee keer wordt beloond. 

De hoogte van deze vorm van variabel inkomen dient in relatie te worden gezien tot de 

hoogte van het vaste inkomen en de hoogte van het korte termijn variabel inkomen. Er 

dient een logische samenhang tussen deze drie beloningsvormen te bestaan, waarbij 

uiteraard de bandbreedte van de beloningscode voor het totaal jaarinkomen bindend is 

(zie de eerste alinea van deze paragraaf ).
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6.  Bepalen van de Beloning van  
de interim-BeStuurder 

6.1 Hoofdlijnen uit de BeloningScode 

Volgens de beloningscode zijn voor de beloning van de interim-bestuurder primair de 

volgende beide factoren bepalend: a) de functiezwaarte zoals berekend op basis van 

de differentiërende factoren die in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze handreiking zijn 

weergegeven en b) de duur van de interim-opdracht. In de code zijn deze twee factoren 

vertaald in onderstaande matrix met de maximale beloning voor de interim-bestuurder. 

Contract voor 1 t/m 3 mnd Contract voor 4 t/m 6 mnd Contract voor 7 t/m 12 mnd

2 x maandloon bestuurder in 

passende functieschaal

1,8 x maandloon bestuurder in 

passende functieschaal

1,6 x maandloon bestuurder in 

passende functieschaal

Volgens de code is een maandloon 1/12 van het totaal jaarloon van een bestuurder in 

dienstverband, exclusief BTW. Daarnaast maakt de Raad van Commissarissen met de 

interim-bestuurder afspraken over het vergoeden van onkosten en vervoerskosten 

 voortkomend uit de uitoefening van de functie. 

6.2  Bepalen van de Beloning Binnen de 
kaderS van de BeloningScode 

De codebepalingen laten ruimte voor het bepalen van de exacte beloning van een 

 interim-bestuurder. In onderstaand kader geven wij een voorbeeld. 

Een bestuurder van corporatie “Zuid” valt op basis van de differentiërende factoren die in de 

 beloningscode zijn bepaald in functiegroep E. Daarbij past een totaal jaarinkomen van € 90.334  

tot € 129.049 (gebaseerd op peildatum 1 juli 2009). Per maand is dat € 7.527 tot € 10.754.
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Vanwege de plotselinge uitval van de bestuurder (hij heeft een hartinfarct gehad) wordt een 

interim-bestuurder gezocht voor 4 tot 5 maanden. Die tijd wordt nodig geacht voor het herstel  

van de zittende bestuurder. 

De maximale beloning van de interim-bestuurder bedraagt conform de code per maand 1,8 x  

het maandsalaris van een bestuurder in functiegroep E. Dat is: € 13.549 tot € 19.357, exclusief BTW 

en exclusief vergoedingen voor vervoer en andere onkosten. 

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het bepalen van de beloning van een 

interim-bestuurder binnen een dergelijke marge (zie als voorbeeld de marge in boven-

staand kader).

  De topstructuur 

-  Is er sprake van een eenhoofdig bestuur of een tweehoofdig bestuur? 

In het laatste geval: wordt een interim-voorzitter of een interim-lid gezocht?

 - Hoe zwaar is de invulling van de managementfuncties onder de bestuurder? 

  De opgaven van de interim-bestuurder in de interim-periode, zoals:  

-  Geen bijzonderheden. De interim-bestuurder wordt geacht om ‘op de organisatie 

te passen’ 

 -  Voortzetten van een zwaar traject (bijvoorbeeld: ingrijpende herstructurerings-

plannen door een cruciale fase loodsen, herijking van de strategische plannen 

gezien de ontwikkelingen in de markt of vernieuwing van het managementteam)

 - Rust brengen na een bestuurscrisis. 

  De opgaven van de corporatie zijn bepalend voor de zwaarte van de interim-opdracht 

en de interim-bestuurder die men zoekt. 

  De markt van interim-bestuurders die te maken heeft met: 

 - de beschikbaarheid van geschikte interim-bestuurders

 - de snelheid waarop de interim-bestuurder beschikbaar moet zijn. 

Omdat de duur van de wenselijke inzet van een interim-bestuurder vooraf niet altijd met 

zekerheid te bepalen is, is aan te bevelen om vooraf afspraken te maken over de beloning 

in geval een langer durende inzet gewenst is of in geval de inzet al eerder kan worden 

beëindigd (bijvoorbeeld omdat aantrekken van een nieuwe bestuurder bijzonder voor-

spoedig verloopt). Met deze afspraken kan men - ook bij een veranderende duur van het 

contract - binnen de codebepalingen blijven. 
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7.  verantWoording van de 
BeloningSkeuZen 

De verantwoording van de beloning dient plaats te vinden in de jaarrekening en in het 

jaarverslag. Dat geldt ook voor de beloning op basis van een overeenkomst die voor het  

in werking treden van de beloningscode is afgesloten.

In de jaarrekening vindt de verantwoording plaats van de ‘totale bezoldiging’. In het jaar-

verslag vindt de verantwoording plaats over het beloningsbeleid en de wijze waarop dit  

in het afgelopen boekjaar voor de afzonderlijke bestuurders in praktijk is gebracht.  

Het gaat in het jaarverslag om de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad  

van Commissarissen. 

De verantwoording in de jaarrekening en de verantwoording in het jaarverslag zijn 

omgeven met regels. Zonder nu de regels ‘te spellen’, is onderstaand weergegeven welke 

spelregels in acht moeten worden genomen.

7.1 de jaarrekening

Woningcorporaties dienen hun jaarrekening op te stellen met in achtneming van BW2 

titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Ook dienen de bepalingen van de 

governance code woningcorporaties (‘pas toe of leg uit’) en de beloningscode voor 

bestuurders van woningcorporaties (‘pas toe’) in acht genomen te worden. Tot slot kent 

de WOPT (Wet uit Openbare Middelen gefinancierde Topinkomens) bepalingen die 

gevolgd moeten worden. 

In artikel 383 BW2 Titel 9 is opgenomen dat het bedrag van de bezoldiging, met inbegrip 

van de pensioenlasten, en van andere uitkeringen voor de gezamenlijke bestuurders en 

gewezen bestuurders in de jaarrekening wordt toegelicht. Een opgave die herleid kan 

worden tot een enkele natuurlijke persoon mag volgens het BW2 achterwege blijven.

Richtlijn 271 voor de Jaarverslaggeving definieert de beloning naar de volgende 

categorieën:

  periodiek betaalde beloningen;

  beloningen betaalbaar op termijn;

  uitkering bij beëindiging van het dienstverband;

  winstdelingen en bonusbetalingen.

In Richtlijn 271 is opgenomen, welke componenten kunnen worden toegerekend aan 

de betreffende beloningscategorieën.
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De governance code woningcorporaties bepaalt dat de toelichting op de jaarrekening in 

ieder geval een vermelding bevat van de hoogte en structuur van de bezoldiging van 

de individuele leden van het bestuur volgens de beloningscode voor bestuurders. 

De beloningscode (hoofdstuk 7) vult aan dat afwijking van de beloningscode, alsmede het 

besluit van de toetsingscommissie hierover, openbaar wordt gemaakt in de jaarstukken 

waarin verantwoording over de beloning van de bestuurder(s) wordt afgelegd.

De WOPT bepaalt dat in de jaarrekening naast deze informatie vermeld moet worden 

indien ‘functionarissen’ een beloning hebben genoten boven het gemiddelde minister-

salaris, dat jaarlijks in de Staatscourant bekend wordt gemaakt. De behandeling van de 

verantwoording uit hoofde van de WOPT hier verder buiten beschouwing gelaten. 

7.2 Het jaarverSlag

Woningcorporaties dienen hun jaarverslag (met inbegrip van het volkshuisvestingsverslag) 

op te stellen met in achtneming van het BW2 titel 9, de Richtlijnen voor de Jaarverslag-

geving, de BBSH die verwijst naar het BW2, de governancecode voor corporaties en de 

beloningscode voor bestuurders van corporaties. 

Met betrekking tot het ‘openbaar maken van de beloning’ is in 6.2 van de beloningscode 

opgenomen dat aan de minimale eisen van bovengenoemde wet- en regelgeving moet 

worden voldaan. 

De beloningscode geeft ook aan dat een afwijking van de beloningscode, alsmede het 

besluit van de toetsingscommissie hierover, openbaar gemaakt moet worden in de jaar-

stukken waarin verantwoording over de beloning van de bestuurder(s) wordt afgelegd 

(hoofdstuk 7 van de beloningscode). 

De governancecode is het meest expliciet over wat in het jaarverslag moet worden uiteen-

gezet. Hoofdstuk 2 van de governance code handelt over Het Bestuur. In dit hoofdstuk is 

één principe en zijn drie uitwerkingsbepalingen opgenomen die door de corporatie 

dienen te worden toegepast. De betreffende teksten uit de governance code zijn onder-

staand weergegeven.
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 principe

ii.2  rechtspositie en bezoldiging bestuur
  Het jaarverslag bevat de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van 

Commissarissen waarin zijn opgenomen het bezoldigingsbeleid van de woningcorpo-

ratie en de wijze waarop dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. De 

toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval een vermelding van de hoogte en 

de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur volgens de 

‘Sectorale beloningscode bestuurders woningcorporaties’.

 uitwerking

II.2.3  Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de 

wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in 

de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een 

(voormalig) lid van het bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, 

wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. 

Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat 

het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad wordt voorzien. 

II.2.4  Het overzicht dat in het voorgaande lid is bedoeld, bevat in elk geval bepalingen 

over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid 

ten aanzien van de duur van contracten van leden van het bestuur en de geldende 

opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de 

regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.

II.2.5  De hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen 

worden in ieder geval op de website van de woningcorporatie geplaatst. Uit deze 

laatste bepaling blijkt dat er sprake is van nog een derde verantwoordingskanaal, 

namelijk de website met de hoofdlijnen van het remuneratierapport.
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7.3  Het remuneratierapport en Het 
‘accountantSprotocol’

Met ingang van het verslagjaar 2009 heeft het Ministerie van WWI de eisen voor de verant-

woording over de governancecode aangescherpt in het ‘accountantsprotocol’. De externe 

accountant wordt geacht om de verantwoording in het remuneratierapport in zijn controle 

op te nemen en hieromtrent te rapporteren indien door de corporatie niet conform de 

eisen van het ‘accountantsprotocol’ wordt gerapporteerd. Het publiceren van het remune-

ratierapport valt onder de aanscherpingen van het Ministerie.

Het remuneratierapport kan als zelfstandig onderdeel van het jaarverslag worden 

opgenomen dan wel uit praktische overwegingen worden geïntegreerd in het ‘verslag van 

de Raad van Commissarissen’. Indien deze variant wordt gekozen dient het remuneratie-

rapport wel als afzonderlijke paragraaf te worden benoemd.

Hieronder worden handvatten gegeven voor de inhoud van het remuneratierapport. 

  Het generieke bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen met betrekking tot het 

bestuur. Hierin wordt uiteengezet hoe de beloning is samengesteld (vast en een 

variabel deel en – indien van toepassing - de meerkosten voor de werkgever bij afwij-

kende afspraken in verband met een pensioenregeling).  

Indien wordt gewerkt met een variabel deel, wordt toegelicht hoe de toekenning van 

het variabele deel geschiedt: de prestatiecriteria en hoe die worden vertaald naar 

uitkering van variabele beloning. Tevens wordt uiteengezet of en zo ja het vaste deel 

van de beloning jaarlijks wordt aangepast. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de 

secundaire arbeidsvoorwaarden van het Bestuur, waaronder de pensioenregeling en 

het werkgeversaandeel in deze.

  De toepassing van het bezoldigingsbeleid over het verslagjaar. Hierin worden ook de af- 

en overwegingen om te komen tot het toekennen van een variabele beloning 

opgenomen. Voor de volledigheid kan de opgave van de totale bezoldiging worden 

opgenomen in het remuneratierapport, dan wel kan worden verwezen naar de opgave 

in de toelichting op de jaarrekening.

  De benoeming- en opzegtermijn van bestuurders alsmede de (eventueel) overeen-gekomen 

afvloeiingsregeling. Hierbij wordt toegelicht of en in hoeverre het bestuur is benoemd 

voor een periode van bijvoorbeeld 4 jaar of voor onbepaalde tijd. 

Ook wordt aangegeven of sprake is van een interim-bestuurder en voor welke termijn 

deze gecontracteerd is. 
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  Toepassing van de beloningscode. Er wordt uiteengezet of de beloning van bestuurders 

in overeenstemming is met de beloningscode en – als het maatschappelijk aanvaard-

baar beloningsmaximum van de code wordt overschreden – het besluit van de toet-

singscommissie in deze. Het is goed om expliciet aan te geven als het contract met de 

bestuurder is afgesloten vóór 1 juli 2010, toen de beloningscode van kracht werd. Dat 

kan misverstanden voorkomen.
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Bijlage

BureauS en Hun adviSeurS die een Bijdrage 
HeBBen geleverd 

 Bdo accountants

BDO behoort tot de grotere kantoren op het gebied van accountants- en adviesdiensten 

voor onder meer woningcorporaties. De diensten van BDO richten zich naast accountants-

controle onder meer op fiscaal en juridisch advies, automatisering, begeleiding van fusies, 

inrichting van goed bestuur, optimalisatie van bedrijfs- en personele processen en interim 

management. 

De kennis en ervaring van de sector heeft BDO gebundeld in de landelijke branchegroep 

woningcorporaties. Deze branchegroep ondersteunt de professionals in de dagelijkse 

werkzaamheden bij woningcorporaties en ondersteunt kennisuitwisseling en het 

ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. 

Aan deze publicatie hebben meegewerkt 

  Jaap Kleijwegt, senior manager BDO Consultants voor onder meer accountants controle, 

advisering en interim management bij corporaties 

  Erik Schijvens, partner bij BDO Consultants voor onder meer organisatie veranderingen 

en personele processen binnen corporaties. 

 deloitte

Deloitte is met ongeveer 5.000 medewerkers en kantoren in heel Nederland de grootste 

organisatie op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy en financiële 

advisering. Deloitte Nederland is een onafhankelijke memberfirm van Deloitte Touche 

Tohmatsu, met meer dan 168.000 medewerkers en vestigingen in meer dan 140 landen. 

De kennis en ervaringen die de verschillende Deloitte professionals in de corporatiesector 

opdoen, worden bijeengebracht in de branchegroep Wonen en Ruimte. Naast het delen 

van kennis worden vanuit dit platform brancheontwikkelingen gevolgd en innovaties 

vormgegeven.

Aan deze publicatie heeft meegewerkt:

  Twan Kemperman, manager en consultant bij Deloitte Advisory Services voor onder 

meer de corporatiesector op het terrein van belonings- en prestatiemanagement. 
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 Hay group

Hay Group is een internationaal adviesbureau op het gebied van Human Resources 

Management en organisatieveranderingsprocessen. Hay Group adviseert vanuit kennis 

van de business van de klant en met bewezen instrumenten. Kwaliteit, onafhankelijkheid 

en hoogwaardige beloningsinformatie zijn kwaliteiten waar Hay Group voor staat. 

Dit wordt onder andere gerealiseerd door gebruik te maken van de grootste belonings-

database van Nederland op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Hay Group werkt voor een grote diversiteit aan organisaties in alle sectoren van het 

bedrijfsleven en de non-profit sector.

Aan deze publicatie hebben meegewerkt:

  Anne-Mart Prins, senior consultant leadership en talentdevelopment en eind-

verantwoordelijke voor o.a. de sector van woningcorporaties

  Renate Sijm, senior consultant Reward Strategies en client group leader voor 

de publieke sector, waaronder woningcorporaties.

 pwc

Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen 

en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. PwC levert 

sectorspecifieke diensten en zoekt graag verrassende oplossingen. PwC bedient met  

haar diensten niet nationale en internationale ondernemingen, en maatschappelijke 

organisaties en overheden. De professionals die voor woningcorporaties werken, maken 

onderdeel uit van de sectorgroep woningcorporaties. Zo wordt kennis gebundeld en 

waarde toegevoegd voor de cliënten van PwC. 

Aan deze publicatie hebben meegewerkt: 

  Gijsbert Turkenburg RA, voorzitter sectorgroep woningcorporaties 

  Ben Spelbos RA, lid sectorgroep woningcorporaties

Gerlof van Dijk, werkzaam bij bureau Werkgeverszaken van Aedes, heeft kritisch 

mee gelezen bij de totstandkoming van deze handreiking.
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Handreiking voor het toepassen van de “Sectorbrede 
beloningscode bestuurders woningcorporaties”
In juni 2010 hebben de VTW en Het Directeurencontact de “Sectorbrede beloningscode 

bestuurders woningcorporaties” vastgesteld. Deze nieuwe beloningscode vervangt per 

1 juli 2010 de “Adviesregeling Izeboud” en heeft een verplichtend karakter (“pas toe”  

in plaats van “pas toe of leg uit”). Leden van de VTW en Aedes zijn aan de beloningscode 

gebonden via de Governance Code Woningcorporaties.   

De Raad van Commissarissen vervult richting de bestuurder de rol van werkgever en 

hoort dus bij het vaststellen van de beloning het voortouw te nemen. De VTW wil de 

commissarissen met deze handreiking ondersteunen bij het bepalen van de beloning 

conform de nieuwe beloningscode en daarmee de correcte toepassing ervan bevorderen.

De handreiking biedt hulp bij:

het berekenen van de zogenaamde FZD-punten voor de te onderscheiden 

functiezwaartefactoren;

het bepalen van het beloningsbeleid en de beloning zelf binnen de bandbreedte  

die voor de betrokken bestuurder in aanmerking komt;

de externe verantwoording van de beloning in de jaarstukken.

ISBN/EAN: 978-94-91008-03-0

   contact
 Bezoekadres:

 Plompetorengracht 9

 3512 CA  Utrecht 

Postadres: 

Postbus 85185

3508 AD  Utrecht

Telefoon: 030 - 25 25 785 

Fax: 030 - 25 25 795

E-mail:  

Website: 

e e n  u i t g a v e  v a n  d e  v e r e n i g i n g  v a n  t o e Z i c H t H o u d e r S  i n  W o n i n g c o r p o r a t i e S


	1. INLEIDING
	2. OMVANG VAN DE CORPORATIE
	2.1 BESCHRIJVING VAN DE DIFFERENTIERENDE FACTOR
	2.2 HANDREIKING VOOR HET BEREKENEN VAN HET AANTAL FZD-PUNTEN

	3. DYNAMIEK VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE
	3.1 BESCHRIJVING VAN DE DIFFERENTIERENDE FACTOR
	3.2 HANDREIKING VOOR HET BEREKENEN VAN HET AANTAL FZD-PUNTEN

	4. POSITIE IN HET KRACHTENVELD
	4.1 BESCHRIJVING VAN DE DIFFERENTIERENDE FACTOR
	4.2 HANDREIKINGEN VOOR HET BEREKENEN VAN HET AANTAL FZD-PUNTEN
	4.2.1 Omgevingstyperingen
	4.2.2 Marktinvloed

	5. BEPALEN VAN DE BELONING BINNEN DE FUNCTIESCHAAL
	5.1 BELONINGSBELEID
	5.2 POSITIE BINNEN DE BANDBREEDTE
	5.3 MEERHOOFDIG BESTUUR
	5.4 VARIABELE BELONING

	6. BEPALEN VAN DE BELONING VAN DE INTERIM-BESTUURDER
	6.1 HOOFDLIJNEN UIT DE BELONINGSCODE
	6.2 BEPALEN VAN DE BELONING BINNEN DE KADERS VAN DE BELONINGSCODE

	7. VERANTWOORDING VAN DE BELONINGSKEUZEN
	7.1 DE JAARREKENING
	7.2 HET JAARVERSLAG
	7.3 HET REMUNERATIERAPPORT EN HET ACCOUNTANTSPROTOCOL

	BIJLAGE
	BUREAUS EN HUN ADVISEURS DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD

	INHOUDSOPGAVE_1

	Knop 11: 
	Knop 47: 
	Knop 48: 
	Knop 49: 
	Knop 50: 
	Knop 51: 
	Knop 52: 
	Knop 182: 
	Knop 17: 
	Knop 20: 
	Knop 23: 
	Knop 28: 
	Knop 33: 
	Knop 21: 
	Knop 24: 
	Knop 29: 
	Knop 34: 
	Knop 31: 
	Knop 26: 
	Knop 22: 
	Knop 25: 
	Knop 30: 
	Knop 35: 
	Knop 32: 
	Knop 27: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 53: 
	Knop 54: 
	Knop 55: 
	Knop 36: 
	Knop 40: 
	Knop 37: 
	Knop 41: 
	Knop 39: 
	Knop 38: 
	Knop 56: 
	Knop 57: 
	Knop 58: 
	Knop 59: 
	Knop 60: 
	Knop 61: 
	Knop 62: 
	Knop 63: 
	Knop 64: 
	Knop 65: 
	Knop 66: 
	Knop 67: 
	Knop 68: 
	Knop 69: 
	Knop 70: 
	Knop 71: 
	Knop 72: 
	Knop 73: 
	Knop 179: 
	Knop 180: 
	Knop 181: 
	Knop 176: 
	Knop 177: 
	Knop 178: 
	Knop 173: 
	Knop 174: 
	Knop 175: 
	Knop 149: 
	Knop 150: 
	Knop 151: 
	Knop 146: 
	Knop 147: 
	Knop 148: 
	Knop 143: 
	Knop 144: 
	Knop 145: 
	Knop 140: 
	Knop 141: 
	Knop 142: 
	Knop 137: 
	Knop 138: 
	Knop 139: 
	Knop 134: 
	Knop 135: 
	Knop 136: 
	Knop 164: 
	Knop 165: 
	Knop 166: 
	Knop 167: 
	Knop 168: 
	Knop 169: 
	Knop 170: 
	Knop 171: 
	Knop 172: 
	Knop 131: 
	Knop 132: 
	Knop 133: 
	Knop 128: 
	Knop 129: 
	Knop 130: 
	Knop 125: 
	Knop 126: 
	Knop 127: 
	Knop 122: 
	Knop 123: 
	Knop 124: 
	Knop 119: 
	Knop 120: 
	Knop 121: 
	Knop 116: 
	Knop 117: 
	Knop 118: 
	Knop 113: 
	Knop 114: 
	Knop 115: 
	Knop 110: 
	Knop 111: 
	Knop 112: 
	Knop 107: 
	Knop 108: 
	Knop 109: 
	Knop 104: 
	Knop 105: 
	Knop 106: 
	Knop 101: 
	Knop 102: 
	Knop 103: 
	Knop 98: 
	Knop 99: 
	Knop 100: 
	Knop 95: 
	Knop 97: 
	Knop 159: 
	Knop 92: 
	Knop 94: 
	Knop 183: 
	Knop 89: 
	Knop 91: 
	Knop 184: 
	Knop 86: 
	Knop 88: 
	Knop 185: 
	Knop 83: 
	Knop 85: 
	Knop 186: 
	Knop 80: 
	Knop 82: 
	Knop 187: 
	Knop 77: 
	Knop 79: 
	Knop 188: 
	Knop 74: 
	Knop 76: 
	Knop 189: 
	Knop 161: 
	Knop 163: 
	Knop 15: 


