
 

Wet Normering Topinkomens 
 
 
Sinds 1 januari 2013 geldt de WNT; Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Kennemer Wonen behoort tot deze 
sector. Er geldt onder andere dat de beloningen, belaste onkostenvergoedingen en pensioenvoorzieningen zijn genormeerd voor de topfunctionarissen 
binnen een organisatie. Voor Kennemer Wonen zijn dat de directeur-bestuurder en de leden van de raad van commissarissen.  
 
In 2016 gelden voor de directeur-bestuurder, de voorzitter van de raad en de leden van de raad de volgende normeringen: € 168.000, € 25.200, € 16.800. 
Voor alle topfunctionarissen van Kennemer Wonen geldt dat de beloning binnen de norm blijft.  
 
Verder geldt op basis van de WNT dat: 

 topfunctionarissen openbaar moeten maken wat zij verdienen; 

 een eventuele ontslagvergoeding gemaximeerd is op € 75.000; 

 bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning niet zijn toegestaan.  
Kennemer Wonen voldoet aan deze bepalingen.  
 
Onderstaand is het kader van de bezoldiging en een specificatie van de bezoldiging van de directeur-bestuurder over 2016 weergegeven: 
 
 
 

 De bestuurder is benoemd voor een periode van 4 jaar, onverlet zijn 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.  

 Er is alleen sprake van een vaste beloning. 

 Er zijn geen afspraken over een afvloeiingsregeling. 
 De pensioenopbouw van de bestuurder is op basis van de CAO woningcorporaties. 
 Met ingang van 2015 ontvangt de bestuurder een aanvulling op zijn pensioen.  

 De organisatie stelt voor de bestuurder een passende auto van de zaak beschikbaar. 
 Onkosten die direct verband houden met de uitoefening van de functie worden vergoed. 
 Aan de bestuurder worden geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere 

financiële voordelen verstrekt. 
 

 
 
 
 

Bezoldiging 2016 directeur-bestuurder

Naam H.J. Tromp

Beloning 144.639€          

Belastbare onkostenvergoedingen -€                  

Beloningen op termijn 20.152€            

Totaal 164.791€          

WNT-norm 168.000€          

Duur dienstverband 2016 1 jan. - 31 dec.

Omvang dienstverband Voltijds



 

Onderstaand is het kader van de bezoldiging en een specificatie van de bezoldiging van de leden van de RvC over 2016 weergegeven: 
 
 

 
 
 

 De zittingstermijn voor commissarissen is maximaal tweemaal een periode van 4 jaar.  
 Voor de commissarissen geldt vanaf 2017 geen (fictief) dienstverband. 

 Er is alleen sprake van een vaste beloning. 

 Onkosten die direct verband houden met de uitoefening van de functie worden vergoed. 
 Er is geen sprake van pensioenopbouw.  

 Er zijn geen afspraken over een afvloeiingsregeling. 
 Aan leden van de RvC worden geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen verstrekt. 

 
In de algemene ledenvergadering van de VTW is een bindende beroepsregel vastgesteld. Deze regeling houdt een substantiële matiging in van de 

bezoldiging van toezichthouders. De leden van de VTW zijn verplicht om zich aan de beroepsregel te houden. In plaats van de WNT-norm geldt een 

lagere VTW-norm. De toegekende bezoldiging aan alle commissarissen blijft  ruim onder de geldende VTW-normen. 

Bezoldiging 2016 Raad van Commissarissen

Naam W.J. Schotten G. Erents S. Pauw M. Pennink F. Verkerk S.J. Koning P.M. Huisman

Beloning 5.637€              15.415€            11.275€            11.275€            11.275€            11.275€            5.637€             

Belastbare onkostenvergoedingen -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  99€                   -€                 

Beloningen op termijn -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                 

Totaal 5.637€              15.415€            11.275€            11.275€            11.275€            11.374€            5.637€             

WNT-norm 8.354€              25.200€            16.800€            16.800€            16.800€            16.800€            8.446€             

VTW-norm 6.430€              19.289€            12.859€            12.859€            12.859€            12.859€            6.430€             

Functie commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris commissaris

(vicevoorzitter) (voorzitter) (vicevoorzitter)

Duur dienstverband 2016 1 jan. - 1 jul. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jan. - 31 dec. 1 jul. - 31 dec.

Omvang dienstverband Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald Onbepaald


