Bezoldigingsbeleid bestuurder Nester
De RvC van Nester heeft naar aanleiding van de voordracht van de remuneratiecommissie besloten
om het bezoldigingsbeleid voor de bestuurder als volgt vast te leggen.

De bezoldiging
De bezoldiging van de bestuurder wordt bij het aanstellen van de bestuurder bij besluit van de
Raad van Commissarissen vastgesteld, en zal te allen tijde vallen binnen de wettelijke kaders van
de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling normering topinkomens toegelaten
instellingen volkshuisvesting, zoals deze op dat moment gelden. Binnen deze kaders ontvangt de
bestuurder salaris, alsmede een vakantietoeslag van 8% over het bruto jaarsalaris. Eventuele groei
van het salaris van de bestuurder is in beginsel afhankelijk van het functioneren van de bestuurder.
De Raad van Commissarissen hanteert hiervoor de volgende prestatiecriteria:
•

Koers uitzetten (visie);

•

Verbinden van stakeholders (netwerken, beïnvloeden, samenwerken);

•

Realiseren strategische agenda (prestatiegericht, besluitvaardigheid, betrouwbaarheid);

•

Mobiliseren van de eigen organisatie (leiderschap, inspireren en verbinden).

Reiskosten
Nester vergoedt aan de bestuurder de gereden kilometers voor het woon-werkverkeer en andere
zakelijke kilometers. De vergoeding voor woon-werkverkeer bedraagt € 0,19 per gereden
kilometer, waarbij de eerste vier kilometer niet worden vergoed. Voor dienstreizen geldteen
vergoeding van € 0,40 per kilometer waarvan € 0,19 onbelast is en de overige vergoeding belast.
De kilometervergoeding strekt mede ter dekking van de af te sluiten premies voor verzekeringen,
wegenbelasting, onderhoud, reparaties en parkeergelden. Vergoeding voor woon-werkverkeer
vindt maandelijks plaats door middel van een vaste toegekende vergoeding. Vergoeding van
zakelijke kilometers vindt plaats op declaratiebasis onder overlegging van een specificatie van de
gereden kilometers.

Vakantiedagen
Bij het toekennen van vakantiedagen wordt aansluiting gezocht bij de geldende CAO
Woondiensten.

Pensioen
De bestuurder neemt deel aan de bij Nester geldende en voor hem van toepassing zijnde
Flexpensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW).

Overige kosten
Door de bestuurder kunnen kosten verband houdend met het vervullen van de functie als
bestuurder en in het belang van Nester noodzakelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd
nadat de betreffende bewijsstukken door de voorzitter of vice-voorzitter van de Raad van
Commissarissen voor akkoord zijn getekend. Er worden communicatiemiddelen aan de
bestuurder ter beschikking gesteld en de kosten hiervan worden vergoed.
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