
 

Aeres verzorgt praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo in het groene domein, begeleidt professionals in 

hun verdere ontwikkeling en voert praktijkgericht onderzoek uit. Aeres, Talent voor groei.   
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De Raad van Toezicht van Aeres is als werkgever verantwoordelijk voor het vaststellen van de 

bezoldiging van de leden van het College van Bestuur.  

Voor de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging wordt de Hay Group gevraagd te adviseren, 

rekening houdend met de beloningssystematiek die voor de verschillende vormen van onderwijs wordt 

gehanteerd en rekening houdend met de vigerende governance codes. De bezoldiging wordt jaarlijks 

geïndexeerd op basis van de adviezen van de Hay Groep.  

De bezoldiging van de bestuurders van Aeres blijft binnen de kaders van hetgeen is voorgesteld in het 

Wetsontwerp Normering Topinkomens (WNT) in de publieke sector.  

De loonkosten zijn een berekening van de werkelijke kosten en verhoogd met een aanname voor de 

maanden september t/m december 2013: 

 

 Hay  

Salaris 

groep 

Naam 

bestuurder 

Einddatum 

contract 

Hay  

Bruto 

Jaarsalaris 

Belastbare 

Onkosten 

vergoeding 

Werkgevers 

Bijdrage 

pensioen 

Bijtelling 

auto 

WNT (max 

228.599) 

Totale 

bezoldiging 

Aeres D B.M.P. Pellikaan 1,0 fte vast 136.336 5.100 25.772 7.900 175.108 

D J.F. Houterman 1,0 fte vast 115.130 5.100 18.489 3.721 142.440 

 

De heer Houterman is op 1 september 2013 in dienst getreden.  

De bezoldiging is gebaseerd op groep D van de Hay Group beloningssystematiek. 

 

Ten aanzien van de onkostenvergoeding zijn, ingaande 1 januari 2013 de volgende afspraken gemaakt:  

 

Gebruik lease auto  

De leden van College van Bestuur hebben recht op een leaseauto. Een en ander conform de 

vastgestelde Aeres lease regeling. Alle kosten samenhangend met het gebruik van de leaseauto (ook 

voor privé gebruik) worden vergoed, er wordt geen eigen bijdrage gevraagd en op basis van de 

cataloguswaarde vindt bijtelling plaats. De leden van het College van Bestuur doen geen beroep op 

regeling vergoeding woon-werk.  

 

Maandelijkse onkostenvergoeding  

De bruto onkostenvergoeding bedraagt 400 euro per maand. De onkostenvergoeding is inclusief een 

vergoeding ad € 300,-- per jaar voor de ziektekosten obv de cao HBO.  

 

Overige onkosten  

Kosten die gedeclareerd kunnen worden (tegen overlegging van facturen) betreffen de kosten 

gerelateerd aan dienstreizen (reis-en verblijfskosten) anders dan autokosten en zakelijke lunches en 

maaltijden.  

Declaraties van de leden van het College van Bestuur worden ondertekend door voorzitter of 

waarnemend voorzitter Raad van Toezicht. 


