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Bestuurlijke gegevens
Bezoldigingsbeleid
De rvc heeft in 2017 het bezoldigingsbeleid van de statutaire directie herijkt, met een
versobering van het bezoldigingspakket. Deze aanpassingen komen voort uit de wens
van de algemene vergadering en de rvc om aan te sluiten bij het Beloningsbeleid
Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam en de maatschappelijke
ontwikkelingen rondom dit thema.
De algemene vergadering heeft het bezoldigingsbeleid GVB op 13 oktober 2017
vastgesteld. In 2021 heeft de algemene vergadering besloten het bezoldigingsbeleid
voor de statutaire directie uit 2017 ongewijzigd te laten. De motivatie hiervoor was:
1. Het bezoldigingsbeleid voldoet nog steeds aan de genoemde uitgangspunten;
2. Het is de rvc steeds gelukt om goede bestuurders aan te trekken;
3. Evaluatie van de Wet Normering Topinkomens II geeft vooralsnog geen aanleiding
voor aanpassingen.
Dit beleid is van toepassing op nieuwe bestuurders; de afspraken met zittende
bestuurders worden conform het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 gerespecteerd.
Bij herbenoeming is de bezoldiging van de zittende bestuurder in lijn met het
bezoldigingsbeleid 2017.
Bezoldiging directie
Binnen het door de aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid stelt de RvC de
bezoldiging van de statutaire directie vast. Op voorstel van de remuneratiecommissie
heeft de rvc de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket goedgekeurd.
Conform het bezoldigingsbeleid 2017 bedraagt de eventuele ontslagvergoeding
maximaal € 75.000. Bij vrijwillig ontslag wordt geen vertrekvergoeding uitgekeerd.
GVB kent geen vorm van variabele beloning.
Toegepaste bezoldiging lid statutaire directie (combinatie bezoldigingsbeleid GVB
2014 en Deelnemingenbeleid 2016)
Het college van B&W heeft op 16 februari 2016 een nieuw beloningsbeleid voor
gemeentelijke deelnemingen vastgesteld. Bij de benoeming per januari 2017 is voor
de bezoldiging van de directeur Techniek & Operatie aansluiting gezocht bij het
Bezoldigingsbeleid statutaire directie van GVB 2014 en het Beloningsbeleid
Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam.
Toegepaste bezoldiging twee leden statutaire directie (bezoldigingsbeleid GVB 2017)
De bezoldiging van de in 2020 benoemde algemeen directeur en de financieel
directeur is gebaseerd op het Bezoldigingsbeleid statutaire directie uit 2017, dat op
13 oktober 2017 door de algemene vergadering is vastgesteld.
Honorarium rvc
Het honorarium van de rvc-leden wordt vastgesteld door de algemene verggadering
van aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van GVB. De algemene
vergadering heeft in 2017, met voorafgaande goedkeuring door Vervoerregio
Amsterdam, besloten de bezoldiging van de rvc-leden in lijn te brengen met het
Beloningsbeleid Deelnemingen de gemeente Amsterdam uit 2016. De rvc heeft voor
2021 besloten het honorarium ongewijzigd te laten. Het honorarium in 2020 bedroeg
€ 19.400 voor leden en € 28.050 voor de voorzitter. Dit is 10% van de oorspronkelijke
WNT 2-norm (2020) voor de leden en 15% van de oorspronkelijke WNT-norm (2020)
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voor de voorzitter. Voor 2022 is besloten het honorarium aan te passen aan de WNTnorm (2022).
Bijdrage aan langetermijnwaardecreatie
Het bezoldigingsbeleid van GVB sluit aan bij de langetermijnstrategie van GVB en de
daarbij behorende doelstellingen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de
waardecreatie van GVB op de lange termijn. Het Bezoldigingsbeleid bevat geen
prikkels (bijv. variabele beloning) die afbreuk kunnen doen aan de taakopdracht van
de statutaire directie om de langetermijnbelangen van GVB te dienen.
Ten slotte wordt opgemerkt dat GVB weliswaar niet valt onder de werkingssfeer van
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke
sector (WNT). Dit laat onverlet dat de rvc een bezoldigingsbeleid onderschrijft dat
aansluit op de normen zoals die gelden binnen de (semi)publieke sector en eveneens
passend is voor de statutaire directie van GVB.
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