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REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN NEVENINKOMSTEN 
COLLEGE VAN BESTUUR

ARTIKEL1 INLEIDING REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN NEVENINKOMSTEN 
COLLEGE VAN BESTUUR
Deze Regeling is een nadere uitwerking van artikel 14 van het Reglement College van Bestuur Landstede 
Groep, artikel 6 van de Integriteitscode Landstede Groep, de individuelearbeidsovereenkomstvan de leden van 
het College van Bestuur, deCodeGoedOnderwijsbestuurVOende BranchecodeGoed Bestuur in het MBO 
ten aanzien van het onderwerp nevenwerkzaamheden en neveninkomsten. In deze Regeling worden de 
criteria voorde leden van het College van Bestuur betreffende Nevenwerkzaamheden en Neveninkomsten 
vastgelegd.

ARTIKEL 2 DEFINITIES
College van Bestuur: het College van Bestuur van Landstede Groep, het orgaan belast met het besturen van 
de Stichtingen; vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

Collegelid: lid van het College van Bestuur.

Nevenwerkzaamheden/allewerkzaamheden en activiteiten die het Collegelid buiten defunctieen/of de 
opgedragen taak bij Landstede Groep verricht, ongeacht:

a. De omvang van het dienstverband bij Landstede Groep;
b. De omvang van de werkzaamheden;
c. Of het Collegelid een beloning ontvangt voor de werkzaamheden;
d. De werkzaamheden buiten of binnen werktijd worden verricht.

Neveninkomsten: door het Collegelid ontvangen beloning in ruil voor de gedane Nevenwerkzaamheden. 
Hieronder worden ook uitgestelde inkomsten en financiële belangen verstaan; hierbij valt te denken aan 
aandelen en andere financiële belangen.

Landstede Groep: Het bevoegd gezag van Stichting Landstede, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting 
Ichthus College, Stichting Vechtdal College, Stichting Chr. VMBO Harderwijk en omstreken, Stichting Bestuur 
Landstede Groep, Stichting Beheer&Deelnemingen IJsselregio en Stichting Landstede Participaties, Stichting 
Zorgstructuur Landstede Groep.

Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Landstede Groep, de groep personen belast met het intern 
toezicht binnen de stichting, daaronder begrepen de individuele personen die belast zijn met de functie 
intern toezicht.

Regeling: de Regeling Nevenwerkzaamheden en Neveninkomsten College van Bestuur

ARTIKEL 3 INKOMSTEN UIT WERKGERELATEERDE NEVENWERKZAAMHEDEN
Inkomsten uit Nevenwerkzaamheden de direct samenhangen met de werkzaamheden die bij Landstede 
Groep worden verricht, komen toe aan Stichting Bestuur Landstede Groep (SBLG).

ARTIKEL 4 INKOMSTEN UIT NIET-WERKGERELATEERDE NEVENWERKZAAMHEDEN
Als sprake is van inkomsten uit Nevenwerkzaamheden die niet samenhangen met de werkzaamheden bij 
Landstede Groep en op persoonlijke titel worden verricht dan wordt in overleg met de Raad van Toezicht een 
keuze gemaakt uit één van de navolgendeopties:

a. Vermindering omvang van het dienstverband van het Collegelid, al dan niet in combinatie met het 
stoppen van andere Nevenwerkzaamheden;

b. Verrekening van de Neveninkomsten. De verrekening van Neveninkomsten in deze Regeling is 
gebaseerdopde"Wetschadeloosstellingleden Tweede Kamer" en is vertaald naar de situatie zoals 
bij Landstede Groep van toepassing. Neveninkomsten komen voor verrekening in aanmerking, zij



het dat een vrijstelling geldt van 14% van de in het betreffende jaar door Stichting Bestuur Landstede 
Groep (SBLG) gehanteerde WNT-bezoldigingsnorm. Neveninkomsten boven genoemde 14% worden 
voor50%opdebezoldiging bij Landstede Groepingehouden, een en ander met inachtneming van 
de wettelijke en fiscale kaders. Genoemde maximale WNT-bezoldigingsnorm wordt te allen 
tijde gerespecteerd en zal nimmer worden overschreden. Met bezoldiging is bedoeld: de som 
van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen, pensioenpremie, 
premie bestuurdersaansprakelijkheid verzekering en de doorbelaste sociale premies in 
verband met de detachering van de collegeleden. Bij een cumulatie van leidinggevende 
topfuncties bij meerdere WNT-instellingen dient de som van de bezoldigingen van alle 
functies als leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking te voldoen aan het 
algemeen toepasselijk bezoldigingsmaximum. Bij overschrijding van genoemde norm dient 
de nieuwste werkgever de overschrijding te corrigeren totdat de totale bezoldiging voldoet 
aan het algemeen toepasselijk bezoldigingsmaximum. De verrekening van Neveninkomsten 
vindt in een dergelijke situatie eveneens overeenkomstig onderhavige Regeling plaats.

ARTIKEL 5 ACTUALISATIE NEVENWERKZAAMHEDEN
In jaargesprekken of een ander gesprek met de leden van het College van Bestuur wordt besproken 
of de afspraken rond de Nevenwerkzaamheden en Neveninkomsten actueel zijn en voldoen dan wel 
een bijstelling behoeven.

ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN DEZE REGELING
Deze Regeling kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd of ingetrokken met inachtneming 
van de eventuele rechten van de medezeggenschap.

ARTIKEL 7 OVERGANGSBEPALING
Neveninkomsten die een lid van het College van Bestuur reeds ontvangt op het moment van 
inwerkingtreding van onderhavige Regeling behoeven niet te worden afgedragen aan Landstede 
Groep. Deze overgangsregeling geldt uitdrukkelijk niet voor Neveninkomsten die reeds voorafgaand 
aan de inwerkingtreding van onderhavige regeling al worden afgedragen aan Landstede Groep. Voor 
deze situatie geldt dat bestaande afspraken over afdracht van Neveninkomsten worden 
gerespecteerd.

ARTIKEL 8 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Deze Regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt voor onbepaalde tijd. Jaarlijks zal deze 
Regeling geëvalueerd worden, naar aanleiding waarvan wijzigingen van deze Regeling kunnen 
plaatsvinden. Eventuele wijzigingen vinden plaats overeenkomstig artikel 6 van de Regeling.
Deze Regeling wordt aangehaald als: Reglement neveninkomsten College van Bestuur

Deze Regeling is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 30 september 2020 (datum),

Voorzitter




