
   

Vergoeding 2018 Raad van Commissarissen 
In de Raad van Commissarissen d.d. 26 februari 2018 is de vergoeding 2018 voor de Raad besproken. 
De regeling is gebaseerd op landelijk vastgesteld beleid voor Klasse A = tot 750 vhe, WbvM-09). 
Klasse A = 100.000 inwoners (GUH: 49.000).  

 

Echter de VTW kent de landelijke bindende regel, zie: https://www.vtw.nl/honorering-
corporatiecommissaris  

Indexering maximum bezoldigingsbedragen beroepsregel per 2018 
Op 12 september 2017 is in de Staatscourant het algemene bezoldigingsmaximum voor 
topfunctionarissen in dienstbetrekking aangepast o.b.v. de contractuele loonstijging per maand in 2016 
van de sector overheid. Deze stijging bedraagt 3,1%. Dit leidt tot een verruiming van de maximale 
bezoldiging van commissarissen met 3,1% per 2018 t.o.v. 2017 en daarmee tot onderstaande bedragen. 
Voortaan wordt naar boven afgerond op een vijftigvoud in euro’s. 

Tabel: maximum bedragen beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2018  

Klasse   Klasse   Maximale 
bezoldiging   
Regeling 

WNT: 
maximale   
bezoldiging  
RvC-lid (10%) 

Maximale bezoldiging  
RvC-lid  
beroepsregel                    

WNT: maximale  
bezoldiging  
RvC-voorzitter 
(15%)   

Maximale 
bezoldiging  
RvC-voorzitter  
beroepsregel  

A A €   87.000 €   8.700 €   6.700  € 13.050 € 10.050 
B B €   98.000 €   9.800 €   7.550  € 14.700 € 11.350 
C C € 110.000 € 11.000 €   8.450  € 16.500 € 12.650 
D D € 118.000 € 11.800 €   9.100  € 17.700 € 13.600 



E E € 137.000 € 13.700 € 10.500  € 20.550 € 15.750 
F F € 156.000 € 15.600 € 12.000  € 23.400 € 18.000 
G G € 176.000 € 17.600 € 13.500  € 26.400 € 20.250 
H H € 187.000   € 18.700 € 15.000  € 28.050 € 22.450 
I       € 16.450   € 24.650 
J       € 18.700   € 28.000 

 
Waarom een aparte beroepsregel 
Per 2015 zijn in de WNT de maximumbezoldigingspercentages voor commissarissen verhoogd. Voor een 
RvC-lid: van 5% naar 10% van het algemene WNT-bezoldigingsmaximum en voor een RvC-voorzitter: van 
7,5% naar 15%. Tegelijkertijd is per 2015 het algemene WNT-bezoldigingsmaximum verlaagd van 
€230.474 naar €178.000. 
Deze twee wijzigingen leidden per saldo tot een verruiming van de maximale bezoldiging voor 
commissarissen met ruim 54% per 2015 t.o.v. 2014. Een verruiming waarvoor de VTW zich destijds ook 
sterk heeft gemaakt in de richting van BZK en de politiek. 

Voor corporatiecommissarissen leidden bovenstaande wijzigingen tot een verruiming van de maximale 
bezoldiging met 100% per 2015 t.o.v. 2014. Dit kwam omdat de Blok-staffel nog niet was aangepast aan 
het verlaagde algemene WNT-bezoldigingsmaximum. 
Voor de VTW was dit reden om per 2015 de beroepsregel in te voeren. Uitgangspunt van het VTW-
bestuur hierbij was: “Recht doen aan de intentie van de WNT om commissarissen substantieel beter te 
belonen - omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren meer tijd vergt, de risico’s 
groter zijn geworden en de eisen veel strenger - en tegelijkertijd het voorkomen van de mogelijkheid de 
bezoldiging excessief te verhogen.” 
De beroepsregel verhoogde het bezoldigingsmaximum van commissarissen in klassen A-J per 2015 met 
54%, zoals de WNT het bedoeld had. Toen de minister voor Wonen per 2016 de klassen I en J in de Blok-
staffel samengevoegde met H en H aftopte op het (verlaagde) algemene bezoldigingsmaximum, heeft het 
VTW-bestuur dit niet doorgevoerd in de beroepsregel. Dit was ook niet nodig omdat de 
bezoldigingsmaxima in klassen I en J op of onder het voor commissarissen geldende wettelijke 
bezoldigingsmaximum lagen. Hiermee zou bovendien de per 2015 beoogde verruiming van de 
bezoldingsmaxima voor commissarissen in de klassen I en J, voor een groot deel weer teniet worden 
gedaan. 

Zie ook: https://www.vtw.nl/data/media/files/VTW-beroepsregel_Bezoldiging_commissarissen_2017.pdf  

Woningbouwvereniging Maarn heeft de regeling steeds nog strenger toegepast en de vergoeding 
vastgesteld op basis van 75% van de maximaal toelaatbare vergoeding. Continuering van dit beleid 
leidt tot vaststelling van de volgende vergoeding, bedragen voor zover van toepassing exclusief BTW: 

honorering RvT Maarn 2018     
grond bedrag; max beloning A 87.000    
     

  
max per 
jaar 75% 

 
kwartaal 

grondbedrag 87.000 65.250    
lid RvT 10% 8.700 6.525  1.631 
vz RvT 15% 13.050 9.788  2.447 

 

Aldus vastgesteld d.d, 26 februari 2018 en getekend 

Mette Vernooy 

Voorzitter Raad van Commissarissen 
Woningbouwvereniging Maarn 


