
 

 

 

 

 

Geacht bestuur,  

geachte mevrouw Vroege, 

 

Het bestuur van het MKW, platform voor woningcorporaties tot 5.000 eenheden, voorziet dat op korte 

termijn aanvullende salarisnormen worden vastgesteld die gebaseerd zijn op basis van de Wet 

Normering Topinkomens.  

 

Vooruitlopend op deze nieuwe normen doen wij met deze brief een dringend beroep op de NVBW om 

haar kanalen te benutten om te voorkomen dat er een onevenwichtige situatie ontstaat, met name bij 

corporaties van 6000 eenheden of minder. Wij richten deze brief aan u als belangenbehartiger van de 

bestuurders, met als doel aandacht te vragen voor de grote implicaties die de MKW-achterban zal 

ervaren.  

 

Wij voorzien dat er voor bestuurders van woningcorporaties een bindend salarisplafond wordt 

vastgesteld op basis van een staffel. Verder verwachten wij dat deze salarissen qua maxima 

grotendeels onder het huidige model zullen liggen. Vooruitlopend op het vaststellen van deze staffel 

vragen wij aandacht voor het volgende dat ons inziens leidt tot een lokaal onevenwichtig loongebouw 

voor (midden/kleinere) corporaties: 

 
 Het salaris van de statutair directeur dient in verhouding te staan tot het salarisgebouw van zijn 

medewerkers. Er kan een vreemde situatie ontstaan waarbij voor medewerkers op basis van de 
CAO een substantieel hoger salaris geldt dan voor de bestuurder; 

 

In plaats van top-down een zienswijze op te bouwen over het salaris van de statutair directeur, zijn wij 

van opvatting dat het beter is  om van beneden af het plafond vast te stellen (bottom-up). Daarmee 

wordt op organisatieniveau een evenwichtig loongebouw opgesteld. Dit is o.a. te bereiken door de 

directeur op te nemen in de CAO. (vergelijk situatie van gemeentedirecteuren en colleges van B&W 

die, zij het in 2 afzonderlijke regelingen, onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen). 
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22 november 2012  

 

Graag vernemen wij het standpunt van de NVBW in deze casus. Tegelijkertijd zijn wij bereid om 

voorziene complicaties bij onze achterban na te vragen om u van informatie te voorzien. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens het MKW-bestuur, 

 

 

 

 

Marinus Kempe 

voorzitter MKW 

 

 

 


