
 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Het is niemand ontgaan: de op 29 november jl. gepubliceerde nieuwe beloningsnorm voor bestuurders 

van woningcorporaties met bijbehorende staffel naar aantal woningen. Een en ander in aanvulling op 

de Wet Normering Topinkomens (WNT) die de Eerste Kamer op 6 december heeft aangenomen.   

 

Met name de nieuwe beloningsnorm maar ook de Verhuurderheffing (die 20 november jl door de 

Tweede Kamer is aangenomen) hebben schrijnende gevolgen voor het functioneren van corporaties tot 

6.000 VHe in de branche en daarmee voor het behoud van de sociale huisvesting.  

 

Met dit bericht willen we jullie aangeven dat we ons als MKW bestuur a.s. maandag beraden en jullie 

zsm daarna informeren over het vervolg. Een vervolg dat mede afhankelijk is van de standpuntinname 

en eventuele stappen van zowel de NVBW als het Aedes Bestuur. 

 

Het bestuur van het MKW Platform is deze week veelvuldig per mail en telefoon benaderd door de 

leden. We zijn met jullie verbolgen over de ongenuanceerdheid waarmee de hele branche wordt 

weggezet, maar meer nog zeer bevreesd door de op handen zijnde failliet van de branche waartoe dit, 

maar ook de aangekondigde Verhuurderheffing, onvermijdelijk leidt. 

 

Het gaat ons er onder andere om te voorkomen dat er straks geen MKW corporaties meer kunnen 

bestaan omdat ze geen gekwalificeerde bestuurders kunnen krijgen. We worden gedwongen tot 

bijvoorbeeld opschalen en fuseren. De ons toebehorende lokale verankering, menselijke maat, lagere 

bedrijfskosten en kwaliteit van dienstverlening verdwijnt. Hetgeen een forse miskenning is van de 

positie en het belang van midden en kleine corporaties die op een goede manier bestuurd moeten 

kunnen worden.  

 

Datum 

7 december 2012 

 

Is er nog een corporatiesector na het regeerakkoord? 

MKW corporaties in bestaan en kwaliteit bedreigd door 

Verhuurderheffing en Beloningsnorm naar grootte van corporatie.   

 

Leden MKW Platform 
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7 december 2012  

Waar we verleden week ons gericht hebben tot het NVBW als  belangenbehartiger van bestuurders 

hebben we deze week de vele reacties, signalen en suggesties verzameld  en ons in contact gesteld 

met Aedes voorzitter Marc Calon. We hebben voorts de feiten trachten te verzamelen over de regeling 

zelf en de regeling in verhouding tot de CAO Woondiensten. We missen met jullie elke onderbouwing 

van de staffel in relatie tot de Beloningscode die er al ligt. Maar willen bijvoorbeeld ook graag weten 

welke huidige vacatures van topfunctionarissen reeds nu al moeilijker of zelfs niet meer in te vullen 

zijn als gevolg van de aangekondigde nieuwe beloningsstructuur.  

 

Door velen van jullie zijn er vraagtekens bij de passage in de voorzittersmail van Marc Calon waarin hij 

schrijft “Ook het Aedes-bestuur vindt dat opvallend hoge salarissen bij relatief kleine corporaties 

nauwelijks uit te leggen zijn, zelfs niet als die formeel passen binnen regels zoals die eerder golden. In 

dat licht is de wettelijke ingreep via de WNT verklaarbaar en kan het Aedes-bestuur zich vinden in 

wettelijke normering, inclusief een overgangsregeling voor bestaande salarissen.”  

 

Tenslotte zijn we ons bewust van de mogelijkheid van een juridische procedure van de NVBW tegen de 

“staffel van Blok’’ . 

 

We houden u op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens het MKW-bestuur, 

 

 

 

 

Marinus Kempe 

voorzitter MKW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc: 

Aedes Bestuur, Directie en MT 

NVBW 

VTW 

Aedes corporaties tot 5.000 VHe, niet zijnde lid van het MKW 

 


