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1 Inleiding 

Voor de Raad van Commissarissen van woningcorporaties gelden op basis van de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) maximum normen bij de vaststelling van de hoogte van de honorering van de 
commissarissen. De ministeriele Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen 
volkshuisvesting koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal verhuureenheden) en het 
inwoneraantal van grootste gemeente waarin de corporatie minimaal 20% van haar 
verhuureenheden in eigendom of beheer heeft, aan een maximumbeloning voor de directeur-
bestuurder. Van de beloning van de directeur-bestuurder wordt het honorarium voor de commissaris 
afgeleid. 
 

2 Governance en compliance 

De grootte van Woonmeij is 5.247 gewogen verhuureenheden (peildatum 31 januari2019). 
Meijerijstad is de grootste gemeente waarin Woonmeij minimaal 20% van haar verhuureenheden in 
eigendom of beheer heeft. Het aantal inwoners bedraagt 81.194 (bevolkingscijfer CBS op peildatum 
1 januari 2020). Het maximum bestuurderssalaris is daarmee gebaseerd op bezoldigingsklasse F. 
 
Volgens de WNT mag de voorzitter maximaal 15% van het maximum bestuurderssalaris verdienen, 
andere leden maximaal 10%. De Vereniging  van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft 
in de Beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2022 een lager maximum vastgesteld. VTW-leden zijn 
verplicht  zich hieraan te houden. 
 

3 Beleid Woonmeij 

Het honorarium wordt voor de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld op het maximum VTW 
bedrag van het bestuurderssalaris klasse F. Voor 2022 betekent dit een honorarium voor de 
voorzitter van € 21.720 (12%) en voor de overige leden€ 14.480 (8%) per jaar. Deze bedragen 
worden jaarlijks aangepast op basis van de voor dat jaar geldende maxima van de VTW.  
 

4 Uitwerking 

Het honorarium wordt één keer per jaar uitbetaald in oktober. Op verzoek kan in twee termijnen 
worden uitbetaald in mei en oktober. Leden die in een jaar aan- en of aftreden krijgen het 
honorarium naar rato van het aantal kalenderdagen dat zij in functie zijn. 
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