
 
 

 

 
Samenvatting honoreringen en zittingstermijnen 2014 

 

In het voorjaar van 2014 is de jaarlijkse uitvraag onder toezichthouders uitgezet naar de 

honoreringen en zittingstermijnen van de toezichthouders in woningcorporaties. 

 

De analyse 

De uitvraag is gedaan onder alle toezichthouders. Het overgrote deel daarvan is lid van 

de VTW, maar dit geldt uiteraard niet voor iedereen.  

 

Gegevens verstrekt 

 1.748 toezichthouders hebben gegevens verstrekt over hun honorering 

 1.735 toezichthouders hebben gegevens verstrekt over hun zittingstermijn 

 

Er zijn 22 corporaties, waarvan leden van de RvC zijn aangesloten bij de VTW, die geen 

gegevens hebben verstrekt bij de uitvraag. De VTW zal deze corporaties verzoeken om 

dit alsnog te doen om het beeld zo compleet te maken. 

  

Uitkomsten algemeen 

 

 Gemiddeld ontvangt een toezichthouder 6.959 euro bruto per jaar als 

toezichthouder.  

 Gemiddeld is een toezichthouder 4,3 jaar lid van een Raad van Commissarissen 

of Raad van Toezicht. 

 

Ontwikkeling van 2011 t/m 2014 

Uit de uitvraag blijkt dat de gemiddelde honorering en de gemiddelde zittingstermijn de 

afgelopen jaren aan het dalen is. In onderstaande tabel is dat zichtbaar. 

 

Honorering (bruto per jaar) Zittingstermijn 

 Aantal 

toezichthouders: 

Gemiddelde per 

toezichthouder: 

 Aantal 

toezichthouders: 

Gemiddelde per 

toezichthouder: 

2014 1.748 6.959 euro 2014 1.735 4,3 jaar 

2013 1.858 7.002 euro 2013 1.856 4,5 jaar 

2012 1.733 7.204 euro 2012 1.718 4,8 jaar 

2011 1.704 7.196 euro 2011 1.677 5,2 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overschrijdingen 

De maximumhonorering en de zittingstermijnen zijn genormeerd. De honorering op basis 

van de WNT 1 en de Governancecode Woningcorporaties en de zittingstermijn van 

maximaal 8 jaar op basis van de Governancecode Woningcorporaties. Per 1 juli 2015 is 

de maximale zittingsduur van 2 x 4 jaar in de Woningwet opgenomen. 

 

Honorering  Zittingstermijn 

 Aantal 
toezichthouders: 

Boven de norm 
(aantal): 

 Aantal 
toezichthouders: 

Boven de norm 
(aantal): 

2014 1.748 13 2014 1.735 29 

2013 1.858 30 2013 1.856 44 

2012 1.733 31 2012 1.718 57 

2011 1.704 49 2011 1.677 63 

 

 Er waren in 2014 nog altijd 13 toezichthouders die meer verdienden dan 

wettelijk toegestaan (rekening houdend met de overgangsbepalingen). Van deze 

13 toezichthouders zijn er 4 gestopt. De overige 9 zijn lid van de VTW. 

 Er waren weliswaar 29 toezichthouders die in 2014 de maximale zittingstermijn 

hadden overschreden, maar zij zijn allen in de loop van 2014 afgetreden.  

 

Acties VTW: 

 De VTW stuurt de corporaties die geen gegevens hebben verstrekt  een brief met 

het verzoek dit alsnog en zo snel mogelijk te doen.  

 De VTW spreekt de 9 leden die in 2014 een hoge honorering hebben ontvangen 

hier op aan. Dit is een eerste stap die uiteindelijk kan leiden tot ontzetting uit het 

lidmaatschap van de VTW. 


