
Vragen van de leden Paulus Jansen en Karabulut (SP) aan de minister van BZK over 
bezoldiging van corporatiebestuurders en de algemene bedrijfslasten van 
woningcorporaties 
 
1. 
Heeft u kennis genomen van het onderzoek1 van Het Financieele Dagblad, De Stentor en 
adviesbureau roAg naar de bezoldiging van corporatiebestuurders en leden van raden van 
corporaties en naar de hoogte van de algemene bedrijfslasten bij woningcorporaties?2 Wilt u 
uw standpunt motiveren? 
 
2. 
Gaat u maatregelen nemen tegen de corporaties die geen of onvolledige informatie 
verstrekken over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het 
bestuur volgens de Sector brede beloningscode bestuurders woningcorporaties? Welke? 
 
3. 
Hoe gaat u regelen dat corporaties genoemde informatie op een uniforme wijze gaan 
verstrekken, zodat de transparantie toeneemt en de beloningen van bestuurders en 
commissarissen eenvoudig te toetsen zijn aan het beloningskader? 
 
4. 
Herinnert u zich het SP-voorstel3 om alle gegevens over hoofd- en nevenfuncties van 
corporatiesbestuurders en –commissarissen centraal te registreren via een openbaar meldpunt, 
gekoppeld aan de internetsite van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, zodat ook bij 
mutaties direct (en niet met een vertraging van anderhalf jaar) zicht is op de achtergrond en 
beloning van bestuurders en commissarissen? Is zo’n openbare realtime registratie bij nader 
inzien niet toch een goed idee? 
 
5. 
Is de conclusie ‘Naarmate een corporatie meer verhuureenheden beheert, stijgen de 
bestuurskosten, neemt de productiviteit af en stijgen de gemiddelde bedrijfslasten.’ aanleiding 
voor bestuurlijke actie in de richting van de corporatiebranche?  
 
6. 
Onderschrijft u dat directeur-bestuurders die een bezoldiging ontvangen (ver) boven de 
afgesproken norm een schandvlek zijn voor de sociale huursector? Hoe denkt u op zo kort 
mogelijke termijn een eind te maken aan deze misstand? 
 
 

                                                 
1 ‘Corporaties belonen te ruim’,‘Inkomen flink deel directeuren boven norm’, Het Financieele Dagblad, 6 
september 2012; ‘Grootverdieners regeren sociale huursector’, Stentor, 6 september 2012. 
2 Het Financieele Dagblad en De Stentor, 6 september 2012. 
3 Algemeen overleg vc-WWI met minister WWI over integriteit woningcorporaties, 29453-140, pag.28 


