
Honorering en vergoedingen van de leden  
van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft in 2017 de vergoeding van de leden van de raad vastgesteld met 

inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de ‘Honoreringscode 

commissarissen’ van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Dit beleid, inclusief de beloning, 

wordt zowel in het jaarverslag als op de website van Woonveste gepubliceerd.

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel honorering commissarissen’.  

De leden van de RvC van Woonveste zijn lid van de VTW en dienen zich derhalve te conformeren aan de 

beroepsregel. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. De beroepsregel is 

per 2017 op een aantal punten gewijzigd. Onder meer is bepaald dat de maximum bezoldigingsbedragen 

ieder jaar automatisch worden aangepast o.b.v. de jaarlijkse indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima 

topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Woonveste heeft zich hieraan gecommitteerd.

Eenmaal per jaar, in beginsel per 1 januari van enig jaar, wordt de vergoeding herijkt aan de vigerende 

beroepsregel bezoldiging toezichthouders van de VTW voor corporaties met een grootteklasse 

overeenkomstig die van Woonveste (Klasse beroepsregel F tabel woningcorporaties – zie onder).

Indexering per 2019
De indexering van de bezoldigingsmaxima voor 2019 in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

toegelaten instellingen volkshuisvesting leidt tot een verruiming van de bezoldigingsmaxima in de 

Beroepsregel voor commissarissen. In onderstaande tabel vindt u de bezoldigingsmaxima voor 2019.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Bent u een commissaris in fictieve dienstbetrekking, dan 

moet u zich aanmelden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst en aan alle btw-verplichtingen voldoen. Als 

commissaris bent u btw-ondernemer en brengt u eens per maand of kwartaal achteraf btw bij de stichting in 

rekening over de beloning en de kostenvergoedingen c.a. De btw maakt géén deel uit van de bezoldiging.
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Klasse
Regeling

Bestuurder
regeling 2019

Lid 
WNT 2019

Voorzitter
WNT 2019

Klasse 
Beroepsregel

Lid 
Beroepsregel 2019

Voorzitter
Beroepsregel 2019

A € 91.000 € 9.100 € 13.650 A € 7.050 € 10.550

B € 102.000 € 10.200 € 15.300 B € 7.900 € 11.850

C € 114.000 € 11.400 € 17.100 C € 8.800 € 13.150

D € 123.000 € 12.300 € 18.450 D € 9.500 € 14.200

E € 142.000 € 14.200 € 21.300 E € 10.900 € 16.350

F € 162.000 € 16.200 € 24.300 F € 12.500 € 18.700

G € 183.000 € 18.300 € 27.450 G € 14.050 € 21.100

H € 194.000 € 19.400 € 29.100 H € 15.600 € 23.300

I € 17.100 € 25.600

J € 19.400 € 29.050
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Reglement raad van commissarissen

Ook worden de VTW-regels voor noodzakelijk te maken kosten gevolgd. Daarbij is besloten de 

vergoeding voor noodzakelijk te maken reiskosten op het fiscaal toegestane maximum (thans € 0,19/km) 

vast te stellen en de kosten van openbaar vervoer op basis van ingediende plaats-bewijzen.

Voor de kosten voor deskundigheids- en kwaliteitsbevordering voor individuele commissarissen geldt, 

dat die vooraf ook door de raad van commissarissen of door de voorzitter namens de raad worden 

goedgekeurd en passen binnen het beschikbaar gestelde budget.

Vastgesteld en op 22 mei door de RvC goedgekeurd als bijlage bij het reglement RvC Woonveste 


