Balkenende Bestuurders Prijs 2004
Het blijft een fascinerende lijst die de Volkskrant half augustus publiceerde (zie:
www.volkskrant.nl/corporaties) met salarisgegevens van zo’n vijftig corporatiebestuurders.
Als je het nieuwe inkomen (± € 160.000,-) van de minister-president als ijkpunt neemt, zit de
helft van de onderzochte corporaties daaronder. Niet iedereen graait dus, laat dat ook eens
gezegd zijn.
Sterker, de Balkenende Bestuurders Prijs 2004 gaat naar R. de Jong van Wonen
Limburg in Roermond, die vorig jaar een kwart van zijn inkomen inleverde en uitkwam op €
162.691,-. Hij verdient op zijn minst een interview in Aedes Magazine. Eigenlijk werd hij
overtroffen door bestuurder W. Gastel van Haag Wonen in Den Haag, die in 2004 maar liefst
€ 94.000,- minder incasseerde, een achteruitgang van 35%. Dat deed hem weliswaar uit de
top tien duikelen, maar omdat hij nog ruim boven de € 170.000,- uitkomt, komt hij dus niet in
aanmerking voor de prijs. Jammer, voor 2005 is hij echter een van de favorieten..
De echte winnaar zou ook nog W. de Kamp van corporatie Maasland uit Ravenstijn
kunnen zijn. Hij bungelt helemaal onderaan met € 55700,-. Volgens de Volkskrantinventarisatie zou hij er in 2004 € 105.734,73 op zijn achteruitgegaan, een daling met 65%!
Dat is niet te geloven. Hier moet een administratieve fout zijn opgetreden, maar mocht het
waar zijn dan gaat de Malle Henkie Prijs 2004 alsnog naar Ravenstijn.
Hoe het ook zij, minister Dekker reageerde geschokt op de onthulling dat een
aanzienlijk deel van de corporatiebestuurders geen maat weet te houden. Haar conclusie:
zelfregulering werkt niet, dus moet de overheid ingrijpen. Om twee dagen later via haar
woordvoerder te laten weten dat ze gezien het private karakter van de corporaties eigenlijk
niet meer kan doen dan corporaties dwingen salarisgegevens openbaar te maken.
Wat een onzin. Natuurlijk kan er wat gebeuren aan exorbitante beloningen. Alleen
moet de overheid dat niet bij wet voorschrijven, maar aan de samenleving overlaten. Ze moet
huurders in staat stellen om het af te dwingen. Geef ze het recht een huurverhoging te
weigeren als de salariëring van bestuurders de Balkenende-norm te boven gaat. Dan is het zo
geregeld.
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