Opiniebijdrage Volkskrant, zaterdag 18 april 2009
Trefwoorden: salaris topbestuurders, graaicultuur
PvdA-salarissen
Donderdag zou de volkshuisvestingwereld afscheid nemen van Willem van Leeuwen, de man
die de afgelopen tien jaar het gezicht was van Aedes, de brancheorganisatie van corporaties.
Helaas ging het feestje niet door, omdat de commotie over zijn gouden handdruk de
feestelijkheden dreigde te verzieken en dus besloot de voorzitter van de Raad van
Commissarissen Hans Alders (PvdA) het festijn voortijdig af te blazen. Een beetje laf, want in
feite staat zijn handtekening onder de beslissingen die de ophef veroorzaken en had hij de
gelegenheid kunnen aangrijpen om de buitenwereld een kijkje te gunnen in zijn
overwegingen.
En ook wel jammer, want nu wordt minister Eberhard van der Laan (PvdA) de gelegenheid
ontnomen om eens stevig van leer te trekken tegen zijn partijgenoten Alders en Calon, de
beoogde nieuwe voorzitter van Aedes, die kennelijk pas bereid is deze kar te trekken als hij
voor drie dagen 200.000 euro krijgt betaald. Mijn zeer gewaardeerde ex-collega Margriet
Meinderstma (PvdA) vindt dat, zo blijkt uit de Volkskrant van donderdag 16 april, niet eens
‘buitensporig hoog’ als je het ‘terugrekent naar een uurbedrag’.
Pardon? Toch maar even de achterkant van het sigarenkistje erbij gepakt. Daar gaat ie: een
jaar telt 52 weken, waarvan we voor het gemak maar even vijf weken vakantie vanaf trekken
(topbestuurders gaan vaak langer, maar oké, we moeten niet overal om zeuren). Blijft aan
reele werktijd over: 47 weken, waarin meneer Calon 24 uur voor Aedes werkt, dat zijn 1128
uur. Hij krijgt 200.000 euro, gedeeld door 1128 = € 177,30 per uur. Volgens Margriet
Meindertsma (PvdA) is dat niet buitensporig hoog te noemen. Ja, het zijn de tarieven die
Margriet voor een organisatieadvies wellicht zelf in rekening brengt, maar die voor een
gegarandeerd vast dienstverband toch tamelijk ongewoon zijn.
Laten we het bijvoorbeeld eens vergelijken met de norm van de corporaties zelf, zoals niet
lang geleden door Aedes zelf is vastgesteld, op voorstel van de commissie-Izeboud. Die
kwam uit op een maximumsalaris van 211.543 euro, maar dan wel bij een veertigurige
werkweek. Even rekenen: 211.534 : (47 x 40) = € 112,50 per uur. Zeker, geen gek salaris,
maar waarom moet meneer Calon (PvdA) 50% boven de norm van Aedes zitten?
De commissie-Izeboud gaf aan haar advies de regel mee: pas toe of leg uit. Dit zal nog heel
wat redeneerkunst vergen van voormalig PvdA-minister en Commissaris van de Koningin
Hans Alders. Want Calon was PvdA-gedeputeerde, en die hebben nog steeds geen salaris dat
boven de Balkenende norm uitkomt, dus naar zijn vorige baan kan hij niet verwijzen. Echt
jammer dat hij het feestje heeft afgeblazen.
En ach ja, die arme Balkenende. Toch ook maar even zijn uurloon berekend. Daar gaat ie:
166.000 : (47 x 40) = € 88,30. Dat is twee keer zo weinig als Calon. Mocht de PvdA ooit nog
eens als grootste uit een verkiezing te voorschijn komen (de kans is met de dag theoretischer
aan het worden), dan hebben de sociaaldemocraten wel een probleem. Te vrezen valt dat ze in
eigen gelederen niemand meer kunnen vinden die bereid is om voor deze onderbetaalde job
uit de veren te komen.
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