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Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding/ aanleiding 
In de vergadering van Provinciale Staten d.d. 31 oktober 2011 is een motie (nr 8) van de PVV 
aangenomen m.b.t. de beloning van de directeur van Vitens en het honorarium van de commissarissen. 
In de motie wordt gesteld dat:  
 
”het salaris van de directeur aanzienlijk boven de Balkenendenorm ligt en dat de vergoeding van de 

commissarissen niet in verhouding staat  tot de gepleegde inspanning. Dat het uiterst ongewenst is dat 
bestuurders in het publieke domein meer verdienen dan de Balkenendenorm” en 
 
“Verzoekt Gedeputeerde Staten dan ook zich maximaal in te spannen op het salaris van de directeur zo 
spoedig mogelijk terug te brengen tot maximaal het niveau van de Balkenendenorm en het honorarium 
van de commissarissen te halveren en hierover Provinciale Staten te informeren.” 
 
Met deze statenbrief informeren wij u over de uitvoering van deze motie door Gedeputeerde Staten. 
 
De provincie Utrecht is aandeelhouder van Vitens. Alleen als aandeelhouder heeft de provincie 
Utrecht - naar rato van haar aandelenpakket (ongeveer 5%) -  stemrecht in het beleid van Vitens in de 
Algemene Vergadering van  Aandeelhouders.  
 
Vanuit die rol hebben Gedeputeerde Staten Vitens schriftelijk verzocht te bevestigen dat de beloning 
van de nieuw aan te trekken directeuren (twee van de drie directieleden hebben Vitens inmiddels 
verlaten) conform het (nieuwe) wettelijke kader zal plaatsvinden (zie bijlage 1; brief aan Vitens).  
 
Daarnaast is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 december 2011 het 
beloningsbeleid door de Provincie Utrecht aan de orde gesteld. Vitens heeft daarop toegezegd dat de 
beloning conform het geldend wettelijk kader zal plaatsvinden. Dat betekent een maximale 
bezoldiging van 187,340,-- euro, vermeerderd met een aantal (eveneens gemaximeerde) vergoedingen   
Overigens is voor iedere overeenkomst waarbij een hoger bedrag is afgesproken, van rechtswege het 
wettelijk maximum van toepassing zoals aangegeven in de Wet normering topinkomens (WNT), 
aangenomen door de Tweede Kamer op 6 december 2011.  
 
De beloningen van de commissarissen zijn eveneens in genoemde wet (WNT) gemaximeerd.  De 
beloning aan de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen is gemaximeerd op 7,5% 
(voorzitter) en 5% (leden) van de maximale bezoldiging als hiervoor genoemd. Deze maxima dienen 
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toegepast te worden zodra een nieuwe commissaris aantreedt cq termijnverlenging plaatsvindt. De 
facto betekenen deze nieuwe maxima ongeveer een halvering van de huidige vergoedingen aan de 
commissarissen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Zowel per brief als tijdens de aandeelhoudersvergadering van 15 december 2011, hebben 
Gedeputeerde Staten  aangedrongen op bevestiging dat de beloning van de directie van Vitens binnen 
de “Balkenendenorm” (inmiddels de WNT) blijft en Vitens heeft toegezegd dat het geldend wettelijk 
kader wordt toegepast. 
De maximering van de beloningen van de commissarissen zullen – bij nieuw te maken afspraken – 
eveneens onder het strikte regime van de WNT vallen. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
-
Financiële consequenties 
-
Vervolgprocedure/voortgang 
-
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De invulling van motie 8 is u ter kennisname aangeboden in de verwachting deze naar uw 
tevredenheid te hebben afgehandeld. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, H. Goedhart 


