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DATUM 29-10-2013 

AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN R. van Lunteren, portefeuillehouder Financiën 

DOORKIESNUMMER 0302583647 

ONDERWERP resultaten onderzoek topinkomens subsidierelaties 

 

Geachte dames en heren, 
 
In verband met de in werkingtreding van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector” (WNT) per 1 januari 2013 heb ik uw commissie bij brief van 17 juni 2013 aangegeven dat 
het college van Gedeputeerde Staten er aan hecht dat maatschappelijk aanvaardbare bezoldigingen 
plaatsvinden. Er moet verantwoord worden omgegaan met publieke middelen in de publieke of semipublieke 
sector. Er mag geen sprake zijn van bovenmatige bezoldigingen in deze sector. 
Aangekondigd was verder dat ik uw commissie in oktober verder zal informeren over de nakoming van de wet 
door subsidierelaties van de provincie Utrecht. Deze informatie treft u hierbij aan. 
 
De nakoming is op de volgende wijze onderzocht.  
Er is bezien welke subsidierelaties onder de criteria van de wet vallen, zoals deze in de eerdergenoemde brief 
zijn aangegeven.  
Het betreft de instellingen die ten minste 3 jaar aangesloten subsidie (gekozen periode 2011 t/m 2013) + evt. 
projectsubsidies tezamen meer dan € 500.000, - per jaar ontvangen en die ten minste 50% van de inkomsten uit 
overheidssubsidie ontvangen.  
Daar de wettelijke regeling pas per 1 januari 2013 is ingegaan (en dus de gekozen periode vanaf 2011 eigenlijk te 
ver terug gaat in de tijd) is dit onderzoek vooral bedoeld om een beeld te krijgen en - voor zover aan de orde - 
naar de toekomst toe te kunnen corrigeren. 
Om die reden is er voor gekozen om instellingen waarvan het subsidie is afgebouwd of op korte termijn wordt 
beëindigd, niet naast afbouwperikelen ook nog te confronteren met een inventariserend verzoek.  
 
 
Resultaten subsidierelaties, niet zijnde jeugdzorg 
De volgende instellingen vallen onder de wettelijke criteria en aan hen is derhalve een vragenlijst gezonden: 
Bibliotheek Service Centrum, IVN Consulentschap, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed, Utrecht 
Monumentenwacht, RTV Utrecht, Sensoor West Midden, Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht, Stichting 
Vernieuwing Gelderse Vallei, Stichting Ontwikkeling de Venen, Stichting Cliëntenbelang Utrecht, Het Utrechts 
Archief, Stichting Storm, Stichting Moderne Dans en Beweging (t.b.v. Spring Performing Arts Festival). 
 
Alle instellingen hebben de vragen beantwoord. Daaruit is niet gebleken dat er afwijkingen zijn ten aanzien van de 
wettelijke regeling die vanaf dit jaar van kracht is. 
 
Resultaten subsidierelaties op de jeugdzorg 

Voor de instellingen op het gebied van de jeugdzorg, meer specifiek van de instellingen voor jeugd- en 
opvoedhulp die vanuit de doeluitkering Jeugdzorg door de provincie worden gefinancierd, geldt een eigen 
verantwoordingsmethodiek. Zij leveren gegevens volgens een vast format (het Jaardocument), dat is opgesteld 
met de sector, het Rijk en andere belanghebbenden. Informatie is opgenomen op de website van VWS 
(https://www.jaarverslagenzorg.nl/jeugdenopvoedhulp/). De documenten zijn voor iedereen te raadplegen en/of te 
downloaden via een andere website van VWS(http://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx). Onderdeel van 
dat jaardocument is ook de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (sub C6 t/m C8). Omdat deze 
gegevens al publiekelijk toegankelijk zijn, zijn de instellingen niet belast met een vragenlijst. Dit zou een 
administratieve last voor de instelling(en) betekenen, waarvan werd beoogd die met het Jaardocument nu juist 
terug te dringen.  
 
Ten aanzien van de hoogte van de inkomens van bestuurders en toezichthouders is het volgende gebleken: 

https://www.jaarverslagenzorg.nl/jeugdenopvoedhulp/
http://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx
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1.Geen van de bestuurders heeft een vast salaris dat boven de norm van € 228.599 uit komt. Sommige 
rechtspersonen zijn onderdeel van een moederconcern. De bezoldiging van bestuurders van deze instellingen 
zijn niet onderzocht. 
 
2.Er is in 2012 bij een instelling een bestuurder vertrokken, die daarbij een ontslagvergoeding heeft gekregen. 
Zijn aanvullende vergoeding bedroeg ca. € 155.000, wat neerkomt op een totale vergoeding over 2012 van € 
321.255. Deze gegevens zijn terug te vinden in hun gepubliceerde jaarrekening. Ook is in 2012 aan de beide 
bestuurders van de instelling door de RvT een bonus uitgekeerd van € 2.500 bruto. De provincie was hier 
ontevreden over, maar zag verder geen mogelijkheid hier tegen op te treden. De provincie Utrecht is slechts één 
van de financiers. Voorts geldt dat deze zaken aan de orde waren vóór de inwerkingtreding van de huidige 
wettelijke regeling. De wettelijke regeling die van kracht was voor de huidige wet, de Wet openbaarmaking uit 
publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPM), bood geen mogelijkheden om op te treden.  
 
3. Er is in 2011 bij een instelling een bestuurder vertrokken, die daarbij een ontslagvergoeding heeft gekregen. Dit 
is verantwoord in de jaarrekening over 2012. Het betreft dhr. Lodewijks van de Stichting LSG-Rentray. Zijn 
aanvullende vergoeding bedroeg ca. € 157.000, wat neerkomt op een totale vergoeding over 2012 van € 324.276. 
Omdat het een bestuurder van een moederconcern betrof en niet de bestuurder van de rechtspersoon die wordt 
gesubsidieerd, is hier geen gevolg aan verbonden door de provincie Utrecht. Ook deze zaak was aan de orde 
vóór de inwerkingtreding van de huidige wettelijke regeling. 
 
4. Voor wat betreft de beloning van toezichthouders: Voornoemd Jaardocument biedt daarover geen informatie, 
maar is geen aanleiding om te veronderstellen dat een instelling boven de gestelde normvergoeding uitkomt.  
 
Tenslotte 
 
Bij de controle op de naleving van de wet speelt de accountant van de gesubsidieerde instelling een belangrijke 
rol. Bij de controle op de jaarrekening dient de accountant zich een oordeel te vormen over de naleving van deze 
wet. 
De instellingen dienen de namen en de beloningen en eventueel uitbetaalde ontslagvergoedingen van alle 
topfunctionarissen in het jaarlijkse financieel verslag openbaar te maken. Dit geldt ongeacht of het nu meer of 
minder is dan de norm. 
Het spreekt voor zich dat de provincie de jaarverslagen daar op zal gaan toetsen. 
 
Wat betreft de overige ontwikkelingen op dit gebied, zoals vermeld in het meergenoemde memo van 17 juni jl. is 
er geen nieuws te melden. Er is nog geen uitspraak (in hoger beroep) in de procedure tussen de stichting 
Novadic-Kentron en de gemeente Eindhoven. Op het gebied van de door de minister aangekondigde afstemming 
van het topinkomensbeleid met gemeenten en provincies heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bij brief van 10 juli 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd nog met VNG en IPO in overleg te 
zullen treden.  
Ik zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen, mede met het oog op de vraag of bij of krachtens de Algemene 
Subsidieverordening Provincie Utrecht nadere regels over de normering kunnen en/of moeten worden gesteld. 
 
Ik hoop uw commissie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
R. van Lunteren, 
Portefeuillehouder financiën  

 


