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Top van publieke sector moet
fors salaris inleveren
Door: Wilco Dekker
19-7-14 - 05:59 Best verdienende bestuurder is Klaas Knot, president van Nederlandsche Bank.
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De top van de (semi)publieke sector moet de komende jaren zwaar inleveren. Terwijl het
kabinet het salarisplafond per 1 januari verder wil verlagen naar een ministerssalaris van
169 duizend euro, verdienen veel bestuurders in de zorg, het onderwijs en bij corporaties
en toezichthouders nu nog meer dan de huidige 'balkenendenorm' van 230 duizend euro.
Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning in de jaarverslagen van 119
(semi)publieke bedrijven en instellingen. Vooral bij de financiële toezichthouders DNB en AFM
liggen de beloningen nog ver boven de norm. Acht van de tien bestuurders in de toptien van het
Volkskrant-onderzoek werken bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
DNB-president Klaas Knot is met een brutosalaris van 422.573 euro (inclusief pensioen en
onkosten) de best verdienende bestuurder in de semipublieke sector.
Afbouwen tot plafond
De toptien wordt gecompleteerd door de bestuursvoorzitters Paul Riemens van de
Luchtverkeersleiding Nederland (363 duizend euro) en Nico Nieman van de Amsterdamse
woningcorporatie Eigen Haard (327 duizend euro). Ze gaan er de komende jaren flink op
achteruit. Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen bestuurders hun huidige salaris
vier jaar houden, om het vervolgens in drie jaar af te bouwen tot het plafond. Dat ligt nu op 230
duizend euro. Het kabinet wil dat per 1 januari geen bestuurder in de (semi)publieke sector meer
verdient dan een minister. Dat is 169.425 euro, inclusief pensioen en onkosten, ruim een kwart
lager dan de huidige norm.

Bij dit type functies gaat het niet om het salaris, maar om de drijfveren van
de mensen
Louise Fresco, de nieuwe bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen
Vooral in de zorgsector wordt nu nog te veel betaald: bij twintig van de 25 onderzochte
instellingen lag het inkomen boven de norm. Bij de corporaties is dat ruim eenderde. Het aan

banden leggen van de inkomens moet een eind maken aan de maatschappelijke verontwaardiging
over hoge salarissen in de (semi)publieke sector. Nu het plafond flink wordt verlaagd, groeien de
zorgen dat goede bestuurders voor het beter betalende bedrijfsleven kiezen. Het kabinet is daar
niet bang voor.
Voldoende goede bestuurders
Maar volgens de Raad van State levert het kabinet geen bewijs voor de stelling dat voor een
ministerssalaris voldoende goede bestuurders te vinden zijn. Ook vraagt het adviesorgaan zich af
waarom de norm zo kort na de invoering van de wet vorig jaar, alweer fors wordt verlaagd.
Niet iedereen heeft er problemen mee. Zo leverden de nieuwe bestuursvoorzitters van de AFM
(Merel van Vroonhoven), het VUmc (Wouter Bos) en de Universiteit Wageningen (Louise Fresco)
salaris in; bij nieuwe benoemingen geldt het plafond per direct. 'Bij dit type functies gaat het niet
om het salaris, maar om de drijfveren van de mensen', zegt Fresco. De bestuursvoorzitter in het
Volkskrant-onderzoek met het meest bescheiden salaris is Arjan Schakenbos van Vestia, die vorig
jaar 123.886 euro kreeg. Zijn veelbesproken voorganger Erik Staal verdiende meer dan een half
miljoen euro, voor hij ten val kwam.
Vandaag in de Volkskrant: Beschaafd salaris in aantocht

Wie verdient wat in de publieke sector?
Niemand in de (semi)publieke sector mag straks meer verdienen dan een
minister, heeft het kabinet onlangs besloten. De Volkskrant zette de
topinkomens bij woningcorporaties, toezichthouders, in het hoger onderwijs en
de zorg op een rij. De conclusie: er is nog een lange weg te gaan voordat
iedereen onder de 169.425 euro van een minister zit. En bestuurders gaan
zwaar inleveren.
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Klaas Knot

De Nederlandsche Bank

422,573

Jan Sijbrand

De Nederlandsche Bank

391,749

Joanne Kellermann

De Nederlandsche Bank

380,573

Paul Riemens

Luchtverkeersleiding

363,109

Job Swank

De Nederlandsche Bank

356,906

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

356,906

Theodor
Kockelkoren

Autoriteit Financiële Markten

335,116

Gerben Everts

Autoriteit Financiële Markten

334,199

Harman Korte

Autoriteit Financiële Markten

333,865

Nico Nieman

Woningstichting Eigen Haard

326,529

Aalt Dijkhuizen

Wageningen University

326,239

Ber Bosveld

Stichting Ymere

314,221

Willem Geerlings

Medisch Centrum
Haaglanden

309,696

Ernst Kuipers

Erasmus Medisch Centrum

304,362

Olof Suttorp

Amphia Ziekenhuis

300,135

Eelco Damen

Cordaan Groep

298,816

Melvin Samsom

Universitair Medisch Centrum
St Radboud

289,631

Jeroen Muller

Arkin

288,428

Marjanne Sint

Isala Klinieken

286,272

Paul de la Chambre

s Heerenloo Zorggroep

285,497

Martin Kropff

Wageningen University

284,115
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