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Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de ministers van Defensie en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verdiensten voor bijbanen in
publieke dienst (ingezonden 17 oktober 2014).
Antwoord van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
mede namens de Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (ontvangen 30 oktober 2014)
Vraag 1
Wat is uw oordeel over het bericht: «Cadeautjes voor Uri Rosenthal van zijn
vrienden in het kabinet»?1
Antwoord 1
De heer Rosenthal is door een fout in een verkeerd daglicht komen te staan
en dat valt te betreuren. De informatie in het bericht is onjuist en dat is ook
zo met de journalist besproken. Er is geen sprake van een verhoging van de
vergoeding die de heer Rosenthal als voorzitter van de Adviesraad voor
Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) krijgt. De vergoeding is per
1 augustus juist verlaagd. Dit is duidelijk vermeld in de toelichting bij het
Vergoedingenbesluit AWTI maar helaas is in het artikel waarin de deeltijdfactor van de voorzitter voor de vergoeding staat vermeld een rekenfout
gemaakt. Dit is inmiddels gecorrigeerd door herplaatsing van het besluit in de
Staatscourant d.d. 16 oktober 2014. Het zal voor zich spreken dat de heer
Rosenthal de in het artikel genoemde verhoging van 50% nooit heeft
ontvangen.
Vraag 2
Wat verdient genoemd persoon in totaal voor zijn bijbanen in publieke dienst
en hoeveel tijd is hij daaraan kwijt? Is de totale vergoeding meer dan het
salaris van een Minister? Zo ja, vindt u dat aanvaardbaar?
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Algemeen Dagblad, 14 oktober 2014 http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/
3769312/2014/10/15/Cadeautjes-voor-Uri-Rosenthal-van-zijn-vrienden-in-kabinet.dhtml
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Antwoord 2
Het totaal van de vergoedingen bedraagt op dit moment € 8.825,88 bruto per
maand voor in totaal 1 FTE per week. Dit is minder dan het bruto maandsalaris van een Minister.
Vraag 3
Deelt u de mening dat mensen in dienst van de overheid, ongeacht het aantal
functies dat zij bekleden, niet meer dan een Minister horen te verdienen? Zo
ja, op welke wijze gaat u erop toezien dat dit wordt nageleefd?
Antwoord 3
Het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies voorziet er al in dat
de som van de vergoedingen op grond van dit besluit en de beloning uit
hoofde van het vervullen van een of meer functies bij instellingen of
organisaties waarop de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing is per jaar niet meer
bedraagt dan het totaal van het salaris, de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering van een Minister. Bij een overschrijding vindt vermindering van
de vergoeding ter zake van het lidmaatschap van het adviescollege of
commissie plaats. De betrokkene dient een eventuele overschrijding zelf aan
de betrokken bewindspersoon te melden.
Vraag 4
Is het waar dat u een fout heeft gemaakt met de vergoeding voor de functie
van het voorzitterschap van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en
Innovatie (AWT), toen deze tot twee keer toe werd verhoogd?
Antwoord 4
Bij de verzending van het besluit voor publicatie naar de Staatscourant is een
fout gemaakt. Het ondertekende besluit was correct maar de versie die is
aangeleverd bij de SDU bevatte nog de fout berekende deeltijdfactor. De
toelichting bij het besluit zoals dat op 8 oktober 2014 is gepubliceerd, bevat
wel de juiste informatie namelijk dat het gaat om een verlaging van 0,4 naar
0,3 FTE.
Vraag 5
Is het waar dat de fout pas werd geconstateerd nadat de krant erover
berichtte? Hoe voorkomt u dit soort fouten in de toekomst?
Antwoord 5
Ja, de fout werd hersteld nadat de krant contact had opgenomen met het
ministerie. De interne controles op besluiten die naar de Staatscourant gaan,
zijn verscherpt.
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