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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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Vragen van de leden Dik-Faber en Schouten (beiden ChristenUnie) aan de
Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties over Driezorg in Zwolle en de Wet normering
topinkomens (ingezonden 6 juni 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(ontvangen 6 juli 2016).
Vraag 1
Kent u het jaarverslag 2015 van Driezorg in Zwolle?
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Klopt het dat de directeur bij beëindiging van zijn contract vanwege een
«verschil van mening» met de raad van toezicht ruim € 426.000 meekrijgt?
Antwoord 2
In het jaarverslag van Driezorg over 2015 staat aangegeven dat de ouddirecteur een ontslagvergoeding meekrijgt van 426.113 euro wegens
beëindiging van het dienstverband.
Vraag 3
Hoe verhoudt dit zich tot de Wet normering topinkomens?
Antwoord 3
Dit bedrag is boven de grens die wordt gehanteerd in de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor
uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband geldt dat
deze tot vier jaar na inwerkingtreding van de WNT (2013) moeten worden
gerespecteerd. Na 2016 geldt dat een uitkering in verband met de beëindiging
van het dienstverband niet meer mag bedragen dan € 75.000.
Vraag 4
Bent u bereid het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
hiernaar onderzoek te laten doen?
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Antwoord 4
De afspraken in het kader van het beëindigen van het dienstverband
stammen van voor de inwerkingtreding van de WNT. Ook heeft de accountant
gecontroleerd op naleving van de WNT en daarbij geen onrechtmatigheden
geconstateerd. Desondanks zal het CIBG een onderzoek uitvoeren om zeker te
stellen dat er geen sprake is van overtredingen.
Vraag 5 en 6
Klopt het dat Driezorg in financieel zwaar weer zit? Hoe beoordeelt u in dit
licht de vergoeding aan de directeur?
Deelt u de mening dat deze beloningen in de zorgsector exorbitant zijn en
niet getolereerd kunnen worden?
Antwoord 5 en 6
Het jaarverslag van Driezorg spreekt over een moeilijk jaar 2010. De WNT is
niet voor niets ingevoerd. Exorbitante vergoedingen zijn hiermee aan banden
gelegd.
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