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1. Inleiding

De aanleiding voor dit onderzoek is tweeërlei. In de eerste plaats willen de cao-partijen die betrokken 
zijn bij de cao voor bestuurders in het primair onderwijs (BvPO en VTOI) graag komen tot een alge-
meen verbindend verklaring van deze cao. Daarvoor is nodig dat er inzicht is in de bestuurlijke inricht-
ing van de schoolbesturen in deze sector. De cao voor bestuurders in het primair onderwijs is immers 
alleen van toepassing op statutair bestuurders1. Tot nu toe hebben noch OCW noch de PO-raad niet 
duidelijk kunnen maken welke schoolbesturen in het primair onderwijs een statutair bestuurder ken-
nen. In de tweede plaats is uit het eindrapport over de beloningen voor bestuurders en toezichthoud-
ers over het jaar 20152 gebleken dat een aanzienlijk percentage van de bestuurders in het primair 
onderwijs (15,9%) een beloning heeft ontvangen die uitgaat boven het maximum van de schaal die 
voor de desbetreffende bestuurder zou gelden. De BvPO en de VTOI willen graag weten bij welke 
schoolbesturen dit het geval is en of daar mogelijk verklaringen voor zijn3.

De BvPO en de VTOI hebben verzocht eens nader te onderzoeken hoe het bestuurlijke veld er in het 
primair onderwijs uitziet. En bij welke schoolbesturen een niet verklaarbare overschrijding van de 
afgesproken bezoldigingsnorm aan de orde is.

2. Onderzoeksmethode

Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande twee vragen is de volgende methode gehan-
teerd. Op basis van een bestand van DUO waarin alle schoolbesturen in het primair onderwijs zijn 
opgenomen, gesorteerd op bestuursnummer, is allereerst nagegaan of mogelijk sprake is van bez-
oldigde bestuurders (en toezichthouders). Evident kleine schoolbesturen (voornamelijk éénpitters) zijn 
hierbij uitgezuiverd, tenzij uit een beschikbare bron (website, statuten en/of jaarverslag) is gebleken 
dat er toch sprake is van een bezoldigde (statutair) bestuurder. Ook een aantal gemeenten waarbij 
het College van B&W nog integraal de verantwoordelijkheid heeft als schoolbestuur zijn hier buit-
en beschouwing gelaten4. Via de website van de schoolbesturen is gekeken of er een jaarverslag en 
jaarrekening over het jaar 2015 beschikbaar was. Als dat het geval was, kon worden bepaald wat de 
bestuursvorm van het schoolbestuur was en bij aanwezigheid van de jaarrekening ook veelal hoe het 
zat met de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (de zgn. WNT-verantwoording in de jaar-
rekening5). Niet alle schoolbesturen hebben echter hun jaarverslag en/of jaarrekening op hun website 
geplaatst. Bij sommige schoolbesturen stonden de statuten op de website. Met name in twijfelgeval-
len over de bestuurlijke inrichting gaf dit duidelijkheid.

Voor zover de jaarverslagen geen informatie gaven over de leerlingaantallen in 2015 is via de website 
DUO nagegaan hoe het zat met deze aantallen op de teldatum 1-10-2015. Verder is van een DUO-be-
stand gebruik gemaakt dat in het kader van de WNT alle bezoldigingen vermeldt van bestuurders en 
toezichthouders in de onderwijssector over het jaar 20156.

1 Het gaat hier in ieder geval om het bestuursmodel met een College van Bestuur of Raad van Beheer/Bestuur en met een 
directeur-bestuurder die conform de statuten ook daadwerkelijk de bestuurdersrol vervult.
2 Arie Gelderblom e.a., Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT 2015, februari 2017
3 De onderzoekers geven als enige mogelijke verklaring het bestaan van overgangsrecht. Er zijn echter nog twee andere 
mogelijke verklaringen, namelijk een combinatie van onderwijs en (jeugd)zorg waarbij een andere cao is toegepast dan die 
van het onderwijs en het feit dat de cao voor bestuurders in het primair onderwijs nog niet algemeen verbindend verklaard 
waardoor een andere cao dan die voor bestuurders is toegepast. Deze laten de onderzoekers onvermeld.
4 Het gaat in totaal om een zevental gemeenten.
5 Hiervan is een print screen gemaakt.
6 OCW moet overigens erkennen dat dit bestand niet gegarandeerd de correcte gegevens weergeeft.
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Van de VTOI is een overzicht gebruikt van alle PO-besturen die bij de VTOI zijn aangesloten. Deze 
schoolbesturen zijn verplicht de cao bestuurders PO toe te passen. Van de overige schoolbesturen 
die een bezoldigd bestuurder hebben, is nagegaan of zij (vrijwillig) de cao bestuurders PO op hun 
bestuurder hebben toegepast. Voor zover dit niet uit een beschikbaar jaarverslag en/of jaarrekening 
was op te maken, zijn deze schoolbesturen via de mail benaderd met de vraag welke cao zij hebben 
toegepast.

3. Resultaten

De informatie die is verkregen via de websites van de schoolbesturen en de twee DUO-bestanden 
levert een goed beeld op van het bestuurlijke landschap in het primair onderwijs in 2015. Maar het is 
ook niet meer dan een momentopname. Het bestuurlijke landschap is sindsdien al weer wat gewijzigd 
o.a. door bestuurlijke fusies en wijzigingen in het bestuurlijk model bij enkele schoolbesturen7.
 
In totaal zijn 1.0208 websites van schoolbesturen geraadpleegd. De meest voorkomende rechtsper-
soon is de stichting (700), daarna komt de vereniging (306). De gemeente (of een bestuurscommissie) 
is het bevoegd gezag in 9 gevallen en verder zijn er 3 kerkgenootschappen, 1 coöperatie en het Ned-
erlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek die scholen in stand houden9. Overigens is de vereniging 
de dominante rechtspersoon bij schoolbesturen zonder bezoldigde bestuurders (222 tegenover 173 
stichtingen).

3.1 Scheiding bestuur en toezicht
De sinds 2011 verplichte scheiding van bestuur en toezicht is in het primair onderwijs op diverse 
manieren vorm gegeven. Het kan via het one tier-model waarbij binnen het bestuurlijk orgaan een 
onderscheid wordt gemaakt tussen een dagelijks (uitvoerend) bestuur en een algemeen (toeziend) 
bestuur. Als sprake is van een bezoldigd bestuurder treffen we hier de directeur-bestuurder aan. Een 
andere mogelijkheid is om gebruik te maken van het two tier-model waarbij een organieke scheiding 
is aangebracht tussen bestuur en toezicht. Hier treffen we bij bezoldigde bestuurders het college van 
bestuur-model of raad van beheer/bestuur-model aan. Bij onbezoldigde besturen geeft men dit vorm 
door een afzonderlijke Commissie van Toezicht. 

Uitgaand van alle schoolbesturen in het primair onderwijs, dus ook die met een combinatie met het 
voortgezet onderwijs of met (jeugd)zorg, is er in 428 gevallen sprake van een two tier-model (42%) en 
in 121 gevallen van een one tier-model (12%)10. In 284 gevallen (66%) kent men bij het two tier-model 
een eenhoofdig CvB (of RvB). Bij het one tier-model komt de eenhoofdige situatie 106 keer voor (88%).

7 Volgens de gegevens op de websites is er in 3 gevallen sprake van een personele unie wat betreft bestuur en toezicht, is 
in 4 gevallen sprake van een fusie en zijn 9 organisaties overgegaan naar het CvB-RvT-model.
8 Dit aantal komt aardig overeen met het aantal organisaties dat in de analyse van de WNT-monitor over 2015 is meege-
nomen (1.016). 
9 Deze verhoudingen komen overeen met de percentages die de monitorcommissie Goed Bestuur van de PO-raad noemt in 
haar rapport februari 2016. Onderzoek op basis van een vragenlijst met een representatieve respons van 44%.
10 Deze percentages komen ongeveer overeen met de percentages genoemd in het rapport van de monitorcommissie 
Goed Bestuur. Daar wordt een percentage van 45% gegeven voor besturen met een CvB-RvT-model. Het totale percentage 
statutair bestuurders is ook nagenoeg hetzelfde (54% tegenover 56%).
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Hierbij moet nog wel de volgende kanttekening worden geplaatst. Niet in alle situaties waarbij op 
de website en/of het jaarverslag wordt gesproken over een directeur-bestuurder is ook daadwerke-
lijk sprake van een one tier-model. In sommige gevallen, zo is gebleken, hanteert het schoolbestuur 
weliswaar deze term, maar gaat het feitelijk om een two tier-model met een afzonderlijk toezich-
thoudend orgaan. Statuten, jaarverslagen en/of organogram, voor zover beschikbaar via de website, 
konden hier vaak uitsluitsel over geven. Waar ik dit zelf heb kunnen vaststellen, heb ik deze gevallen 
toch onder de categorie CvB opgenomen. Ik sluit echter niet uit dat dit aantal nog wat groter kan zijn 
en dat dus het aantal situaties met een directeur-bestuurder lager is dan hieronder weergegeven.

In het hieronder staande overzicht geven we weer hoe het primair onderwijs er bestuurlijk uitziet. In 
totaal zijn er 399 situaties met een onbezoldigd bestuur en 558 met een bezoldigd bestuur. Daarnaast 
zijn er 63 situaties met een algemeen directeur (21 verenigingen en 42 stichtingen). Die zijn in dit 
overzicht buiten beschouwing gelaten.

Vereniging Stichting Coöperatie Gemeente Kerkorganisatie

Onbezoldigd 
bestuur

222 173 - - 411

Bezoldigd 
bestuur

60 488 1 9 -
CvB12 DB CvB DB CvB DB n.v.t. n.v.t.
26 34 402 86 - 1

3.2 Bepaling doelgroep statutair bestuurders
Voor het beantwoorden van de vraag hoeveel schoolbesturen een statutair bestuurder kennen, moet-
en we alleen kijken naar de schoolbesturen met een directeur-bestuurder of een college van bestuur, 
resp. raad van beheer/bestuur. De situaties met een algemeen directeur die in de vorm van mandaat 
bestuurlijke taken uitvoert vallen hier niet onder. En ook de gemeenten (inclusief de bestuurscommis-
sie) vallen buiten de doelgroep.

Er zijn 9 gemeenten(incl. bestuurscommissies) en 63 schoolbesturen met een algemeen directeur. In 
principe blijven er dan 549 situaties over waarin sprake is van een statutair bestuurder. Voor de doel-
groep statutair bestuurders in het primair onderwijs moeten we dit bestand nog wel zuiveren van 
situaties waarbij sprake is van een zodanige combinatie van primair onderwijs en voortgezet onderwijs 
of van primair onderwijs en (jeugd)zorg dat de bestuurders van die organisaties niet onder de cao 
bestuurders PO vallen. 

De combinatie primair onderwijs en voortgezet onderwijs met zodanige aantallen VO-leerlingen dat 
de bestuurders onder de cao bestuurders VO vallen of waar men zelf voor de cao Bestuurders VO 
heeft gekozen, komt 33 keer voor. De combinatie onderwijs en zorg, die zich voordoet in het (voort-
gezet) speciaal onderwijs, met bestuurders die onder de cao voor bestuurders in de zorg vallen, komt 
21 keer voor. Verder is er bij 1 schoolbestuur een bijzondere situatie met een Raad van Beheer van 5 
leden (bij een leerlingaantal van 517) waarbij de RvB-leden ieder per jaar 500 euro vergoeding kri-
jgen. En bij 2 schoolbesturen is niet duidelijk welk bestuursmodel men heeft gehanteerd. Daarmee 
blijven er 490 situaties over met een statutair bestuurder (CvB/RvB dan wel DB). De VTOI telt onder 
de schoolbesturen in het primair onderwijs met bezoldigde bestuurders 251 leden13. Dit is een repre-
sentatiegraad van ruim 51%.

11 Hieronder mede begrepen het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek, schoolbestuur van de Kathedrale Koor-
school in Utrecht. De school is per 1-1-2017 overgedragen aan de Katholieke Scholenstichting Utrecht.
12 Met CvB wordt mede bedoeld RvB.
13 Onder de onbezoldigde schoolbesturen kent de VTOI 6 leden.
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We kunnen ook nog iets anders kijken naar de doelgroep. Namelijk vaststellen hoeveel bestuurders er 
zijn in het primair onderwijs (weer met uitzondering van de combinatiegevallen met het voortgezet 
onderwijs en de zorg) en hoeveel er daarvan vallen onder het lidmaatschap van de VTOI. Zo bekeken 
komt het aantal bestuurders in het primair onderwijs uit op 623 bestuurders. Van deze bestuurders 
vallen er 314 onder het lidmaatschap van de VTOI. Dit is een representatiegraad van zo’n 50%.

Een derde mogelijkheid zou via de cao bestuurders PO moeten worden gecreëerd. We hebben tot nu 
toe geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de reikwijdte van de cao verder te beperken. Alle 
statutair bestuurders, of het nu om kleine of grote instellingen gaat, vallen onder de cao bestuurders 
PO. We zouden de éénpitters kunnen uitsluiten14. Dit zou gaan om 41 schoolbesturen. Daaronder 
zitten 7 besturen die ook lid zijn van de VTOI. In dit geval zou de representatiegraad uitkomen op 244 
VTOI-leden op 469 statutair bestuurderssituaties, ofwel zo’n 52%. 

De conclusie is dat hoe dan ook het aantal leden binnen de VTOI vanuit het primair onderwijs flink 
moet toenemen (met tenminste 50 leden) om voor een algemeen verbindend verklaring van de cao 
voor bestuurders in het primair onderwijs in aanmerking te kunnen komen.

3.3 Bezoldiging bestuurders
De tweede vraag die in dit onderzoek voorligt, is hoe het staat met de te hoge bezoldiging van som-
mige bestuurders in het primair onderwijs. De WNT-monitor over 2015 geeft aan dat 199 bestuurders 
in het primair onderwijs bezoldigd zouden zijn boven het voor hen geldende schaalmaximum. Hier-
onder vallen ook interimbestuurders. Er waren er 24 met een aanstelling langer dan 6 maanden die 
boven de norm bezoldigd werden en 11 die korter dan 6 maanden werkzaam waren15. In totaal zoud-
en dus 163 reguliere bestuurders boven de schaalnorm zijn bezoldigd. De onderzoekers zijn er hierbij 
overigens van uitgegaan dat alle bestuurders conform de cao Bestuurders PO zijn ingeschaald. Dat is 
echter niet het geval.

Bij de analyse van het bestand dat via dit onderzoek is opgebouwd, hebben we ons geconcentreerd 
op de bestuurders die bezoldigd zijn conform de cao Bestuurders PO of andere cao’s, met uitzondering 
van die voor bestuurders in het voortgezet onderwijs en in de zorg. We hebben voor de norm gebruik 
gemaakt van de maximale vaste beloning per schaal zoals die voor 2015 gold. Daarbij is rekening 
gehouden met de 1,25% salarisverhoging die de bestuurders per 1-9-2015 hebben ontvangen. Verder 
is, in tegenstelling tot de WNT-monitor, rekening gehouden met twee beloningscomponenten uit de 
cao Bestuurders PO 2015, namelijk de inkomenstoeslag van € 32,80 bruto per maand en de uitkering 
in het kader van het vervallen van de levensloopregeling ter grootte van 0,8% van het bruto maand-
bedrag. Vanaf 1-9-2015 zijn deze structureel toegekend en is via een eenmalige uitkering een correc-
tie aangebracht voor het (ten onrechte) niet toekennen van deze componenten over de periode van 
september 2014 t/m augustus 2015. Daarnaast is in  oktober 2015 een eenmalige uitkering gedaan 
van 328 euro i.v.m. de vrijval bij de pensioenpremie en in november 2015 nog eens een eenmalige 
uitkering van 500 euro. In het onderstaande schema is aangegeven tot welke maximale beloning dit 
heeft geleid.

14 De kleinste organisatie met een CvB-RvT-model kent 67 leerlingen.
15 Arie Gelderblom e.a., Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT 2015, februari 2017, blz. 39-40.
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In het onderstaande schema is aangegeven tot welke maximale beloning dit heeft geleid.

Leerlingaantal

(gewogen)

Schaal Maximum schaal be-
loning

Componenten Totaal maximale be-
loning

500 of minder B1 € 80.632 € 2.105 € 82.737
501 – 1.000 B2 € 87.391 € 2.168 € 89.559
1.001 – 2.000 B3 € 94.731 € 2.236 € 96.967
2.001 – 5.000 B4 € 104.093 € 2.323 € 106.416
5.001 – 10.000 B5 € 114.350 € 2.419 € 116.769
10.001 of meer B6 € 125.314 € 2.521 € 127.835

Leden van de VTOI zijn verplicht de cao Bestuurders PO toe te passen als in hun organisatie sprake 
is van één of meer bezoldigde bestuurders. Dit betreft in totaal 243 schoolbesturen met 321 bez-
oldigde bestuurders. Onder de VTOI-leden is bij 45 bestuurders sprake van een bezoldiging die boven 
het schaalmaximum zit16. Eén van deze bestuurders zit zelfs boven het sectorale maximum; met deze 
bestuurder is al conform de WNT een afspraak gemaakt over een geleidelijke afbouw17. Eén an-
dere bestuurder verklaart in het jaarverslag de inschaling boven de norm, namelijk deelname in het 
bestuur van een beheerstichting (samen met kinderopvang) en in het bestuur van een samenwerk-
ingsverband Passend Onderwijs. De cao Bestuurders PO vereist ook zo’n verklaring in het jaarverslag. 
Bij 2 bestuurders is sprake van een overschrijding van het schaalmaximum vanwege het feit dat de 
bestuurder een aanstelling heeft die groter is dan 1,0 fte.

Om na te gaan of andere organisaties die geen lid van de VTOI zijn de cao Bestuurders PO heb-
ben toegepast, is aan al deze besturen die een bezoldigd bestuur hebben (in totaal 246) een email 
gestuurd met de vraag welke cao men op de bezoldigde bestuurder(s) heeft toegepast. Nadat één keer 
een herinneringsmail is gestuurd, hebben uiteindelijk 165 schoolbesturen (=67%) een reactie gegeven 
op de email. Bij 67 reacties werd aangegeven dat de cao Bestuurders PO is toegepast; dit betreft 
in totaal 76 bestuurders. Bij de overige schoolbesturen ging het hoofdzakelijk om de reguliere cao 
PO, in een enkel geval (m.n. bij het speciaal onderwijs) was de cao Bestuurders VO toegepast. Bij 10 
bestuurders is sprake van een bezoldiging die boven het schaalmaximum zit. Voor 2 bestuurders wordt 
dit veroorzaakt door een aanstelling die groter is dan 1,0 fte.

VTOI-leden en schoolbesturen die geen lid zijn van de VTOI leveren bij elkaar opgeteld tenminste 397 
conform de cao Bestuurders PO bezoldigde bestuurders op. Bij in totaal 55 daarvan ligt de bezoldiging 
boven het schaalmaximum (inclusief de componenten). Vergeleken bij de WNT-monitor is dit dus een 
beduidend lager aantal; in een vergelijkbaar percentage uitgedrukt gaat het niet om 15,9% maar om 
4,4%18. Onder de schoolbesturen die niet op de email hebben gereageerd, zitten 9 potentiële gevallen 
van bestuurders die boven hun schaalmaximum zijn bezoldigd. Maar dan moeten ze wel allemaal de 
cao Bestuurders PO hebben toegepast. Maximaal kennen we dus 64 overschrijdingen van het schaal-
maximum (= 5,1%).

16 Ik heb hierbij de bestuurders buiten beschouwing gelaten bij wie een daling van het aantal leerlingen in 2015 tot gevolg 
heeft gehad dat men in een andere bezoldigingsschaal zou zijn terecht gekomen. Deze bestuurders zijn echter in 2015 nog 
gewoon bezoldigd conform de “oude” bezoldigingsschaal.
17 De WNT-monitor over 2015 spreekt over 16 gevallen in het primair onderwijs die boven het sectorale maximum zitten 
van 165.901 euro. Daar zitten ook interimbestuurders onder en combinaties van primair en voortgezet onderwijs en pri-
mair onderwijs en zorg. 
18 Dit percentage is gerelateerd aan het aantal bezoldigde bestuurders uit de WNT-monitor 2015, nl. 1.252. 
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De verdeling van de overschrijdingen van het schaalmaximum is als volgt verdeeld over de diverse 
schalen:

Aantal overschrijdingen van het schaalmaximum
B1 B2 B3 B4 B5 B6
- 5 9 29 12 -

De hoogte van de overschrijding van het maximum schaalbedrag varieert van ongeveer 800 euro tot 
zo’n 35.000 euro. Bij de bepaling of sprake is van een overschrijding hebben we alleen gekeken naar 
de in de jaarverslagen of de WNT-monitor opgenomen bedragen bij het begrip “bezoldiging”. En 
deze vervolgens vergeleken met de maxima aan vaste beloning (inclusief componenten) in de diverse 
schalen. Hier kan al een verklaring uit voortvloeien voor een overschrijding, omdat uit de gegevens 
van diverse jaarverslagen blijkt dat schoolbesturen niet steeds dezelfde inhoud hebben gegeven aan 
het begrip “bezoldiging”. Zo geven sommige schoolbesturen aan dat zij bij de bezoldiging de werk-
geverslasten voor het schoolbestuur hebben inbegrepen. Navraag bij de overschrijdingsgevallen 
moet duidelijk maken of dit het geval is geweest. Ook kan overgangsrecht een verklaring zijn voor een 
overschrijding. En verder kunnen mogelijk bepaalde kostenvergoedingen (zoals de mobiliteitsvergoed-
ing) zijn meegenomen in het bedrag van de bezoldiging of een incidentele extra bezoldiging zoals een 
jubileumgratificatie. Tenslotte kan ook een onvolkomen verwerking van de cao Bestuurders PO binnen 
de administratie een rol hebben gespeeld. Navraag moet ook hier uitsluitsel geven.

Resultaten navraag
De 55 bestuurders die boven de schaalnorm zitten zijn verdeeld over 50 schoolbesturen. De toezich-
thouders van al deze schoolbesturen zijn via de email benaderd met het verzoek een verklaring te 
geven voor de geconstateerde overschrijding. Na een herinneringsmail hebben uiteindelijk 32 school-
besturen gereageerd (= 62,7%). Daarvan heeft 1 bestuur de melding gedaan dat het vanwege een 
fusieproces niet aan het onderzoek kan deelnemen en 2 besturen vragen zich af waarom zij zouden 
moeten meewerken, aangezien de bezoldiging binnen de WNT-normen blijft. De BvPO en de VTOI 
komt geen controlerende taak toe in dezen, die is voorbehouden aan de overheid.

Bij de overige 29 inhoudelijke reacties zijn steeds goede verklaringen gegeven voor de overschrijding, 
behalve in 1 geval waarbij de toezichthouder de hogere bezoldiging rechtvaardigt vanuit een wtf van 
1,0852. De cao Bestuurders PO kent echter geen aanstelling die boven de 1,0 wtf uitgaat.

In 8 gevallen was sprake van overgangsrecht en in 7 gevallen is in 2015 de cao Bestuurders PO (nog) 
niet toegepast. In 4 gevallen wordt de overschrijding verklaard vanuit een toegekende mobiliteitsver-
goeding. Bij 4 schoolbesturen zijn (ten onrechte) de werkgeverslasten dan wel de premie voor het VF 
in het bezoldigingsbedrag meegenomen. In 3 gevallen is sprake van een bonus/gratificatie/incidentele 
betaling. Bij 1 schoolbestuur is i.v.m. een fusie aan de bestuurder tijdelijk een maandelijkse toelage 
toegekend en bij 1 schoolbestuur met een verdeling van de kostenposten over 2 organisaties die in 
een fusieproces zaten is uiteindelijk de cao Bestuurders PO toch correct toegepast.

De conclusie is dat, op 1 schoolbestuur na, alle schoolbesturen een afdoende verklaring hebben kun-
nen geven voor de geconstateerde overschrijding van de toepasbare bezoldigingsnorm.
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Eindconclusie 
Van de 55 bestuurders van wie het vermoeden bestond dat zij in 2015 een bezoldiging hadden ont-
vangen die boven de toepasbare bezoldigingsnorm lag, blijken er uiteindelijk 32 een goede en aan-
vaardbare verklaring daarvoor te hebben. Er zijn dus hooguit 23 bestuurders geweest die de bez-
oldigingsnorm hebben overschreden (=1,8%). Tellen we hier nog bij de 9 bestuurders op wie mogelijk 
ook de cao Bestuurders PO van toepassing is, dan zijn er in 2015 maximaal 32 bestuurders geweest 
(=2,6%) die zich niet hebben gehouden aan de geldende bezoldigingsnorm. En dus niet, zoals uit de 
WNT-monitor zou blijken, 15,9 % van de bestuurders.



Röntgenlaan 19 | 2719 DX Zoetermeer
t 079 363 81 04 | e bureau@vtoi-nvtk.nl
i www.vtoi-nvtk.nl 

Postbus 2602 | 6401 DC Heerlen
e info@bestuurdersverenigingpo.nl
i www.bestuurdersverenigingpo.nl 


