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Oplegnota voor min BZK ter accordering van antwoorden 

op Kamervragen over het bericht "lucratieve 

bijverdiensten voor fulltime topbestuurders" 

Aanleiding 

Op 10 juni jl. hebben de Kamerleden Westerveld en Bromet, beiden van 

GroenLinks, aan u en uw collega-ministers van OCW en voor PVO 17 vragen 

gesteld over het bericht “lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurder”, 

gepubliceerd op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb). 

Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de 

Kamervragen en de bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer te 

ondertekenen. 

 

Toelichting 

• De Kamervragen zijn gesteld vanuit de onderwijscontext, maar raken de  

Wet Normering Topinkomens (Wnt) in de breedte. De vragen zijn 

beantwoord vanuit staand beleid en afgestemd met OCW. 

• Omdat voorzien werd dat de 3-wekentermijn voor beantwoording niet 

haalbaar zou zijn, heeft u op 4 juli jl. een uitstelbericht verstuurd naar de 

Tweede Kamer m.b.t. de beantwoording van deze vragen.  

• De bijgaande antwoorden worden eveneens voor akkoord aangeboden 

aan uw collega-ministers van OCW en voor PVO. Zodra vanuit OCW groen 

licht verkregen is, zullen de antwoorden worden verzonden. 

• De vragen zijn gericht op het bewerkstelligen van een aanscherping van 

de anticumulatiebepaling in de Wnt. Een amendement van de SP op een 

nieuwe onderwijswet (de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 

onderwijs) waarin een dergelijke aanscherping werd voorgesteld is op 5 

juli jl. bij de stemmingen verworpen (geen steun vanuit de 

coalitiepartijen, wel van nagenoeg alle oppositiepartijen). 

• Dit punt zal naar verwachting weer worden opgebracht tijdens het debat 

dat u op 14 september a.s. met de Kamer gaat voeren over het 

Functioneren van de Rijksdienst. Voor dit debat staan ook diverse Wnt-

stukken geagendeerd, in het bijzonder de evaluatie van de Wnt 2016-

2020, die door uw ambtsvoorganger in december 2020 naar de Kamer is 

gestuurd. Over de uitvoering van deze wetsevaluatie stuurt u nog een 

brief aan de TK. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Aanbiedingsbrief + bijlage met 

antwoorden op Kamervragen 

over het bericht “lucratieve 

bijverdiensten voor fulltime 

topbestuurder”.  

  

 

 

 




