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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

 

 

 

Datum   8 september 2014 

Betreft Kamervragen 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en 

Van Gerven (SP) over de aanstelling van de heer P. als interim-voorzitter van de 

raad van bestuur van het Radboudumc (ingezonden 12 augustus 2014) 

(2014Z13979). 

 

Hoogachtend, 

 

de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 
mw. drs. E.I. Schippers 
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Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) 

over de aanstelling van de heer Plukker als interim-voorzitter van de raad van 

bestuur van het Radboudumc (ingezonden 12 augustus 2014). (2014Z13979) 

 

 

1 

Bent u ervan op de hoogte dat de heer Plukker per 1 oktober 2014 aan de slag 

gaat als interim-voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc in 

Nijmegen? 1) 

  

1 

Ik heb het bericht gelezen. 

 

2 

Wat is uw reactie op het gegeven dat de heer Plukker goed is voor een hoge 

notering in overzichten van (te) veelverdieners in de publieke sector? 2) 3) 

  

2 

Daar heb ik geen reactie op. Terugkijken lijkt op dit terrein weinig zinvol. Nu op 1 

januari 2013 de Wnt (wet normering topinkomens) is ingegaan. 

 

3 

Wat wordt de beloning – inclusief eventuele bonus, pensioen- of vertrekpremies - 

van de heer Plukker voor zijn werk als interim-voorzitter van de raad van bestuur 

van het Radboudumc? Wat vraagt hij per maand voor zijn werkzaamheden?   

 

3 

Het is niet aan de minister van VWS om samen met een Raad van Toezicht het 

arbeidscontract van bestuurders uit te onderhandelen. Dat 

arbeidsovereenkomsten met bestuurders door Raden van Toezicht vooraf voor een 

reactie aan de minister worden voorgelegd, is niet gebruikelijk/verplicht/gewenst. 

Met de Wnt zijn de wettelijke kaders aangeven voor de beloning van bestuurders. 

Daarbinnen nemen Raden van Toezicht zelfstandig hun eigen beslissingen. Het 

toezicht en de handhaving zijn in de Wnt ook als ex post-toezicht en -handhaving 

geregeld en niet ex ante. 

  

4  

Hoe verhoudt die beloning zich tot de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), die voor 2014 gesteld 

is op ruim 230.000 euro bruto per jaar? Kunt u uw antwoord toelichten? 4) 

  

4 

Dat is mij op dit moment niet bekend. Met de Wnt zijn de wettelijke kaders 

gegeven voor de beloning van bestuurders. Daarbinnen nemen Raden van 

Toezicht zelfstandig hun eigen beslissingen, zo ook de Raad van Toezicht van 

Radboudumc.  

 

5 

Zijn er afspraken gemaakt over het maximaal aantal te declareren uren, en 

daarmee de maximale beloning per maand? Zo ja, welke? Zo niet, bent u bereid 

het Radboudumc hier alsnog op aan te spreken? 
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5 

Het is niet mijn taak om mij op dit detailniveau met de bedrijfsvoering van 

zorginstellingen te bemoeien. Het is mijn taak om er op toe te zien dat er 

kwalitatief verantwoorde zorg wordt geleverd, tegen aanvaardbare prijzen. Verder 

heb ik een toezichthoudende en handhavende taak in het kader van de Wnt. Maar 

die werkt niet ex ante, maar ex post. 

  

6 

Is er een maximale periode gesteld aan het inhuren van de heer Plukker als 

interim-voorzitter van de raad van bestuur? Zo ja, hoe lang is die periode? Zo 

niet, bent u bereid het Radboudumc hier alsnog op aan te spreken? 

 

6 

Zie het antwoord op de vragen 3, 4 en 5. 

  

7 

Hoe groot is het risico dat er exorbitante bedragen overgemaakt worden naar de 

heer Plukker, zoals bijvoorbeeld in 2013, toen de heer N. - actief als interim-

bestuurder bij zorginstelling Humanitas DMH - 95.000 euro voor een maand werk 

ontving? 5)  

 

7 

Met de Wnt zijn de wettelijke kaders aangeven voor de beloning van bestuurders. 

Daarbinnen nemen Raden van Toezicht zelfstandig hun eigen beslissingen, zo ook 

de Raad van Toezicht van Radboudumc. Mocht te zijner tijd uit het jaarverslag van 

het Radboudumc blijken dat de Wnt is overschreden, dan zal ik handelen uit 

hoofde van mijn toezichthoudende en handhavende verantwoordelijkheden ex 

Wnt.  

  

8 

Wat is uw reactie op het groeiend aantal interim-bestuurders in de zorg? Acht u 

dat een wenselijke ontwikkeling voor het ter verantwoording kunnen roepen van 

besturen? Kunt u uw antwoord toelichten, en daarbij ingaan op eventuele 

maatregelen die u bereid bent te nemen? 

 

8 

Zie de beantwoording van de vragen over deze kwestie uit uw vragenset van 18 

juli. 

  

9 

Bent u bereid ervoor zorg te dragen dat de betalingen/arbeidsvoorwaarden 

aan/van (interim-)bestuurders direct, en niet na jaren, ergens op een pagina in 

een jaarverslag transparant worden bij het verrichten van werkzaamheden, zoals 

in het geval van de heer Plukker voor het Radboudumc? 

  

9 

De aard van een jaarverslag brengt met zich mee dat het terugkijkt naar het 

verstreken verslagjaar. Uiterlijk in juli van het jaar t is dus transparant wat er in 

het jaar t-1 is gebeurd. De transparantie ontstaat dus niet, zoals u in uw vraag 

stelt, ‘na jaren’.  

De transparantie van de beloning van bestuurders in de publieke en de 

semipublieke sectoren is geregeld in de Wnt. Daarin is er niet voor niets voor 
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gekozen om te werken met jaarverslagen en het accountantstoezicht daarop. Zo 

zijn de cijfers op dat moment in ieder geval duidelijk en hard. 

  

 

1) http://www.skipr.nl/actueel/id19296-interimmer-plukker-leidt-

radboudumc.html 

2) http://www.depers.nl/UserFiles/File/TopinkomensPublSector.pdf 

3) http://www.nrc.nl/carriere/2014/07/16/salaris-tijdelijke-bestuurders-

zorginstellingen-daalt-met-bijna-20-procent/ 

4) http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-

bestuurders/topinkomens-overheid 

5) 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3509649/2013/09/14/Zor

gconsultant-Humanitas-kreeg-ton-voor-maand-werk.dhtml 
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