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From: 
	

Secretariaat Minister Dijkgraaf 
Sent Date: 
	

Tue Jun 7 12:30:29 2022 
To: 
	

Secretariaat Minister Dijkgraaf; Dienstpostbus Secretariaat HOenS; 5.5.1/2.e 
; Parlementaire Zaken OCW; 

5.1/2.e 

CC: 
	

Secretariaat Minister Dijkgraaf 
Subject: 
	

RE: mondelinge vraag FEZ 

Dag 5.1/2.e 

Deze mondelinge vraag gaat niet door. 

Veel dank voor de voorbereiding. 

Groet, 
5.1/2.e 

Van: Secretariaat Minister Dijkgraaf 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 09:39 
Aan: 5.1/2.e 

Secretariaat HOenS &It;5.1/2.i 
@minocw.nl&gt;;5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 

minocw.nl&gt;; 5.112.e  

@minocw.nl&gt; 

@minocw.nl&gt; 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;; 5.112.e 

@minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 	5.1/2.e 

;; Dienstpostbus 

5.1/2.e 

minocw.nl&gt;; Parlementaire Zaken OCW &It5.1/2.i 	@minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 

@MirlOCW.racgt;;5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;; 5.112.e 

@minocw.nl&gt; 
CC: Secretariaat Minister Dijkgraaf &It51/2.1 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: FW: mondelinge vraag 

Goedemorgen collega&#8217;s, 

Het lid Weterveld heeft een mondelinge vraag gesteld. Kan HO&amp;S voorbereiding leveren (incl. 
artikel)? 

Na akkoord van 5.1/2.e 	mag de voorbereiding naar ons gemaild worden. 

Dank! 
5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	@tweedekamer.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 08:59 
Aan: Secretariaat Minister Dijkgraaf &51/ 

	
@minocw.nl&gt; 

Onderwerp: mondelinge vraag 

- het lid WESTERVELD (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 
&#8216;Lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurder&#8217; (Aob.nl, 6 juni 2022) 

Met vriendelijke groet, 

5.1/2.e 

5.1/2.e 



Postbus 20018, 2500 EA 
+015.1/2.e 	I [5 

	
@tweedekamer.n111www.tweedekamer.n1  
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From: 	 5.1/2.e 
Sent Date: 	 Tue Jun 14 16:04:09 2022 
To: 	 5.1/2.e 

CC: 	 5.1/2.e 
Subject: 	 Amendement SP 

Beste alien, 

Het amendement van Kwint inzake de WNT-norm heeft (bovendien) als wetstechnisch nadeel dat het als 
zelfstandig recht wordt opgenomen in een wijzigingswet, en dat moet niet. Dit wordt een onvindbare 
bepaling. Een dergelijke norm behoort daarom te worden uitgespreid over de sectorwetten zeif (niet dat ik 
dat bepleit, natuurlijk m ) . 

Groeten, 
5.1/2.e 

5.1/2.e 	 5.1/2.e 	 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken I Afdeling primair en voortgezet onderwijs 5.1/2.e 	gminocw.n1  I +31 5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:54 
Aan: 5.112.e 	 @nninocw.nl&gt;; 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;; 5.112.e  

	

@minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 
@OWir1510.r11&gt;; 5.1/2.e 	 @MillOCW.rli&gt; 5.112.e 

@minocw.nl&gt; 
@nninocw.nl&gt; CC:5.1/2.e 	 @MinOCW.1-11&gt;; 5.1/2.e 

Onderwerp: FW: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Dag allemaal, 

De amendementen van de SGP zijn inmiddels ingediend. Ook de SP heeft een amendement ingediend (nr. 
8). De SP wil in dit wetsvoorstel regelen dat onderwijsbestuurders die elders tevens een toezichthoudende functie 
bekleden, voor wat betreft de cumulatieve bezoldigingen niet boven de WNT-norm uitkomen. Werken jullie aan de 
appreciatie? Het lijkt me, gezien het onderwerp, verstandig hier FEZ (daarom ook alvast 5.1/2 e 	en 5.1/2,e 

meegenomen) en BZK te betrekken. Wat de appreciatie betreft alvast wat schoten voor de boeg: het onderwerp valt 
buiten het bereik van dit wetsvoorstel (ook gezien de portefeuilleverdeling OCW/BZK), hetgeen al reden is om het te 
ontraden. Daarnaast wil de SGP deze cumulatie-bepaling alleen voor onderwijsbestuurders invoeren, maar niet voor 
andere bestuurders. Niet valt in te zien waarom onderwijsbestuurders anders behandeld zouden moeten worden dan 
andere bestuurders in de semipublieke sector. 

Greet, 

5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	 tweedekamer.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:23 
Aan:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Veel dank! 

De amendementen SGP-01 t/m 03 zijn inmiddels ingediend als bijgevoegd, onder nrs. 9 t/m 11. De nota van wijziging 
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From: 	 5.1/2.e 
Sent Date: 	 Thu Jun 16 10:35:30 2022 
To: 	 5.1/2.e 

CC: 	 5.1/2.e 
Subject: 	 RE: 35920 conceptamendement t.v.v. nr. 8 

Dank 5.1/2 e 

Akkoord met jouw tekstvoorstel waarbij ik graag wil beginnen met de procedurele bezwaren. Dus fijn als dat kopje 
bovenaan kan staan en de geel gearceerde zin dan graag vet drukken. 

Dank! 

5.1/2.e 

5 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Directie Voortgezet Onderwijs 
5.1/2.e 

Van: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 10:06 
Aan: 5.1/2.e 	 @MinOCW.111&gt;; 5.1/2.e 

@ 	inOCW.111&gt j 5.112.e 

@minocw.nl&gt;; 5.112.e 

CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;j5.1/2.e 
@minocw.nl&gt;; 5.112.e 

Onderwerp: RE: 35920 conceptamendement t.v.v. nr. 8 

Hoi alien, 

@ M inOCW.111&gtj j 5.112.e 

@minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 

@minOCW.nigcgt;; 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 

Omdat 5.1/2.e 	vanmiddag afwezig is, zal ik de communicatie over dit amendement van hem overnemen 
vanuit FEZ/Arbeidszaken. Graag 5.1/2.e 	en mij daarom allebei toevoegen bij de mails vanaf nu. 

5.1/2.e 	heeft het gewijzigde conceptamendement uitgezet bij BZK, en hun jurist heeft op heel korte 
termijn kunnen reageren. Dus dat is fijn. Zijn kritiek laat zien dat er juridisch heel veel, en erg grote 
mankementen zijn aan dit amendement. Wat mij betreft zoveel dat we dit niet zomaar met wat bijsturen 
vanuit ons kunnen oplossen. 

Beste scenario is als we dit plan op inhoudelijke gronden hard kunnen afraden en dat dat ook lukt. Als we 
Kwint daarmee niet overtuigen, dan kunnen we hem beter een alternatief bieden, dan dit amendement 
laten indienen. 

Op 14 september staat er een debat gepland tussen de Kamercommissie BZK en M.BZK. In dit debat 
worden (onder andere) de conclusies van de evaluatie van de WNT besproken en wordt er vooruitgekeken 
naar de inhoud van de evaluatiewet die we nu aan het voorbereiden zijn. De wens van Kwint kan beter in 
dat debat worden ingebracht en in de evaluatiewet worden meegenomen. Dat komt de bepaling in de 
logische wet terecht (namelijk to WNT) en kunnen de juristen bij BZK er een goede formulering voor 
maken. 

Een voorstel voor aanpassing van de appreciatie. Hierin heb ik ook de toevoegingen verwijderd, waarover 
5.1/2.e 	gisteravond opmerkingen had gemaakt. 

5.1/2.i + 5.2/1 



5.1/2.i + 5.2/1 

Groet, 5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 22:44 
Aan:p.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;5.1/2.e 

5.1/2.e 	
@MirlOCW.rligcgt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@MirlOCW.111&gt;;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC:5 1/2 e 	 @MillOCW.r11&5.1/2.e 

@MirlOCW.Iligcgt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

Onderwerp: RE: 35920 conceptamendement t.v.v. nr. 8 

Ha 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;;5:1/2.e 
@MillOCW.111&gt;  5 1/2.e 

@minocw.nl&gt; 



buiten reikwijdte 

Dank voor je reactie. Zeer complex allemaal dus fijn dat je zo snel wilt meedenken. 

Ik had me niet gerealiseerd dat er nog wijzigingen waren aangebracht zonder dat jij daarbij betrokken 
was. 

Ik voegde de beantwoordingslijn slechts &#8220;volledigheidshalve&#8221; bij omdat ik ervan uitging 
dat jij op dit late uur ook geen zin zou hebben om de stukken er weer bij te moeten zoeken. Dat had dus 
geen betrekking op de afstemming. 

5.1/2.e 

5.1/2.e 
Wetgevingsjurist 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Afd el ing PO/VO 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

T: 5.112.e 
E: 5.1/2.e 	©minocw.nl 

Van:5.1 /2.e 	 @minocw.nl&gt;  
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 22:38 
Aan: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 	 @MillOCW.r118<gt;;  5.1/2.e 

@MirlOCW.111&gt;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.112.e 
@ITlirlOCW.rAgt;;5.1/2.e 	 (Wminocw.nl&gt; 

CC:5.1/2.e 	 @rilirlOCW.rligtgt;;  5.112.e 	 @rilirlOCW.1118cgt;  5.1/2.e 
irlOCW.rligtgt;  5.112.e 	 @In illOCW.rligtgt;;5.1/2.e 

minocw.nl&gt;;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt;  
Onderwerp: RE: 35920 conceptamendement t.v.v. nr. 8 
Urgentie: Hoog 

Beste alien, 

Deze nieuwe toevoegingen maken de appreciatie alleen maar complexer. Dermate dat ik nu slechts een 
schot voor de boeg kan geven, aangezien dit mijn expertise te buiten gaat. Daarbij benadruk ik nogmaals 
dat ik zelf geen juridische achtergrond heb en totaal niet kan inschatten in hoeverre wat de SP hier lijkt te 
willen zo buitenissig is als het op mij overkomt. 

In de eerste variant lijkt de SP de WNT nog sterker &#8220;opnieuw te willen uitvinden&#8221; in 
onderhavig wetsvoorstel. Naast dat wij dit per definitie al heel onlogisch en onwenselijk achten, kent de 
WNT een geheel eigen regiem van overgangsrecht (4 jaar + 3 jaar afbouw). Dus alleen al op dit 
inhoudelijke aspect zou dit voorstel al afwijken. 

Om direct te amenderen op de WNT (tweede variant) lijkt mij qua proces nog veel verdergaand. BZK is 
hier immers coordinerend op. Los van de vraag of dit uberhaupt mogelijk is via ons wetsvoorstel, loopt er 
gecoordineerd vanuit BZK de uitwerking van de Tweede Wetsevaluatie WNT. Via dit proces (waarover een 
commissiedebat geagendeerd staat na het zomerreces, 14/9) kunnen voorstellen als deze door de SP 
&#8220;gewoon&#8221; op de juiste plek worden ingebracht. Over de inhoud van deze toevoeging kan ik 
nu nog niets zeggen, daar moeten we morgen gezamenlijk nog eens goed naar gaan kijken. 



buiten reikwijdte 

Voor vandaag zal dit trouwens mijn laatste mail zijn. Morgen verder. Dan kunnen ook 5.1/2.e  en BZK 
hopelijk meekijken. 

Groet, 
5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 21:11 
Aan: 5.1/2.e 	 m in ocw.nl&gt;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@MillOCW.rligtgt;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC:5.1/2.e 	 @MillOCW.rligcgt;;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt;  5.112.e 

@minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: 35920 conceptamendement t.v.v. nr. 8 

Goed punt, 5.1/2.e 

5.1/2.e 	 hebben jullie nog een opvatting over het overgangsrecht, die in de appreciatie terecht zou 
moeten komen? En zouden jullie indien nodig ook weer BZK kunnen betrekken? 

Hieronder volledigheidshalve de appreciatie zoals die nu in het dossier zit. 

5.1/2.1 + 5.2/1 



5.1/2.1 + 5.2/1 

5.1/2.e 
Wetgevingsjurist 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Afdeling PO/VO 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

T: 5.1/2.e 
	 @minocw.n1  

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 21:01 
Aan: 5.1/2 e 

	

	 @MillOCW.111&gt;;  5.112.e 

@minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5•1/2.e 

Onderwerp: RE: 35920 conceptamendement t.v.v. nr. 8 

@minocw.nl&gt;;5.1/2.e 
@minocw.nl&gt; 

@minocw.nl&gt; 

Voor wijzigingen in de WNT moet BZK en FEZ/Arbeidszaken worden aangehaakt 

Van:5.1/2,e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 20:58 
Aar): 5.112.e 

	

	 minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;  5.112.e 

CC:5.1/2.e 	 @MitlOCW.rli&gt;;  5.1/2.e 

@MirlOCW.r1lacgt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
@minocw.nl&gt; 
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6 

From: 	 5.1/2.e 

Sent Date: 	 Thu Jun 16 11:34:25 2022 
To: 	 5.1/2.e 

CC: 	 5.1/2.e 

Subject: 	 RE: Amendement SP Kwint tvv nr. 8 (wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium (35920) 
Attachments: 	35920 tvv 008 - opm 5.1/2.e .docx(31 KB) 

H 0 i 5.1/2.e 

Ik had niet verwacht dat je de technische opmerkingen al met Bureau wetgeving zou delen voordat je ze 
nog even bij ons zou voorleggen. Ik zie dat je de opmerking van BZK over het schrappen van artikel 1.5 
niet hebt overgenomen. Wat is daar de reden voor? 

Daarnaast valt me op dat je opmerkingen hebt gemaakt over bekostigde of niet bekostigde instellingen. Ik 
ben geen jurist en reageer dus in principe alleen op de inhoudelijke punten, maar nu ik beter naar de 
verwijzingen kijk, valt me op dat op bijna alle plekken de verwijzingen naar de andere wetten om de 
reikwijdte te bepalen heel anders zijn dat de verwijzingen die in de WNT zijn opgenomen. Het lijkt mij 
logischer om dat op elkaar te laten aansluiten. Heeft 5.1/2.e 	 (5.1/2.e 

) hierop ook meegekeken? 

Groet, 5.1/2.e 

Van: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 11:10 
Aan: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: FW: Amendement SP Kwint tvv nr. 8 (wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium (35920) 

Beste 5.1/2.e 

Op verzoek van 5.1/2.e  deel ik met jou de technische opmerkingen die ik zojuist met bureau wetgeving heb 
gedeeld. 

Groeten, 

5.1/2.e 

Van: 5.1/2.e 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 10:57 
Aan: '5.1/2.e 	 @tweedekamer.nl&gt;;  5.1/2.e 	 @tweedekamer.nl&gt; 
CC: 5.1/2.e 
	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 

Onderwerp: Amendement SP Kwint tvv nr. 8 (wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium (35920) 

Beste 5.1/2.e 	en 5.1/2.e 

Bijgaand nog onze opmerkingen bij de laatste versie van het amendement Kwint (WNT, anticummulatie). 

Groeten, 

5.1/2.e 
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Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder 
andere de uitbreiding van het bestuurlijk 
handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk 
instrumentarium onderwijs) 

Nr. tvv 8 

	

	
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 
Ontvangen 2022 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Variant I (in de wijzigingswet) 

Na artikel VIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL Villa. BEZOLDIGING BESTUURDERS MET TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIES 

1. Voor zover een bestuurder van een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 van de Wet op 
het primair onderwijs, artikel 50 van de Wet op de expertisecentra, artikel 3.4 van de Wet voortgezet 
onderwijs 2020 of artikel 53 van de Wet primair onderwijs BES, van een stichting als bedoeld in de 
artikelen 17, 17d of 48 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 28, 28j of 51 van de Wet op de 
expertisecentra, de artikelen 3.10, 3.16 of 3.22 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 of artikel 54 van de 
Wet primair onderwijs BES, van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 55 van de Wet op het primair 
onderwijs, artikel 57 van de Wet op de expertisecentra, artikel 4.1, tweede lid, van de Wet voortgezet 
onderwijs 2020, de artikellid van het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs of artikel 60 van de Wet primair onderwijs BES, onderscheidenlijk een lid 
van het instellingsbestuur van een bekostigde instelling bedoeld in artikel 1.8, van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tevens lid is van toezichthoudende organen van een 
rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 1.2, onderdelen f, g en h, 1.3, 1.4 of 1.5 van de Wet normering 
topinkomens, bedraagt de som van de bezoldigingen niet meer dan de maximale bezoldiging, bedoeld in 
artikel 2.3, eerste lid, van de Wet normering topinkomens. 

2. Artikel 1.6a, tweede en derde lid, en paragraaf 5. van de Wet normering topinkomens zijn van 
toepassing. 

3. Het eerste lid is gedurende vier jaar na de inwerkingtreding van dit artikel niet van toepassing op de 
som van de voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel tussen partijen overeengekomen 
bezoldigingen. De bezoldigingen, bedoeld in de vorige volzin, worden slechts verhoogd, indien deze 
verhoging en de wijze waarop deze worden berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel 
tussen partijen zijn overeengekomen. De artikelen 5.4 tot en met 5.6 van de Wet normering topinkomens 
zijn van toepassing. 

Variant II (in de WNT) 

ARTIKEL Villa. WIJZIGING WET NORMERING TOPINKOMENS 

De Wet normering topinkomens wordt als volgt gewijzigd: 



A 

Na artikel 3.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 3.7a 

1. Voor zover een bestuurder van een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 van de Wet op 
het primair onderwijs, artikel 50 van de Wet op de expertisecentra, artikel 3.4 van de Wet voortgezet 
onderwijs 2020 of artikel 53 van de Wet primair onderwijs BES, van een stichting als bedoeld in de 
artikelen 17, 17d of 48 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 28, 28j of 51 van de Wet op de 
expertisecentra, de artikelen 3.10, 3.16 of 3.22 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 of artikel 54 van de 
Wet primair onderwijs BES, van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 55 van de Wet op het primair 
onderwijs, artikel 57 van de Wet op de expertisecentra, artikel 4.1, tweede lid, van de Wet voortgezet 
onderwijs 2020, de artikelen 1.4.1, 1.4a.1, 1.6.1, of 2.1.3, derde lid, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs of artikel 60 van de Wet primair onderwijs BES, onderscheidenlijk een lid van het 
instellingsbestuur bedoeld in artikel 1.1, onderdeel j, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, tevens lid is van toezichthoudende organen van een rechtspersoon als bedoeld 
in de artikelen 1.2, onderdelen f, g en h, 1.3, 1.4 of 1.5, bedraagt de som van de bezoldigingen niet meer 
dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid. 

2. Artikel 1.6a, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

B 

Na artikel 7.3b wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 7.3c 

Artikel 3.7a is gedurende vier jaar na de inwerkingtreding van dat artikel niet van toepassing op de som 
van de voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat artikel tussen partijen overeengekomen 
bezoldigingen. De bezoldigingen, bedoeld in de vorige volzin, worden slechts verhoogd, indien deze 
verhoging en de wijze waarop deze worden berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 3.7a 
tussen partijen zijn overeengekomen. De artikelen 5.4 tot en met 5.6 zijn van toepassing. 

Toelichting 

Onderwijsbestuurders vallen normaliter onder de Wet Normering Topinkomens. In de wet is echter een 
uitzondering gemaakt voor toezichthoudende functies. Dit leidt ertoe dat er nog altijd onderwijsbestuurders 
zijn die fors meer verdienen dan de in Nederland vastgestelde maximumnorm. Indiener vindt dit zeer 
onwenselijk. Ten eerste omdat deze norm niet voor niks is vastgesteld en een onderwijsbestuurder 
weliswaar een zeer verantwoordelijke baan heeft, maar niet een meer verantwoordelijke baan dan een 
minister, laat staan de minister-president. 

Ten tweede, mede door schaalvergroting, geven de onderwijsbestuurders die precies de maximaal 
toelaatbare bezoldiging ontvangen leiding aan gigantisch grote onderwijsinstellingen. Het lijkt de indiener 
verstandig dat de bestuurders hun aandacht dan niet gaan verdelen over nog een of twee (of zelfs meer) 
onderwijsinstellingen daarnaast. 

Tenslotte, docenten in het voortgezet onderwijs — maar ook het personeel in het beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs — moeten hard knokken voor een fatsoenlijke beloning. Dit terwijl 
onderwijsbestuurders de afgelopen jaren wel een salarisverhoging konden ontvangen. Dat geld lijkt ons 
beter besteed aan onderwijsgevend personeel. 

Dit amendement regelt dat het stapelen van toezichtfuncties niet kan leiden tot een inkomen boven de 



WNT-norm. Voor uitbetaling van dat deel dat boven de WNT-norm ligt bestaat geen rechtsgrond, zodat de 
betalende partij een vordering op de ontvanger krijgt voor het teveel betaalde. 

Kwint 
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cc:5.1/2.e minocw.nl&gt;  

Van: 5.1/2.e 	 5.1/5,15.1/2.e 	minocw.nl&gt; 	 8 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 11:13 
Aan: 5.1/2.e 	 minocw.nl&gt;  5.1/2.e 	 @MinOCW.rlikt;;5.1/2,e 

5.112.e 	 @minocw.nI&gt;  

Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Graag gedaan. 
Overigens zijn5.1/2 ° en ik niet van plan het'clebat zelf te gaan volgen. 
Mogen wij aannemen dat jullie ons informeren over belangrijke ontwikkelingen op dit amendement w.o. in 
ieder geval de stemmingsuitslag? 

Gr, 5.1/2.e 

e 5.1/2. Van: 	 minocw.nl&gt;  
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 11:07 
Aan: 5 '1/2.e 	 minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  
CC: 5.1/2.e 	 m in ocw.n I   &gt; 5:112.e  

5.1/2.e 	 5.1/2.e minocw.nl&gt;;  
5.1/2.e 	 5.1/2.e owinsp.nl&gt;  

5.1/2.e 	@minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Bijgaand de versie, inclusief "orgaan". 

@ m in ocw.n1  &gt; 5.1/2.e 

_minocw.nl&gt;;  5.112.e 

Pminocw.nl&gt;;5.1/2.e  
minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 

5.1/2.e 	dank! 

5 1/2.e 
Van: S.  @minocw.nl&gt;  
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 11:05 

5.1/2.e 
Aan: 5.1/2.e 	 @ m in ocw.nl&gt;  ; 	 minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

5.1/2.e 	 @  m i nocw.n I   &gt; 
CC: 5.1/2.e 	 Eminocw.nl&gt;; 

 5.112.e 
 

5.1/2.e 	 minocw.nl&gt;  5.1/2.e 	 minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

5.1/2.e 	 @owinsp.n  I &e: :5.1/2.e 	 pminocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

5.1/2.e 	 5.1/2.e 
minocw.nl&gt; ,_   @minocw.nl&gt; 

Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

5.1/2.e je hebt 1 woord te veel geschrapt, namelijk "orgaan". 
5.1/2.e 

Groet, 

5.1/2.e Van: 	 minocw.nl&gt;  
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 11:02 
Aan 5.1/2.e 	 a minocw.nl&gt; 	 minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 5.1/2.e 

5.1/2.e 	 Wminocw.nl&gt;  
Cc  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;51/2.e 

	 5.1/2.e minocw.nl&gt;   
5.1/2.e 	 5.1/2.e @minocw  nIR/P1-:: 51/2'e 	 (@ nninocw.nl&gt• 

5.1/2.e 	 5.1/2.e 	 5.112.e' 
a owinsp. 

	

	 minocw.nl&gt;; 
rg .1  &g  et  . . 

@minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 
 

5.1/2.e 
minocw.nl&gt; 	 minocw.nl&gt; 

Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 



Bij deze. 

Groet, 
5.1/2. 

Van: 5.1/2.e 

Verzonden: woensdag 15 juni 2022 10:59 
Aan: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
@minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

CC: 5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@owinsp.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;;5  1/2.e 

@minocw.nl&gt; 

@minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

5.1/2.e 

Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

MOO 

@5.1/2.e en 5.1/2.e 
	

ik stuur jullie de aangepaste versie. Voegen jullie deze toe aan het dossier? 

Van: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 10:41 
Awl: 5.1/2.e 

	

	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 	 ,@minocw.nl&gt ;;  5.1/2.e 

Powinsp.nl&gt;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt ;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Ha 5.1/2.e 

Dank, volgens mij zijn we er hiermee bijna. Nog 2 suggesties, beide t.a.v. de eerste bullet: 

5.1/2.i + 5.2/1 

Groet, 
5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 10:24 
Aan: 5.1/2.e @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 	 rnillOCW.rligtgt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
CC: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2. 5.1/2.e 

owinsp.nl&gt;;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Collega's, 

Bijgaand mijn suggestie voor appreciatie amendement SP inzake WNT. 
Begrijp dat er haast bij is. 
Heb nu onderstaande bullit van 5.1/2.e 	verwerkt. 



Groet, 
5.1/2. 

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 20:46 
Aan: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt; 
5.1/2.e 	 @MitlOCW.1118cgt;  5.112.e 	 @MirlOCW.111&gt;  5.112.e 

	

@MillOCW.111&gt;  5.1/2.e 	 @MirlOCW.rligtgt;;  5.1/2.e 

	

@OWirISP.rligtgt;;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
Onderwerp: Re: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Dank, 5.1/2. 

@5.1/2.e 	Buiten de reikwijdte 

Gr,5.1/2.e 

5.1/2.i + 5.2/1 

Op 14 jun. 2022 om 20:28 heeft5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 

Allen, 

lk stel voor dat we morgen na het eerste vooroverleg even naar de opmerkingen van 5.1/2.e 	en de verschillen tussen 
de huidige en nieuwe tekst kijken. Lijkt mij vrij concreet en to doen. Vind het van belang dat dit amendement ook van 
BZK goedkeuring heeft. 

Morgen verder. 

Groet, 
5.1/2  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 14 jun. 2022 om 20:20 heeft5y2e., 	 @minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 



5.112.e 	ik zit momenteel in een ander kamerdebat en heb morgenochtend een voorbereidend overleg 
met de minister over bestuurlijk instrumentarium. Zoals ik aangaf, als het anders moet, dan heel graag 
concrete wijzigingsvoorstellen. Ik kan het anders niet verwerken en blijft onderstaande versie staan. 

Vriendelijke groet, 
5.112.e 

5.1/2.e 	 I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Primair Onderwijs 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag I Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag I IPC 2400 
T 065.1/2.e 	E 5.1/2.e 	@minocw.nl  

Van: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 20:07 
Aan:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC: Hove, 5.112.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e @MirlOCW.Illgtgt;;  5.112.e 

@minocw.n1&5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.112.e 

@minocw.nl&gt;  5:1/2;e 	 @minocw.nl&gt;  5.112.e 

@owinsp.nl&gt;•,5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
Onderwerp: Re: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Ha 5.112.e 

Ik merk op dat onderstaande tekst is gewijzigd tov de versie die ik om 13.26 stuurde. Die tekst begon heel bewust met 
een verwijzing naar de WNT en hoe zaken daar nu (en met een bepaalde historische argumentatie waar door BZK en 
ons steeds naar wordt verwezen) zijn geregeld. Die passage zou ik dus niet schrappen. 

Ik weet niet of het daarbij ook nog zou helpen om te beginnen met een bullet die iets zegt als "om te beginnen 
constateer ik dat dit een wens betreft die eigenlijk thuishoort binnen het domein van de WNT en niet binnen dit 
wetsvoorstel." Die kan wat mij betreft ook worden toegevoegd als anderen die inschatting delen. (Zelf ben ik niet goed 
bekend met wat onderhavig voorstel nu precies inhoudt). 

Wat betreft de laatste bullet onthoud ik mij van een oordeel. Aangezien ik er - zoals eerder aangegeven - niet bekend 
mee ben hoe hiermee dient te worden omgegaan. 

Groet, 
5.112.e 

Op 14 jun. 2022 om 18:59 heeft5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 

Excuses, maar dat kan ik niet goed bijhouden. Hieronder de tekst, met de vraag om bevestiging dat dit is 
wat je bedoelt. Ik heb een laatste alinea toegevoegd op basis van het commentaar van 5.1/2.e  deze is met 
niemand afgestemd, graag instemming. 

De (door 5.1/2.e  geherformuleerde) tekst is eveneens eerder in deze groep gedeeld, mocht hij toch nog 
anders moeten, dan ontvang ik graag zsm concrete wijzigingsvoorstellen, ook als onverhoopt de oude 
tekst hersteld zou moeten worden. Ik ontvang te veel wijzigingen om draadjes terug te gaan zoeken. 

Vriendelijke groet, 
5.1/2.e 



5.1/2.i +5.2/1 

5.1/2.e 	 I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Primair Onderwijs 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag I Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag I IPC 2400 
T 065.1/2.e 	E 5.1/2.e 	@minocw.n1  

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 16:54 
Aan: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

MillOCW.C11&gt;;  5.1/2.e 
	

@minocw.nl&gt;  5.112.e 

@MinOCWS118tgt;;5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.112.e 

@owinsp.nl&gt;  5.1/2.e 	 m inocw.nl&gt;;  5.112.e 

Pminocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Beste 5.1/2.e 

Hierbij kan ik bevestigen dat ambtelijk BZK inmiddels heeft ingestemd met de appreciatie van 
amendement 8 die ik eerder vandaag in deze mailgroep heb gedeeld. 

Groet, 
5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	 Pminocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 14:52 
Aan: 5.1/2.e 

	

	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@ MinOCW.C11&gt;;  5.1/2.e 

@owinsp.nl&gt;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 

@InOCW.Cllgtgt;;  5.1/2.e 

@MInOCW.I'll&gt;;5.1/2.e 

MinOCW.1-11gcgt;;  5.112.e 



CC:5.1/2 e 	 @MinOCW.111&gt;;5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Deze vier amendementen zitten inmiddels in het dossier, inclusief de (voorlopige) appreciatie van nr 8 
(Kwint). 

5.112.e 	 I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Primair Onderwijs 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag I Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag I IPC 2400 
T 5.1/2.e 	 I E5 	 @minocw.n1  

Van:5.1/2.e 	 minocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:54 
Aan: 5.112.e 	 @mInocw nI&gt;;5.112.e 	 @MirlOCW.Cligcgt;  5.112.e 

@minocw.nl&gt;  5-112.e 	 minocw.nl&gt;  5.112.e 

@owinsp.nl&gt;;5.112.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

@minocw.nl&gt; 
CC: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.112.e 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: FW: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Dag allemaal, 

De amendementen van de SGP zijn inmiddels ingediend. Ook de SP heeft een amendement ingediend (nr. 
8). De SP wil in dit wetsvoorstel regelen dat onderwijsbestuurders die elders tevens een toezichthoudende functie 
bekieden, voor wat betreft de cumulatieve bezoldigingen niet boven de WNT-norm uitkomen. Werken jullie aan de 
appreciatie? Het lijkt me, gezien het onderwerp, verstandig hier FEZ (daarom ook alvast 5.1/2.e 	en 5.1/2.e 
meegenomen) en BZK te betrekken. Wat de appreciatie betreft alvast wat schoten voor de boeg: het onderwerp valt 
buiten het bereik van dit wetsvoorstel (ook gezien de portefeuilleverdeling OCW/BZK), hetgeen al reden is om het te 
ontraden. Daarnaast wil de SGP deze cumulatie-bepaling alleen voor onderwijsbestuurders invoeren, maar niet voor 
andere bestuurders. Niet valt in te zien waarom onderwijsbestuurders anders behandeld zouden moeten worden dan 
andere bestuurders in de semipublieke sector. 

Groet, 

5.1/2.e 

Van:5.1/2.e 	 tweedekamernl&gt; 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:23 
Aar's: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  5.1/2.e 

Onderwerp: RE: 35920 ingediende amendementen 8 t/m 11 

Veel dank! 

minocw.nl&gt; 

De amendementen SGP-01 t/m 03 zijn inmiddels ingediend als bijgevoegd, onder nrs. 9 t/m 11. De nota van wijziging 
zal ik met het oog op amendement nr. 11 in de gaten houden. 

Verder is door het lid Kwint ook een amendement ingediend op nr. 8, dat beoogt te regelen dat onderwijsbestuurders 
die elders tevens een toezichthoudende functie bekieden, voor wat betreft de cumulatieve bezoldigingen niet boven de 
WNT-norm uitkomen. Alle commentaar bij dat amendement is van harte welkom, en kunnen we zo nodig in een 
vervangend amendement verwerken. 

G roeten, 
5.1/2.e 

De volgende pagina is verwijderd, omdat deze buiten de reikwijdte 
van het verzoek valt 
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From: 	 5.1/2.e 
Sent Date: 	 Wed Jun 29 10:33:16 2022 
To: 	 5.1/2.e 
CC: 	 5.1/2.e 
Subject: 	 Re: Amendement Kwint (toezichthouders onder de anticumulatiebepaling WNT) 

Dank 5.1/2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 29 jun. 2022 om 10:30 heeft 5.1/2.e 	 minocw.nl&gt; het volgende 
geschreven: 

Ha 6.1/2.e 

Na de voorbespreking van zojuist heb ik meteen even geschakeld met mijn contactpersoon bij BZK, 
5.1/2.e 	 5.1/2.e 	 j5.1/2.e 

kt, 

5.1/2.e 	zal ook 5.1/2.e 	M.BZK dit advies meegeven. Voor het geval er nog overleg zal plaatsvinden 
tussen jullie. Dan weet je dit. 

Succes en mocht je nog WNT-gerelateerde vragen hebben, dan ben ik uiteraard beschikbaar. 

Groet, 
5.1/2.e 
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From: 	 5.112.e 
Sent Date: 	 Wed Aug 17 09:15:26 2022 
To: 	 5.1/2.e 
CC: 	 5.1/2.e 
Subject: 	 RE: Bespreken OCW-standpunten WNT-evaluatie 
Attachments: 	Standpunten in wetsevaluatie input IvhO.xlsx(17KB) 

HOi 5.1/2.e 

12 

Hierbij het document retour met onze input. 

Tot morgen! 

5.1/2.e 

Van: 5.1/2 e 	 @rninocw.nl&gt; 
Verzonden: donderdag 28 juli 2022 08:39 
Aan:5.1/2e 	 @owinsp.nl&gt;;5.1/2.e 
CC: 5.1/2.e 	 minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: Bespreken OCW-standpunten WNT-evaluatie 

Hoi 5:1/2.e 

Lijkt me een goed voorstel &#128522;. 

Groet, 5 1/2 e 

Van:5.1/2 e 	 @owinsp.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 09:35 
Aan:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;;  5.1/2.e 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: RE: Bespreken OCW-standpunten WNT-evaluatie 

Goedemorgen 5.1/2.e 

@owinsp.nl&gt; 

@owinsp.nl&gt; 

Dank voor het overzichtelijke document. Morgen staat er een WNT-overleg gepland. We zullen de punten 
dan ook met de inspecteurs bespreken. Er zitten namelijk ook een paar echte uitvoeringszaken tussen. 

Zullen we afspreken dat wij een eerste reactie toevoegen aan het document en dat jullie toesturen? Dan 
kunnen we aan de hand daarvan overleggen. 

Groet, 

5.112.e 

Van: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 14:19 
Aan: 5.1/2.e 	 @owinsp.nl&gt;;  5.1/2.e 

CC: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: Bespreken OCW-standpunten WNT-evaluatie 

owinsp.nl&gt; 

H 0 i 5.1/2.e 	en 5.1/2. 

Als het goed is, start BZK na de zomer (eindelijk) met het vormgeven van de evaluatiewet. Tot nu toe lijkt 
er niet echt haast te zijn, maar ik kan me voorstellen dat dat opeens omslaat. Het Iijkt me daarom goed 
om de OCW-standpunten op de verwachte onderwerpen alvast klaar te hebben liggen en met jullie 
afgestemd te hebben. Toen de evaluatie werd uitgevoerd, hebben we een aantal van deze punten 
uitgebreid met 5.1/2.e en 5.1/2.e 	besproken, maar ik kan me voorstellen dat er in de afgelopen 2 jaar 
wellicht iets is veranderd, of dat jullie een andere kijk op bepaalde zaken hebben dan zij. 



Bijgevoegd vinden jullie een bestand waarin ik de belangrijkste punten uit de evaluatie heb overgenomen. 
De gekleurde onderwerpen bespreek ik graag met jullie, voor de andere onderwerpen heb ik het idee dat 
het voornamelijk een beleidsmatige kwestie is die minder gevolgen heeft voor het toezicht (maar als jullie 
daarbij wel opmerkingen hebben, nemen we die natuurlijk ook graag mee). De eerste 19 onderwerpen in 
het bestand komen rechtstreeks uit een bijlage bij het overkoepelende eindrapport dat naar de Kamer is 
gestuurd. De bijlage staat op paging 46 t/m 48, en het rapport is hier te vinden: Overkoepelend eindrapport 
wetsevaluatie Wet normering topinkomens 2016-2020 1 Rapport 1 Topinkomens. Daarnaast heb ik nog 2 
onderwerpen toegevoegd die ook spelen, maar niet zijn opgenomen in de bijlage in het rapport. De 
onderwerpen zijn tot nu toe op zich alleen geInventariseerd, zonder dat een beslissing over de 
wenselijkheid is genomen. Wat mij betreft is er daarom nog voldoende ruimte om, indien nodig, met BZK 
de discussie aan te gaan als we van opvatting verschillen. 

Ik zal een overleg inplannen. 

Groet, 5.1/2.e 
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From: 	 5.1/2.e 

Sent Date: 	Fri Sep 2 09:59:07 2022 
To: 	 5.1/2.e 

CC: 
Subject: 	 RE: Aanbiedingsbrief + antwoorden op Kamervragen over het bericht lucratieve bijverdiensten fulltime 

topbestuurders.docx 
Attachments: 	Nota bij beantwoording Kamervragen GL over AOb-artikel lucratieve bijverdiensten fulltime topbestuurders 

door M.BZK mede namens M.00W en MPV0.docx(110KB) 

Hol 5.1/2.e 

Dank voor je opmerkingen! 

Het opstellen van de antwoorden op de Kamervragen was best lastig. 5.1/2.i 

Gezien dat proces en het feit dat MBZK al akkoord is, wil ik de antwoorden daarom 
alleen aanpassen als de ministers zal aangeven. Dan hebben we ook een sterkere basis richting BZK. 

De nota heb ik wel aangepast nav jouw opmerkingen. Ik ben hierin veel duidelijker ingegaan op de 
verantwoordelijkheidsverdeling, de betrokken partijen en dat de evaluatiewet de plek is waar dit geregeld 
zou kunnen worde. Vandaag ligt er in de MR een brief over de evaluatiewet, dus daarmee krijgt hij 
(voordat hij deze Kamervragen krijgt) ook nog wat meer gevoel bij de WNT. 5.2/1  

Hierbij stuur ik je per mail de aanpassingen en/of reactie op jouw opmerkingen. Dat gaat denk ik iets 
gemakkelijker dan via Proza. Als jij akkoord bent, dan zal ik het Proza goed zetten. 

Groet, 5.1/2.e 

Van: 5.1/2,e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: donderdag 1 september 2022 17:38 
Aan: 5.1/2.e 

	

	 @minocw.nl&gt; @minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 

Onderwerp: Aanbiedingsbrief + antwoorden op Kamervragen over het bericht lucratieve bijverdiensten fulltime 
topbestuurders.docx 

Ha  5.1/2.e 	5.1/2.e 

Ik heb naar de nota en de antwoorden gekeken. Begrijp ook dat de antwoorden al goedgekeurd zijn door 
MBZK, dus aan jullie ter overweging om nog iets te veranderen of niet. Zelf mis ik wel een stukje 
&#8220;gevoel&#8221; bij de beantwoording. Bijvoorbeeld dat wij delen dat er spaarzaam met 
overheidsmiddelen moet worden omgegaan. En ik twijfel wel of de beantwoording van 5.1/2.1 	 nog 
wel ruimte laat, zonder daarbij de indruk te wekken op je schreden te moeten terugkeren&#8230;.. 

5.1/2.i 

Willen jullie daar nog een blik op werpen? Dan kunnen we zien of onze BWL zich kunnen vinden in de 
antwoorden. 

Groet 5.1/2.e 



5.1/2.e 

5.1/2.e 

RE: Nota bij beantwoording Kamervragen GL over A0b-artikel lucratieve bijverdiensten fulltime 
topbestuurders door M.BZK mede namens M.00W en MPVO.docx 
vrijdag 2 september 2022 09:36:40 

14 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Hoi  5.1/2.e 

5.1/2.e 

Over de nota: ik snap jouw/jullie dilemma's. Ben ook benieuwd hoe Dennis gaat 
reageren op onze voorstellen over  Daar valt in elk geval uit of to leiden hoe 
zwaar hij hecht aan de eerdere beantwoording op Kamervragen i.r.t. een mogelijke 
koerswijziging later, in welke mate hij zelf aan zet wil zijn i.r.t. M.BZK, en dat soort 
zaken die ook relevant kunnen zijn voor deze nota. Maar dan kunnen we wellicht niet op 
wachten. 

Inhoudelijk vind ik dat je goede oplossingen hebt gevonden op de feedback van 5.1/2.e 

5.1/2.i 

Eens dat we pas terug moeten naar BZK voor tekstwijzigingen (welke dan ook) na 
opdracht door onze BWL. 

Mijn insteek zou wel zijn "let's go for it" met de beste versie waarmee we zelf kunnen 
komen (misschien gewoon wel deze). 5.1/2.1 

Wat denk jij? 

Groet, 
5.1/2.e 

Van: 51/2'e 	 @minocw.nl> 

Verzonden: vrijdag 2 september 2022 09:06 

Aan: 51/2"e 	 @minocw.nl> 

Onderwerp: Nota bij beantwoording Kamervragen GL over AOb-artikel lucratieve bijverdiensten 

fulltime topbestuurders door M.BZK mede namens M.00W en MPVO.docx 

Ha  5.1/2.e 

Ik heb de nota aangepast nav de opmerkingen van 5.1/2.e 	Ik vind het wel lastig. 5.1/2.i 

it jij ook nog even meekijken? 

De antwoorden op de Kamervragen passen we alleen aan als de ministers dat willen, 
wat mij betreft niet eerder. 

5.1/2.e 

Groet, 5.1/2.e 

Buiten 
reikwijdte
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From: 	 5.112.e 
Sent Date: 	 Mon Sep 12 09:02:39 2022 
To: 	 5.1/2.e 
CC: 
Subject: 	 Re: Opmerkingen MPVO bij zaak 	 Schriftelijke vragen van de leden Westerveld en Bromet (beiden 

GroenLinks) over het bericht 'Lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurders' 
Attachments: 	 innage001.jpg(2KB); image001.jpg(2KB); Opmerkingen MPVO bij nota 	 en brief 

.pdf(1982KB) 

Ja, ik zou zoveel mogelijk letterlijk de zinnen op de post-it gebruiken. Ben heel benieuwd, succes! En bij ons 
moet deze brief dus ook nog een keer aangeboden worden via de lijn voor akkoord. 

Met vriendelijke groet, 
51/2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 9 sep. 2022 om 13:36 heeft 5.1/2.e 	 minocw.nl&gt; het volgende 
geschreven: 

HOl 5.1/2.e 

Dit is uiteraard geheel volgens verwachting gezien ons eerdere contact.51/2,.i 

Groet, 
5.1/2.e 

Van: Dienstpostbus Print-Scanbalie5.1 /2.i 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: vrijdag 9 september 2022 13:13 
Aan:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC: PS-Groep FEZ Nota naar MOCW en MPVO — parallel en via &It;5.1/ 

ocw.local&gt; 2.i 

Onderwerp: Opmerkingen MPVO bij zaak 	 Schriftelijke vragen van de leden Westerveld en Bromet (beiden 
GroenLinks) over het bericht 'Lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurders' 

Beste collega, 

MPVO is niet akkoord en heeft opmerkingen geplaatst op bijgevoegd(e) document(en). MPVO ontvangt graag een 
schone versie van het(de) aangepaste document(en) en een versie met track changes. 



Om de takenlijn goed te laten verlopen s.v.p. onderstaande stappen tussenvoegen onder "Accorderen uit tas MPVO" 
en alleen de schone versie van het(de) aangepaste document(en) &#43; een versie met track changes opnieuw 
aanbieden in de documentenlijn. De reeds eerder aangeboden en niet gewijzigde documenten s.v.p. ontkoppelen. 

Takenlijn van MPVO 
Printen - BOA/PRINT-SCANBALIE 
Plaatsen in tas BWL - BOA/SEC/MPVO 
Plaatsen uit tas BWL - BOA/SEC/MPVO 

LET OP: als bovenstaande stappen niet worden toegevoegd aan de takenlijn, dan ziet de Print-/Scanbalie geen nieuwe 
printtaak en worden de stukken ook niet geprint. 

Wilt u op dit bericht reageren? Gelieve onze dienstpostbus5. 	 Caminocw.n1) te gebruiken. 

Met vriendelijke groet, 

5.1/2.e 
Team Stukkenstroom (voorheen Print-/Scanbalie) 	 Collega: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 	 5.112.e 
Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 12500133 I Den Haag I IPC 1100 
Kamer: 5.1/2.e 
E-mail: 5.112.1 	 (aminocw.n1  
Telnr.: 5.1/2.e 	 , doorkiesnr. 51/2. 
Mobiel: 5.1/2.e 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER BESLUITVORMING 
	

Financieel-Economische 

Aan: M.00W 
	 Zaken 

Via: MPVO 
	

Van 

5.1/2.e 
T5.112.e 

5.1/2.e 
T +25.1/2.e 

Datum 
1 september 2022 

Aanleiding 
Op 10 juni jl. hebben de leden Westerveld en Bromet (beiden GL) 17 schriftelijke 
Kamervragen gesteld aan M.00W, MPVO en M.BZK naar aanleiding van het A0b-
artikel 'Lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurder. Omdat de vragen 
inhoudelijk vooral betrekking hebben op de portefeuille van M.BZK als 
coordinerend minister voor de Wet Normering Topinkomens (WNT), heeft 
ambtelijk BZK het initiatief genomen voor de conceptbeantwoording, met input 
vanuit ambtelijk OCW. Via deze nota wordt om uw instemming gevraagd op 
bijgevoegde beantwoording, die inmiddels al door M.BZK is geaccordeerd. 

Geadviseerd besluit 
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording 
2. Akkoord te gaan met voorgestelde wijze van ondertekening 

T.a.v. besluit 2:  In overleg met ambtelijk BZK is er vooralsnog voor gekozen de 
brief uitsluitend door M.BZK te laten ondertekenen. Meetekenen vanuit OCW was 
denkbaar, aangezien de vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel van 
AOb over de onderwijssector, en expliciet mede gericht aan M.00W en MPVO. 
Ambtelijk BZK hecht echter sterk aan ondertekening door M.BZK, mede namens 
M.00W en MPVO. Omdat de beantwoording inhoudelijk vrijwel volledig op het 
terrein van M.BZK ligt, en eveneens voor deze lijn ("mede namens") is gekozen 
bij een eerdere set van Kamervragen door GL over de WNT', acht 
FEZ/Arbeidszaken dit niet onlogisch en kan hierin meegaan. 

Kernpunten 

• De 17 gestelde vragen hebben betrekking op een breed scala aan 
deelonderwerpen binnen het WNT-beleid en ziet op zowel topfunctionarissen 
an sich, als de combinatie van bestuursfuncties met die van intern 
toezichthouder. 

• Naast feitelijke vragen over aantallen en bedragen, worden ook enkele 
beleidsvoorstellen voorgelegd voor uw reactie. 

• De meest politiek relevante is het voorstel om de zogeheten 
anticumulatiebepaling2  in de WNT uit te breiden naar de interne 

1  Aanhangsel Handelingen 3381, vergaderjaar 2021-2022, 2022Z09227 
2  Als iemand bestuursfuncties heeft bij verschillende WNT-instellingen mag de opgetelde 
bezoldiging niet hoger zijn dat het algemene WNT-maximum (de anticumulatiebepaling). Op 

nota 	Beantwoording M.BZK op Kamervragen GL over A0b- 
artikel bijverdiensten topbestuurders, mede namens 
M.00W en MPVO 

Referentie 

Bijiagen 
1.Brief M.BZK met 

beantwoording op 
2022211775 

2.AOb-artikel 'Lucratieve 
bijverdiensten voor fulltime 
topbestuurder' 

Intern OCW afgestemd 

Interdepartementaal 
afgestemd 
BZK 
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fttbitt' 

Datum 
1 september 2022 

toezichthouders (vraag 11 in de set). Dit voorstel is onlangs ook als 
amendement door SP [Kwint] ingediend in het kader van de Wet Uitbreiding 
Bestuurlijk Instrumentarium Onderwijs. MPVO heeft in reactie op het 
amendement aangegeven "geen geitenpaadjes in de WNT te willen", maar dat 
dit in de WNT geregeld zou moeten worden. Het amendement (gesteund door 
grootste deel oppositie) is verworpen, maar de verwachting is dat D66 het bij 
een nieuw voorstel om dit op te nemen in de Tweede Evaluatiewet WNT 
mogelijk wel aan een meerderheid zal helpen. 

• 

-1. 
• Het al of niet opnemen van de interne toezichthouders onder de 

anticumulatiebepaling een zaak waar een bewuste politieke keuze over moet 
worden gemaakt, waarna dit eventueel met de Evaluatiewet in de WNT 
gewijzigd kan worden. M.BZK is hierbij coordinerend en OCW, VWS, Wonen 
en Financien zijn departementen die een grote rol hebben bij de WNT. 

• Ook bij de beantwoording op de overige vragen, worden (bijv. bij de 
suggesties om topfunctionarissen bijverdiensten te laten overmaken naar de 
eigen onderwijsinstelling, of om een landelijk openbaar nevenfunctieregister 
in te stellen) geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Gekozen is voor een zo 
beknopt mogelijke, feitelijke beantwoording, die aansluit bij staand beleid. 

Toelichting 

Politieke context 
• In de afgelopen maanden is er veel aandacht geweest (vooral vanuit GL en 

SP) voor topinkomens in het onderwijs. 
• In het bijzonder de beloning van de interne toezichthouders staat daarbij 

regelmatig centraal. 
• Naast de al genoemde initiatieven, was er een motie van het lid Westerveld 

om de centrale medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven op de 
bezoldiging van toezichthouders in het onderwijs. Deze is op 19 april 
verworpen (tegen: VVD, D66, CDA, CU, SGP, Van Haga). 

• Een min of meer gelijkluidend amendement is later door Westerveld ingediend 
in het debat over de Wet Uitbreiding Bestuurlijk Instrumentarium Onderwijs. 
Dit amendement is door MPVO ontraden, en eveneens verworpen. 

Hoofdpunten uit het AOb-artikel  
• Het artikel van de AOb (d.d. 7 juni jl.) beschrijft de in het onderwijs niet 

ongebruikelijke praktijk dat een (fulltime) topfunctionaris naast zijn/haar 

dit moment hoeven bijverdiensten uit functies bij een RvT niet te worden meegeteld voor de 
toetsing aan het (algemene) WNT-maximum. 
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Datum 
1 september 2022 

hoofdfunctie, tevens een of meerdere nevenfuncties heeft als intern 
toezichthouder (lid RvT) bij andere (WNT-)instellingen. 

• 5.1/2.i 

• Zowel de AOb als vragenstellers (GL) zijn echter vooral kritisch op de 
bijverdiensten die met deze nevenfuncties gepaard gaan. 

Appreciatie voorstel uitbreidinq anticumulatiebepalinq met interne toezichthouders 
(RvT)  
• FEZ/Arbeidszaken ziet geen onoverkomeldke bezwaren tegen mogelijke 

uitbreiding van de anticumulatiebepaling in de WNT met de interne 
toezichthouders. Wel zou er in dat geval nogmaals kritisch moeten worden 
gekeken naar de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. En of daar 
wellicht enige verlichting in kan worden aangebracht. 

• 5.1/2.i 

1 
• Indien het kabinet besluit de anticumulatiebepaling aan to passen, zou dit 

geregeld moeten worden in de Evaluatiewet waar M.BZK binnenkort mee van 
start gaat. De brief waarin M.BZK het wetstraject aankondigt is voor de MR 
van 2 september geagendeerd en wordt 14 september in een commissiedebat 
met de BZK-commissie besproken. 
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TER BESLUITVORMING 
	 Financieel-Economische 

Aan: M.00W 
	 Zaken 

Via: MPVO 
	

Van 
5.1/2.e 
T +35.1/2.e 

5.1/2.e 
+35.1/2.e 

Datum 
1 september 2022 

nota 	Beantwoording M.BZK op Kamervragen GL over AOb-
artikel bijverdiensten topbestuurders, mede namens 
M.00W en MPVO 

Aanleiding 
Op 10 juni jl. hebben de leden Westerveld en Bromet (beiden GL) 17 schriftelijke 
Kamervragen gesteld aan M.00W, MPVO en M.BZK naar aanleiding van het AOb-
artikel 'Lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurder'. Omdat de vragen 
inhoudelijk vooral betrekking hebben op de portefeuille van M.BZK als 
coordinerend minister voor de Wet Normering Topinkomens (WNT), heeft 
ambtelijk BZK het initiatief genomen voor de conceptbeantwoording, met input 
vanuit ambtelijk OCW. Via deze nota wordt om uw instemming gevraagd op 
bijgevoegde beantwoording, die inmiddels al door M.BZK is geaccordeerd. 

MPVO was niet akkoord met het antwoord op 5.1121 	van de Kamervragen. Naar 
aanleiding van overleg tussen DGBZK en DGPV is dit antwoord uitgebreid. MPVO 
heeft via DGPV al akkoord gegeven op deze uitbreiding. Het aangepaste antwoord 
is met track changes aangepast in het document met de beantwoording. De 
takenlijn is vervolgens bij MPVO herstart. 

Geadviseerd besluit 
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording 
2. Akkoord te gaan met voorgestelde wijze van ondertekening 

T.a.v. besluit 2:  In overleg met ambtelijk BZK is er vooraisnog voor gekozen de 
brief uitsluitend door M.BZK te laten ondertekenen. Meetekenen vanuit OCW was 
denkbaar, aangezien de vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel van 
AOb over de onderwijssector, en expliciet mede gericht aan M.00W en MPVO. 
Ambtelijk BZK hecht echter sterk aan ondertekening door M.BZK, mede namens 
M.00W en MPVO. Omdat de beantwoording inhoudelijk vrijwel volledig op het 
terrein van M.BZK ligt, en eveneens voor deze lijn ("mede namens") is gekozen 
bij een eerdere set van Kamervragen door GL over de WNT1, acht 
FEZ/Arbeidszaken dit niet onlogisch en kan hierin meegaan. 

Kernpunten 
• De 17 gestelde vragen hebben betrekking op een breed scala aan 

deelonderwerpen binnen het WNT-beleid en ziet op zowel topfunctionarissen 
an sich, als de combinatie van bestuursfuncties met die van intern 
toezichthouder. 

1  Aanhangsel Handelingen 3381, vergaderjaar 2021-2022, 2022Z09227 

Referentie 

Bijlagen 
1. Brief M.BZK met 

beantwoording op 
2022Z11775 

2.A0b-artikel 'Lucratieve 
bijverdiensten voor fulltime 
topbestuurder' 

Intern OCW afgestemd 

Interdepartementaal 
afgestemd 
BZK 

Pagina 1 van 3 



Datum 
1 september 2022 

• Naast feitelijke vragen over aantallen en bedragen, worden ook enkele 
beleidsvoorstellen voorgelegd voor uw reactie. 

• De meest politiek relevante is het voorstel om de zogeheten 
anticumulatiebepaling2  in de WNT uit te breiden naar de interne 
toezichthouders (vraag 11 in de set). Dit voorstel is onlangs ook als 
amendement door SP [Kwint] ingediend in het kader van de Wet Uitbreiding 
Bestuurlijk Instrumentarium Onderwijs. MPVO heeft in reactie op het 
amendement aangegeven "geen geitenpaadjes in de WNT te willen", maar dat 
dit in de WNT geregeld zou moeten worden. Het amendement (gesteund door 
grootste deel oppositie) is verworpen, maar de verwachting is dat D66 het bij 
een nieuw voorstel om dit op te nemen in de Tweede Evaluatiewet WNT 
mogelijk wel aan een meerderheid zal helpen. 

• 5.1/2.i 

• Het al of niet opnemen van de interne toezichthouders onder de 
anticumulatiebepaling een zaak waar een bewuste politieke keuze over moet 
worden gemaakt, waarna dit eventueel met de Evaluatiewet in de WNT 
gewijzigd kan worden. M.BZK is hierbij co6rdinerend en OCW, VWS, Wonen 
en Financien zijn departementen die een grote rol hebben bij de WNT. 

• Ook bij de beantwoording op de overige vragen, worden (bijv. bij de 
suggesties om topfunctionarissen bijverdiensten te laten overmaken naar de 
eigen onderwijsinstelling, of om een landelijk openbaar nevenfunctieregister 
in te stellen) geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Gekozen is voor een zo 
beknopt mogelijke, feitelijke beantwoording, die aansluit bij staand beleid. 

Toelichting 
Politieke context 
• In de afgelopen maanden is er veel aandacht geweest (vooral vanuit GL en 

SP) voor topinkomens in het onderwijs. 
• In het bijzonder de beloning van de interne toezichthouders staat daarbij 

regelmatig centraal. 
• Naast de al genoemde initiatieven, was er een motie van het lid Westerveld 

om de centrale medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven op de 
bezoldiging van toezichthouders in het onderwijs. Deze is op 19 april 
verworpen (tegen: VVD, D66, CDA, CU, SGP, Van Haga). 

2  Als iemand bestuursfuncties heeft bij verschillende WNT-instellingen mag de opgetelde 
bezoldiging niet hoger zijn dat het algemene WNT-maximum (de anticumulatiebepaling). Op 
dit moment hoeven bijverdiensten uit functies bij een RvT niet te worden meegeteld voor de 
toetsing aan het (algemene) WNT-maximum. 
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Datum 
1 september 2022 

• Een min of meer gelijkluidend amendement is later door Westerveld ingediend 
in het debat over de Wet Uitbreiding Bestuurlijk Instrumentarium Onderwijs. 
Dit amendement is door MPVO ontraden, en eveneens verworpen. 

Hoofdpunten uit het AOb-artikel  
• Het artikel van de AOb (d.d. 7 juni jl.) beschrijft de in het onderwijs niet 

ongebruikelijke praktijk dat een (fulltime) topfunctionaris naast zijn/haar 
hoofdfunctie, tevens een of meerdere nevenfuncties heeft als intern 
toezichthouder (lid RvT) bij andere (WNT-)instellingen. 

• 5.1/2.i 

• Zowel de AOb als vragenstellers (GL) zijn echter vooral kritisch op de 
bijverdiensten die met deze nevenfuncties gepaard gaan. 

Appreciatie voorstel uitbreiding anticumulatiebepaling met interne toezichthouders 
(RvT)  
• FEZ/Arbeidszaken ziet gees onoverkomelijke bezwaren tegen mogelijke 

uitbreiding van de anticumulatiebepaling in de WNT met de interne 
toezichthouders. Wel zou er in dat geval nogmaals kritisch moeten worden 
gekeken naar de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. En of daar 
wellicht enige verlichting in kan worden aangebracht. 

• 5.1/2.i 

• Indien het kabinet besluit de anticumulatiebepaling aan to passen, zou dit 
geregeld moeten worden in de Evaluatiewet waar M.BZK binnenkort mee van 
start gaat. De brief waarin M.BZK het wetstraject aankondigt is voor de MR 
van 2 september geagendeerd en wordt 14 september in een commissiedebat 
met de BZK-commissie besproken. 
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From: 	 Secretariaat 5.1/2.e 
Sent Date: 	 Fri Sep 30 14:11:30 2022 
To: 	 5.1/2.e 
CC: 	 5.1/2.e 
Subject: 	 RE: WNT-Kamervragen 
Attachments: 	 image002.png(20KB); image003.png(4KB) 

Hol 5.1/2.e 

Dank voor de informatie, zal deze mail voor 5.1/2. toevoegen aan ibabs. Ter info voor jullie: de telefonische afspraak 
met 5.1/2.e 	 (BZK) staat dinsdag 4 oktober om 9 uur. 

Groet, 
5.1/2.e 

Secreta Haat 5.1/2.e 
5.1/2.e 
5.1/2.e 
5.1/2.i 	@minocw.n1   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I Postbus 16375 12500 BJ Den Haag 

Bij bezoek aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. 

Van:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: vrijdag 30 september 2022 11:10 
Aan:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.n1R,  —gt;;5.1/2.e 

@nninocw.nl&gt; 
Onderwerp: WNT-Kamervragen 

Beste 5.1/2.e 

minocw.nl&gt;; 5.1/2.e 

Van 5.1/2.e  begrepen we dat je benaderd bent door 5.1/2.e 	BZK over Kamervragen WNT. Het klopt dat 
deze Kamervragen al een tijd liggen. MPVO is niet akkoord gegaan met de beantwoording. 5.1/2.i 

Met 5.1/2. is afgesproken dat deze Kamervragen komende dinsdag worden meegenomen in een overleg 
tussen MBZK en MPVO. In de mail hieronder staan de afspraken met 5.1/2. uitgebreider. Hopelijk kunnen de 
Kamervragen na het gesprek verder de lijn door richting MOCW, en daarna worden verstuurd. 

Een scan van de nota, Kamervragen en de opmerkingen van MPVO is als bijlage toegevoegd. Ik hoop 
hiermee je vragen te hebben beantwoord! 

Hartelijke groet, 
5.1/2.e 

Van: 5.1/2,e 	 @minocw.nl&gt; 
Verzonden: dinsdag 27 september 2022 15:34 
Aan: 5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC: 5.1/2.e 	 _eminocw.nl&gt;;5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
Onderwerp: FW: Opmerkingen MPVO bij zaak 	 Schriftelijke vragen van de leden Westerveld en Bromet 
(beiden GroenLinks) over het bericht 'Lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurders' 

Ha 5.1/2.e 
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From: 	 5.1/2.e 
Sent Date: 	 Fri Oct 7 10:19:06 2022 
To: 	 5.1/2,e 
CC: 
Subject: 	 FW: Kamervragen 

Ha 5.1/2.e 

Dit bedankje was ook voor jou, dus bij deze &#128522;. En de Kamervragen zijn in Proza inmiddels ook 
akkoord bevonden door MPVO en gisteren in tas gegaan van MOCW. Eindelijk weer wat voortgang dus 
&#128522;. 
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Groet, 5 1/2 e 

Van:5.1/2.e 	 @nninocw.nl&gt; 
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 19:55 
Aan:5-1/2.e 	 @minocw.nl&gt; 
CC: 5.1/2.e 	 @MirlOCW.r118cgt;;5.1/2.e 
Onderwerp: FW: Kamervragen 

Dag 5.1/2.e 

Dank voor je input (en die van 5.1/2.e 	tbv het gesprek met 5.1/2.e 
akkoord met onderstaande wijziging. Zal ik 5.1/2.e 	melden. 

Met vriendelijke groet, 

5.1/2.e 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 

e-mailadres: 
5.1/2.e 	 Caminocw.n1  
Secretariaat: 
5.1/2.e 
e-mail: 5.1/2.i 	 Pminocw.n1  
T:  5.1/2.e 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksoverheid.nl  

Van:5.1/2.e 	 @minbzk.nl&gt;  
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 13:51 
Aan:5.1/2.e 	 @minocw.nl&gt;  
CC:5.1/2.e 	 @minbzk.n1&5.1/2.e  
Onderwerp: Kamervragen 

Ha 5-112.e 

@nninocw.nl&gt; 

over de WNT kamervragen. MPVO is 

@minbzk.nl&gt;  

Zoals vanochtend besproken bijgevoegd het tekstvoorstel voor een aangepast (in blauw) antwoord op 5 1/2.t 	 de 
kamervragen van GL (Westerveld/Bromet) over de WNT dat naar ons idee tegemoet komt aan de wens van jullie 
Minister. Is ambtelijk al afgestemd met de WNT collega's bij OCW. 
Hoor graag of dit akkoord is voor jullie. 

Alvast dank en hartelijke groet 
5.1/2.e 



Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

5.112.i +5.2/1 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 
of messages. 
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From: 	 5.1/2.e 
Sent Date: 	 Wed Jan 18 09:20:02 2023 
To: 	 5.1/2.e 
CC: 	 5.1/2.e 
Subject: 	 FW: Gelakte nota en achtergrondinfo WNT 
Attachments: 	 NtO_ 

Ondertekening_brieven_aan_Tweede_Kamer_en_VTH_naar_aanleiding_van_Evaluatierapport_SEOR_over 
WNT-regeling_OCW_Geredigeerd.pdf(6458KB); Nt0_- 
Ondertekening_brieven_aan_Tweede_Kamer_en_VTH_naar_aanleiding_van_Evaluatierapport_SEOR_over 

_WNT-regeling_OCW.pdf(3827KB); Afbeelding1.jpg(303KB) 

Hoi 5.112.e 

Met dank aan onze BZK-collega's en 5.1/2.e 	 heb ik de antwoorden op beide vragen van MPVO: 

1. De verkenning aanscherping anticumulatiebepaling wordt momenteel uitgevoerd door BZK in afstemming met 
OCW. Onderdeel van de verkenning is het vaststellen in welke mate Ieidinggevende topfunctionarissen van WNT-
instellingen toezichthoudende nevenfuncties vervullen bij andere WNT-instellingen. Hiervoor loopt op dit moment een 
aanvraag voor maatwerkonderzoek door CBS. Daarnaast wordt in de verkenning geinventariseerd welke andere wet-
en regelgeving en governance codes zijn gericht op de stapeling van toezichthoudende functies. 
2.13u 

ite 
n 

Groet, 
5.1/2.e 

Van:51/2-e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 11:32 
Aan:5.1/2.e 	 @minocw.nl> 
CC:5.1/2.e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Gelakte nota en achtergrondinfo WNT 

Hoi 5.1/2.e 

Ik zie wat er mis is gegaan. Ik heb de gelakte nota's wel in de zaakmap toegevoegd, maar niet aan de takenlijn gekoppeld. Fijn dat je 
zo oplettend bent. Ik heb hierbij twee versies toegevoegd; een waar de gelakte delen nog leesbaar zijn en een volledig gelakte versie. 

De huidige nota ter ondertekening gaat inderdaad alleen in op de twee brieven die ter ondertekening voorgelegd worden. In de 
voorgaande nota heeft MPVO aangegeven graag een vervolg te geven aan twee WNT-gerelateerde onderwerpen. Beide onderwerpen 
zijn in lopende trajecten ingebracht. Hieronder geef ik daarvan de laatste stand van zaken: 

• Het uitbreiden van de anticumulatiebepaling naar intern toezichthouders 
Deze wens wordt betrokken bij de WNT-evaluatiewet. In afstemming met MBZK is besloten om `nader uit te laten 
zoeken wat de voor- en tegens zijn van het verder aanscherpen van de anticumulatiebepaling'. Dit is op 10 oktober in 
Kamervragen gecommuniceerd naar de Tweede Kamer. 

• Buiten reikwijdte 

Denk je dat dit voldoende achtergrondinformatie is voor dit moment? 

Groet, 5.1/2. 
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[24-06-2022 11:42:58] 5.1/2.e 5.1/2.e 	Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. 
Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 
[24-06-2022 11:42:58] 5.1/2.e 5.1/2.e 	Hoi 5.1/2.e 

[24-06-2022 11:43:19] 5.1/2.e 5.1/2.e 	<bijgevoegd: 00000003-PHOTO-2022-06-24-11-43- 
19.jpg> 
[24-06-2022 11:43:36] 5.1/2.e 

haha 
[24-06-2022 11:43:40] 5.112.e 

[24-06-2022 11:44:04] 5.1/2.e  

5.1/2.e 	Ik heb dit per ongeluk uitgezet bij een andere 51/2.e  

5.1/2.e 	Maar moest naar jou! 
5.1/2.e 	Zou jij samen met 5.1/2.e 

	
5.1/2.e 	hiernaar willen kijken 

en het antwoord naar mij op de mail willen zetten? 
[24-06-2022 11:44:17] 51/  Aha oke! Nou is snel genoeg gerepareerd dan 0 
[24-06-2022 11:44:40] 51/ En nee deze antwoorden conflicteren zeker niet 
[24-06-2022 11:44:56] 4-1/ Zal dit nog even bevestigen per mail met 5.112.e 	in cc 
[24-06-2022 11:49:47] -7/2.e 51/2.e 	Top, dankje! 
[11-07-2022 13:26:07]" Hoi 5.1/2.e 	heb jij vanmiddag of morgen tijd om even te bellen? 9a 
Bovenstaande set kamervragen is inmiddels gepubliceerd. Echter is er ook nog een 2e set van 
zelfde leden (GL). Daarin wordt explicieter gevraagd naar het punt waar Dennis een opmerking 
over maakte op de vorige nota. 5.1/2.1 

Daarom stemmen we 
onze koers graag even of met jou. 
[11-07-2022 13:38:32] %/ En ik zit straks 2 uur in de trein. Dus tenzij je nu meteen zou kunnen 
bellen, is morgen wellicht handiger. 
[11-07-2022 13:39:09] 5.1/2.e 5.1/2.e 	Morgen heb ik tijd 
[11-07-2022 13:39:38]r 
[12-07-2022 10:53:46] 5.1/  Kan 11.00 bellen? 
[12-07-2022 10:58:19] .1/2.e 51/2.e 	11.15 bellen? 
[12-07-2022 11:11:40] 51/  Ok! a 

[05-09-2022 15:29:16] 51/ 5.1/2.i 

Uitwerking wetsevaluatie gaat lang proces worden. Wetswijziging pas (op zn vroegst) per 2025. 
Ambtelijke overleggen waarin we dit punt kunnen inbrengen zijn nog niet geagendeerd. 
[05-09-2022 15:31:57] 5.1/2.e 5.1/2.e 	5.1/2.1 

[05-09-2022 15:32:34] 51/  Oke ik ga er achteraan. 
[06-09-2022 15:58:40] g.1/2.e 5.1/2.e 	Hoe laat lukt voor jullie? 
[06-09-2022 15:58:57] 5.1/2.e 5.112.e 	De tas gaat om 16.30 weg 
[06-09-2022 16:01:52] 5 1/  We zijn eruit S 
[06-09-2022 16:01:59] 5:4/  Wat vind je van: 
[06-09-2022 16:03:13] 5.1/ "5.1/2.1 + 5.2/1 

[06-09-2022 16:14:29] 5.1/2.e 5.1/2.e 	Yes hier kan ik wat mee 
[06-09-2022 16:23:45] 5.1/  Top 
[13-09-2022 11:38:19] ,5•2/  Weer even over anticumulatiebepaling: 5.1/2.i 

[13-09-2022 11:39:41] „51/  Voor jou goed om te weten: 5.1/2.1 

[13-09-2022 11:41:14] 5.1/ 51/2.1  

[13-09-2022 12:11:36] 5.1/2.e 5.1/2.e 	Thanx voor het appen! 



[13-09-2022 12:12:00] 5.1/2.e 5.1/2.e 	Ik denk dat de 5.1  contact opneemt met 5.1/2 5.1/2.e 	(51 
A 	 ‘ 

Wiersma). Ik ben 5:112.e 	
/9 A 	 17 A 

 

[13-09-2022 12:12:05] 5.1/2.e 5.1/2.e 	Wit jij dit aan hem doorgeven? 
[13-09-2022 12:12:13] 5.1/2.e 5.1/2.e 	<bijgevoegd: 00000056-51/2 5.1/2.e  
[13-09-2022 12:12:22] 5:112.e 5.1/2.e 	En ben benieuwd! 	

(5.1/2. vcf> 

[13-09-2022 12:28:45] „S 1/  Oh ja tuurlijk. Doe ik! 
[19-09-2022 16:37:48] 5;1/ Korte update: 5:1/1i  

[19-09-2022 16:38:06] 5.1/  Prima! 
[19-09-2022 16:38:18] g.7/2.e 5.1/2.e  Prima voorstel. Kan ook tussen 5:1/2m  

[19-09-2022 16:42:31] 	Ik heb net de Hoftoren verlaten. Maar begrijp dat notulen MR 2/9 
eindelijk beschikbaar zijn. Daar begin ik morgen mee en daarna Iaat ik weten hoe ik denk (hoop) 
dat ze a-bepaling mogelijk toch kunnen oplossen. 
[19-09-2022 16:42:56] 51/  Ze = we 0 
[19-09-2022 16:56:52] g:$1/2'e 5.1/2.e 	Top! 
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[13-09-2022 12:33:32] 5.112.e 	 Berichten en gesprekken worden end-to-end 
versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 
[13-09-2022 12:33:32] 5.1/2. Hoi 51/2.e vraagje: 51/2.1 

Mocht je nadere toelichting willen, laat het even weten. 

Gr, 5.1/2.e 	 (FEz/Arbeidszaken) 
[13-09-2022 12:41:34] 5.112.e 	 Hee 51/2.e 

Thanks voor de heads up! zegt me nu nog even niks maar zal even met 
[13-09-2022 12:53:30] 5.172  OE 
[21-09-2022 16:36:22] 5.1/2. Hey 5.112.e 

Even update over de anticumulatiebepalin 
	

5.1/2.i 

5.1/2.e 	schakelen, 

Kan ik jou anders binnenkort eens bellen om de varianten door to nemen? 
[23-09-2022 14:38:25] &la Hi, alle begrip voor als dit een hele drukke week is/was. 
Anders misschien begin-  volgende week even contact hebben over deze zaak? 
[28-09-2022 14:22:05] 5.1/2.  Hoi 5A/2.e  wij zijn ook bezig met een andere WNT-nota. En D.FEZ 
wil daar nu graag aan toevoegen dat vwb de anticumulatiebepaling MPVO dit kan aankaarten 
in zijn overleg met MBZK op 4/10. Dit heb ik gisteren correct genoteerd toch? 
[28-09-2022 14:24:39] +.5.172.e 	: 3a top 
[28-09-2022 14:25:37] 	Thx 
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