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Top 15 beloningen 2011 

 

Deze lijst bevat beloningen verantwoord in boekjaar 2011. De bedragen zijn volgens de 
definitie van de Wet Openbaarmaking semi-publiek gefinancierde topinkomens (WOPT, 
normbedrag €193.000). Zie onderaan in de toelichting waarom. 
 

1. WOPT €396.602 Bert Molenkamp (Amarantis Onderwijsgroep) inclusief vertrekregeling 
€250.000 

Bert Molenkamp legde in juni vorig jaar zijn voorzitterschap neer, en stond tot 1 oktober 2011 
op de loonlijst bij de Amarantis Onderwijsgroep, het bestuur van zestig scholen in het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dat in grote financiële problemen raakte en 
inmiddels is ontbonden. De boeken vermelden een vertrekregeling van 2,5 ton, naast 117 
duizend euro aan reguliere beloning en 29 duizend euro aan pensioenbijdragen. De totale 
beloning is exclusief een ‘voorwaardelijk recht’ op een eventuele pensioenaanvulling tot 
€150.000. 
 

2. WOPT €346.495 Aalt Dijkhuizen (Wageningen University & Research Centre) 
De totale bezolding van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen University & 
Research Centre lag in 2011 een kleine vijfduizend euro lager dan het voorgaande jaar. 
Naast 220 duizend euro aan periodiek salaris bestaat zijn beloning uit €50.703 aan 
bonussen/gratificaties en 74 duizend euro aan voorzieningen als pensioenbijdragen. De 
bezoldiging van alle WUR-bestuurders wordt verdeeld over de drie onderdelen die de WUR 
vormen: Wageningen Universiteit en Stichting DLO (onderzoekscentra) allebei 46,6%, en 
Stichting Van Hall Larenstein 6,8%. De salarissen zijn bevroren in 2011, aldus het 
jaarverslag. 
 

3. WOPT €291.900 René Smit (Vrije Universiteit) 
René Smit, sinds 2005 bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit, stond de afgelopen jaren 
hoog in de beloningslijstjes, met een bezoldiging in de buurt van de drie ton. Het salaris gaat 
vanaf 2012 in stappen omlaag, aldus de raad van toezicht, en zou vanaf 2014 wél gaan 
voldoen aan de WNT. Volgens de jaarrekening is zowel in 2010 als 2011 geen verhoging 
meer doorgevoerd in de beloning van de bestuurders. 
 

4. WOPT €273.511 Martin Kropff (Wageningen University & Research Centre) 
Vice-voorzitter en rector magnificus Martin Kropff staat in de boeken met 186 duizend euro 
aan periodieke salaris, 30 duizend euro aan variabele beloning en 56 duizend euro aan 
pensioenbijdragen en andere voorzieningen. Net als bij de andere WUR-bestuursleden ligt 
de beloning in 2011 enkele duizenden euro’s lager dan in 2010. In 2011 zijn de salarissen 
bevroren, aldus het jaarverslag. 
 

5. WOPT €260.808 Tijs Breukink (Wageningen University & Research Centre) 
Het belastbaar loon van bestuurslid Tijs Breukink van Wageningen University & Research 
Centre ligt ongeveer dertigduizend euro lager dan dat van rector-magnificus Kropff, maar de 
post ‘voorziening en beloning’ is bij Breukink weer hoger, namelijk bijna 76 duizend euro. 
Onderdeel van de totale bezoldiging is ook 32 duizend euro aan variabele beloning. In 2011 
zijn de salarissen bevroren, aldus het jaarverslag. 
 



6. WOPT €260.000 Yvonne van Rooy (Universiteit Utrecht) 
Eind vorig jaar kwam naar buiten dat Yvonne van Rooy voor twee jaar bijtekende als 
voorzitter van de Universiteit Utrecht en omlaag zou gaan in salaris. Van Rooy maakt haar 
termijn niet vol aan de universiteit. Afgelopen september nam Van Rooy, na negen jaar 
voorzitterschap, afscheid van de Universiteit Utrecht. In december wordt ze voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. 
 

7. WOPT €252.300 Lex Bouter (Vrije Universiteit) 
Lex Bouter is sinds 2006 rector magnificus van de Vrije Universiteit. Hij behoudt zijn salaris 
tot aan zijn eventuele herbenoeming in 2014. Als hij dan zou bijtekenen, wordt zijn 
bezoldiging onder de WNT-norm gebracht. De beloning is de afgelopen jaren bevroren, 
aldus het jaarverslag. 
 

8. WOPT €248.827 Geert Dales (Hogeschool Inholland) is gelijk aan vertrekregeling 

Een beetje een vreemde eend in dit gezelschap. Voormalig voorzitter Geert Dales was vorig 
jaar niet meer in dienst van Hogeschool Inholland, maar zijn vertrekregeling wordt in de 
boeken over 2011 verantwoord. Het ministerie heeft vanwege die vertrekregeling €58.872 als 
‘bovenmatig’ aangemerkt. In de jaarrekening 2011 heeft Inholland die terugvordering 
verwerkt. Aangetekend: Dales heeft in het verleden aangegeven de premie “alleen te willen 
gebruiken zolang dat strikt noodzakelijk is” en van de rest afstand te zullen doen zodra hij 
andere inkomsten heeft. 
 

9. WOPT €243.356 Marcel Wintels (Fontys Hogescholen) WNT: €246.225 

Fontys-voorzitter Marcel Wintels verdiende in 2011 ruim 52 duizend euro boven de concept 
WNT-norm, voor hogescholen 194 duizend euro dat jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn bij zijn 
aanstelling destijds in 2008 ‘toegestuurd aan, toegelicht bij en geaccordeerd’ door de 
toenmalige Minister van OCW, vemeldt de raad van toezicht in de jaarrekening. In 2011 is 
Wintels’ brutoloon bevroren. Met de hernieuwing van het arbeidscontract per 1 juni 2012 
wordt de bezoldiging verlaagd tot het plafond van WNT-sectornorm voor het hbo, zo stelt het 
jaarverslag. 
 

10. WOPT €241.681 Edo de Jaeger (Roc van Amsterdam) 
Ontslagvergoedingen buiten beschouwing gelate, is bestuursvoorzitter Edo de Jaeger van 
het Roc van Amsterdam de best betaalde bestuurder in het mbo. Opgenomen in de beloning 
over 2011 is ook een nabetaling van €2.563 over 2010. De Jaegers bruto salaris zit tegen de 
twee ton, mede dankzij een bedrag van €16.549 aan prestatiebeloning over het voorgaande 
jaar. Volgens de jaarrekening heeft de raad van toezicht vorig jaar de nullijn aangehouden. 
Roc van Amsterdam werkt bestuurlijk samen met het veel kleinere Roc Flevoland. 
 

11. WOPT €238.600 Sibrand Poppema (Rijksuniversiteit Groningen) 
Bij zijn aantreden in 2008 haalde het ‘lage’ startsalaris van Sibrand Poppema het nieuws, hij 
zou het doen voor 176 duizend euro bruto, exclusief pensioenpremies. In 2011 telden zijn 
periodieke betalingen op tot 189 duizend euro. Inclusief pensioenbijdragen komt zijn totale 
bezoldiging uit op ruim 238 duizend euro, ongeveer gelijk aan dat van 2010. OCW hield 
Poppema’s beloning in het verleden tegen de loep en constateerde toen een ‘niet-
significante overschrijding’ van de WNT-norm, te weinig om geld terug te vorderen. Hoewel 
hij over twee jaar 65 jaar wordt, heeft hij per 1 september van dit jaar bijgetekend voor vier 
jaar. Poppema ontvangt sinds 1 september 2012 ‘een bezoldiging conform de in dat jaar 
geldende WNT-norm’, aldus een verklaring van de universiteit. 
 

12. WOPT €229.000 Dirk-Jan van den Berg (Technische Universiteit Delft) 

‘Op basis van afspraken uit 2007 tussen de minister van OCW en de raad van toezicht’, 
vermeldt de jaarrekening van de TU Delft bij de bezoldiging van bestuursvoorzitter Dirk-Jan 
van den Berg. Twee jaar terug werd bekend dat de TU Delft een korting zou krijgen op de 
rijksbijdrage van €19.000 vanwege Van den Bergs beloning in 2009 (€245.000). De 



afgelopen twee jaar ligt de bezoldiging zo’n vijftienduizend euro lager. Vorig jaar lag de 
WOPT-beloning bijna gelijk met die in 2010. Vanaf 2012 worden bij nieuwe contracten de 
bezoldigingen onder de WNT-norm gebracht, aldus de raad van toezicht. Voor Van den Berg 
ging per 1 februari dit jaar het nieuwe contract in. 
 

13. WOPT €225.129 Geri Bonhof (Hogeschool Utrecht) WNT: €224.178 

Geri Bonhof is voorzitter van de Hogeschool Utrecht, naar omzet gemeten de tweede 
grootste hogeschool van het land (samen met de HvA). Haar WNT-beloning lag vorig jaar 
€30.178 boven de concept sectorgrens voor het hbo in 2011. De raad van toezicht publiceert 
elk jaar een uitgebreid remuneratierapport. Daarin staat ook dat Bonhof aanspraak kan 
maken op een ontslagvergoeding van anderhalf jaarsalaris als het ontslag ‘niet zijn 
voornaamste reden vindt in aan de persoon toe te rekenen verwijtbare omstandigheden’. 
Bonhof is sinds 2003 bestuursvoorzitter van de HU en daarnaast onder andere 
toezichthouder bij Roc van Amsterdam/Roc Flevoland. 
 

14. WOPT €224.887 Ad Wisman (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) WNT: €229.880 

Opmerkelijk voor zo’n betrekkelijk kleine instelling als de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht, is de hoge positie van inmiddels ex-voorzitter Ad Wisman in de beloningslijst. Zijn 
beloning ligt op het niveau van zijn Utrechtse HU-collega Bonhof, die een veel grotere school 
bestuurt. In het bedrag is een bijtelling opgenomen van 14 duizend euro voor privégebruik 
van de diensauto. Wisman nam eind vorig jaar afscheid van de HKU. 
 

15. WOPT €224.800 Paul Doop (Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam) 
WNT: €229.300 

De colleges van bestuur van de UvA en de HvA vormen een personele unie, maar vice-
voorzitter Paul Doop is formeel in dienst van de hogeschool. Doop nam na het vertrek van 
Karel van der Toorn vorig jaar tijdelijk het voorzitterschap over. Zijn bruto loon bedroeg 192 
duizend euro in 2011. De bestuurders hebben geen recht op bonussen, gratificaties of 
andere prestatie-afhankelijke beloningen, aldus de jaarrekening. De werkgeverslasten 
worden gelijk verdeeld tussen de Uva en de HvA. Overigens zit er een klein verschil in het 
WNT-bedrag tussen de lijst van de HBO-Raad en de jaarrekening van de HvA. In die laatste 
zijn de sociale premies wel meegeteld en daarom is die aangehouden in dit overzicht. 
 

Bijzondere vermelding betreft Philippe Raets, die van begin juni tot eind 2011 interim-

voorzitter was van de Amarantis Onderwijsgroep, na het vertrek van Molenkamp. Amarantis 
betaalde €213.665 euro voor een periode van zeven maanden, volgens de jaarrekening. 
Omgerekend naar een heel jaar, zou dat neerkomen op €366.282. Bij interim-diensten is de 
door een schoolbestuur betaalde vergoeding doorgaans hoger dan wat de interim-
functionaris zelf werkelijk verdient. Ook interim-vergoedingen worden aan banden gelegd in 
de WNT, voor interim-functies die binnen een periode van anderhalf jaar langer dan zes 
maanden worden vervuld zonder vast dienstverband. 
 

 

 

Toelichting 

 

Dinsdag 30 oktober behandelt de Eerste Kamer de Wet Normering Topinkomens (WNT), 
waarin de beloning van bestuurders aan een maxima wordt gebonden. Voor het onderwijs 
komen er lagere beloningsgrenzen voor de afzonderlijke sectoren po, vo, mbo/hbo en wo. 
Die salarisgroepen moeten voorkomen dat een bestuurder van een kleine hogeschool 
evenveel kan verdienen als die van een grote. 
 

Wat zijn de belangrijkste beperkingen die de WNT aan bestuursbeloningen oplegt? 

- Beloningsmaximum in de semi-publieke sector van €223.666 (norm 2011, €225.348 in 
2012). Voor het onderwijs komen er lagere maxima, zie hieronder. Art. 2.3 



- Maximaal 75.000 euro als ontslagvergoeding. Art 2.10.1 

- Bestuurder blijft niet langer in dienst (doorbetaald) nadat hij zijn functie heeft neergelegd. 
Art 2.10.3 

- Ook de vergoeding voor interim-bestuurders wordt beperkt als die binnen anderhalf jaar 
langer dan zes maanden op interim-basis, zonder dienstverband, is aangesteld. Het gaat niet 
specifiek om het salaris van de interimmer, maar om de vergoeding die door de instelling 
wordt betaald. Art. 2.1.4 

 

Hoe hoog liggen die beloningsmaxima voor het onderwijs? 

2011 

Primair onderwijs: 161.000 

Voortgezet onderwijs: 179.000 

Mbo/Hbo: 194.000 

Wetenschappelijk onderwijs: 223.666 

2012 

Primair onderwijs: 162.210 

Voortgezet onderwijs: 180.346 

Mbo/Hbo: 195.459 

Wetenschappelijk onderwijs: 225.348 

Bron: Kamerbrief beloningen onderwijsbestuurders, dd 10 februari 2012 
 

Hoeveel bestuurders zitten nou boven aankomende norm van de WNT? 

Dat is op basis van de jaarrekeningen niet te zeggen. Schoolbesturen vermelden de 
bestuursbeloningen nog steeds op verschillende manieren. Het hbo is de enige sector die 
zelf een overzicht publiceert volgens WNT-definitie. In het overzicht over 2011, dat de HBO-
Raad in maart publiceerde, komen 17 bestuurders boven de WNT-norm uit. 
De Wet Openbaarmaking publiek gefinancierde topinkomens (WOPT) is op dit moment nog 
de enige wettelijke regeling die een publicatieplicht volgens een uniforme definite afdwingt. 
Beloningen boven de €193.000 euro (het normbedrag in 2011, inclusief werknemersdeel 
pensioen) moeten in de jaarrekening worden vermeld en gerapporteerd aan het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Daarom hanteren we in dit overzicht die WOPT-cijfers van de 
schoolbesturen. Als de WNT eenmaal van kracht is, zal de WOPT komen te vervallen. 
 

Als de Eerste Kamer de WNT aanneemt, zijn dan de topsalairssen voorbij? 

Nee, dat duurt nog een tijd. Lopende arbeidscontracten kunnen niet zomaar worden 
opengebroken. De WNT kent daarom een overgangsregeling. De eerste vier jaar worden 
geldende contracten gerespecteerd, de drie jaar daarna moeten beloningen worden 
afgebouwd tot onder de wettelijke norm. 
 

Verandert er dan helemaal niks? 

Jawel. De minister van Onderwijs voert de afgelopen jaren al druk uit op raden van toezicht 
om zich bij nieuwe gevallen (of herbenoemingen) al aan de aanstaande wettelijke normering 
te conformeren. Ze voert die druk op door bij ‘bovenmatige’ beloningen te korten op de 
rijksbijdrage. 
Beloningen boven de concept WNT-norm bij nieuwe bestuurders worden ondoelmatig 
verklaard en teruggevorderd. Beloningen boven de norm bij zittende bestuurders worden 
bevroren, stijgingen erboven worden teruggevorderd. En ook bij sommige vertrekregelingen, 
zoals bij Hogeschool Domstad/Hogeschool Utrecht en Inholland, wordt er als sanctie gekort 
op de rijksbijdrage. Die terugvorderingen duperen de instelling zelf, niet de bestuurder. Geld 
rechtstreeks verhalen op een bestuurder kan pas als de WNT van kracht is, zegt OCW. 
Daarnaast probeert het ministerie raden van toezicht en colleges van bestuur via een moreel 
appél te bewegen het salaris uit eigen beweging onder de onder de norm te brengen. 
Er zijn zeker ook verlagingen ingezet, zoals in 2012 bij Fontys Hogescholen en de Vrije 
Universiteit. Die zijn nog niet zichtbaar in de jaarverslagen over 2011. De meest in het oog 
springende salarisverlaging die in 2011 wel zichtbaar was, is die van Klaas-Wybo van der 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=beloningsmaxima%20onderwijsbestuurders%202012&source=web&cd=3&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Fkamerstukken%2F2012%2F02%2F10%2Fkamerbrief-beloningen-onderwijsbestuurders%2Fkamerbrief-beloningen-onderwijsbestuurders.pdf&ei=H6GJUO29JuO90QXemoHABQ&usg=AFQjCNF3Z9OcXXYrgwcfp7jAIcp-mIgG6A&sig2=NXnH3xOL29d1uUoMTzGlvQ


Hoek, vice-voorzitter van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zijn contract is aangepast per 
1 januari 2011. Zat hij in 2010 nog op een beloning boven de twee ton, afgelopen jaar was 
dat 175 duizend euro. 
 

Verwijzingen/bronnen 

Hbo-raad: overzicht bezoldigingen 2011 (maart 2012) 
Remuneratierapport 2011 Stenden 
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