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Den Haag. Moeten zorginstellin-
gen zich houden aan een wettelijk sa-
larisplafond? Die vraag stond giste-
ren in de Haagse rechtbank centraal
bij een kort geding van zorgbestuur-
ders tegen de staat.

De Vereniging van bestuurders in
de zorg (NVZD) stelt dat zorginstel-
lingen zelf de hoogte van de belonin-
gen kunnen bepalen. Over anderhal-
ve week wordt de Wet normering be-
zoldiging topfunctionarissen pu-
blieke en semipublieke sector (WNT)
van kracht, die een maximum stelt
aan salarissen in de (semi-)publieke
s e c t o r.

Voor de vereniging is het een prin-
cipekwestie. De zorgbestuurders
willen niet worden weggezet als

‘graaiers’ en onderschrijven de wens
van parlement en samenleving om
„excessieve” beloningen aan banden
te leggen. Maar ze vinden dat de „pri-
va t e ” zorgsector, waarin sprake is
van een „zekere marktwerking”, dat
zelf moet doen – en dus niet de over-
heid. De vereniging vertegenwoor-
digt ruim achthonderd zorgbestuur-
ders, driekwart van het totaal.

De NVZD wijst erop dat de sector
een eigen beloningscode heeft die
niet veel afwijkt van de WNT. Vol-
gens Marry de Gaay Fortman, advo-
caat van de vereniging, voldeed afge-
lopen jaar ruim 95 procent van de
nieuwe salarissen aan die norm. Zij
beschouwt dat als het bewijs dat de
„actieve zelfregulering uitstekend”
werkt. De NVZD wil dat de eigen be-

De zorg is een markt, maar het salaris niet
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loningscode in de nieuwe wet wordt
„verankerd”. De WNT tast de auto-
nomie van de sector aan, vindt ze.

Volgens landsadvocaat Sandra van
Heukelom-Verhage is daarvan geen
sprake. „De WNT stelt alleen een
maximum aan de beloningen van be-
stuurders, voor de rest kunnen de
zorginstellingen doen met hun geld
wat zij willen.”

Het bevreemdt de NVZD dat zorg-
verzekeraars onder een minder
zwaar regime vallen. De Gaay Fort-
man: „Wij opereren in dezelfde sec-
tor als zorgverzekeraars en zij wor-
den net als zorginstellingen bekos-
tigd uit zorgpremies. Moet een we-
genbouwer die een weg bouwt in op-
dracht van de overheid zich straks
ook aan de WNT houden? Waar
houdt dit op?”

Maar volgens de landsadvocaat be-
geven de verzekeraars zich in een
„concurrerende markt” en worden
zij slechts „ten dele” met belasting-
geld bekostigd. „Zorginstellingen
zijn de eindontvangers van publieke
middelen en dus semi-publiek.”

De WNT moet een einde maken
aan de maatschappelijke discussie
over hoge topinkomens in de (semi-)
publieke sector, zegt Van Heukelom-
Verhage. De landsadvocaat wijst erop
dat bijvoorbeeld bestuurders van
woningcorporaties, scholen en – in-
derdaad – zorginstellingen zich aan
de nieuwe normen zullen moeten
houden. „Ook de bestuurders die
niet bij de NVZD zijn aangesloten.”

De uitspraak is op 11 januari.

Nieuwe wet voor salarissen in publieke sector vervangt de balkenendenorm

Volgens de wet WNT mogen be-
stuurders bij (semi-)publieke instel-
lingen niet meer verdienen dan 130
procent van een ministerssalaris,
ofwel zo’n 190.000 euro per jaar.
De WNT gaat in op 1 januari en
vervangt de vrijwillige balkenende-
norm. Met onkosten en pensioen-
afdrachten komt het nieuwe sala-
risplafond op 228.599 euro.

De wet kent drie regimes, aflopend
in zwaarte. Zorginstellingen vallen
onder het zwaarste regime, met ge-
maximeerde beloningen. In het

tweede regime, waar zorgverzeke-
raars onder vallen, moet de minis-
ter een eigen code goedkeuren. In
het derde regime zijn instellingen
vrij in hun beloningen, maar die
moeten wel openbaar zijn.

De zorginstellingen hebben nog tijd
om aan de nieuwe normen te wen-
nen: bestuurders mogen nog vier
jaar lang zoveel verdienen als ze
zelf willen. Daarna volgen drie jaar
waarin de beloningen worden af-
gebouwd. De meeste zorgbestuur-
ders blijven niet langer dan vier jaar

op hun post. Bij de meeste nieuwe
contracten kunnen de zorginstel-
lingen dus rekening houden met
het nieuwe salarisplafond.

Leden van de vereniging van be-
stuurders in de zorg (NVZD) ver-
dienen nu gemiddeld ruim 130.000
euro per jaar. Zo’n 15 procent ver-
dient meer dan 190.000 euro per
jaar, met uitschieters naar 240.000
euro. NVZD-directeur Jos de Beer
wees er onlangs in deze krant op
dat het bij de hoge beloningen om
„complexe functies” gaat.


