
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP  

Naam: D. van Sluijs 

Onderwerp: Toepassing Wet Normering Topinkomens bij netwerkbedrijf 

Liander 

Datum indiening vragen:  

 

 

Inleiding/aanleiding:  

Op 30 juni 2014 publiceerde Liander, dochteronderneming van Alliander, haar jaarverslag 

waaruit bleek dat 18 directeuren meer verdienen dan de Balkenendenorm. Daarnaast 

ontvangen een aantal andere medewerkers eveneens meer dan volgens de Wet 

Normering Topinkomens (WNT) is toegestaan. De bedoeling van het kabinet is overigens 

om het maximum toegestane inkomen terug te brengen van 130 procent naar 100 

procent van het ministersinkomen (€ 228.599). In de Raad van Commissarissen heeft 

alleen oud-burgemeester D’Hondt zijn vergoeding aangepast aan de voor hen geldende 

norm van (5 procent van 228.000 ). De overige vijf zitten daarboven en gunnen zich zelf 

een overgangsregime. (Bron: Follow the money) 

 

Op 4 juli 2014 publiceerde dagblad ‘de Gelderlander’ een artikel waarin staat dat Liander 

als enige netwerkbedrijf de WNT-norm overschrijdt. Ook werd een onderzoek van 

Consumind aangehaald waaruit blijkt dat Liander per huishouden per jaar de duurste 

netwerkbeheerder is. In een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt uit 2012 

komt naar voren dat Liander op geen enkel punt beter presteert dan de andere drie 

netwerkbeheerders, op 3 van de 10 komen zij als relatief slechtste naar voren. 

 

Eerder kreeg de SP fractie geen antwoord op de vragen, omdat wij niet bij Alliander 

zouden zitten. Nu hebben wij vernomen uit de stukken dat we naar Alliander gaan. 

Vandaar dat wij deze vraag opnieuw indienen. 

 

Vragen:  

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Uit het jaarverslag van netwerkbedrijf Liander, dochteronderneming van Alliander, 

blijkt dat achttien directeuren en vijf leden van de Raad van Commissarissen meer 

verdienen dan de Balkenendenorm, terwijl een aantal medewerkers meer ontvangen dan 

volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) is toegestaan: 

• Is het college bekend met deze gegevens? 

• Zo ja, wat is uw reactie daarop? 

Antwoord: 

Vorig jaar heeft het college aangegeven dat de gemeenten Noordoostpolder en 

Urk onder het voormalige Essentgebied vallen, waardoor we te maken hebben 

met netwerkbedrijf Enexis (evenals de provincies Overijssel, Brabant en 

Limburg). Liander is het netwerkbedrijf in onder andere zuidelijk en oostelijk 

Flevoland.  

Het klopt dat er mogelijk een gebiedsuitwisseling komt, maar dit betekent niet 

dat Noordoostpolder meteen ook aandeelhouder van Liander wordt. Er zijn nu 

nog geen wijzigingen. Om bovenstaande reden vindt het college het dan ook 

voorbarig om nadere antwoorden te geven op de gestelde vragen van de SP 

fractie.  

 



2. Is het college als aandeelhouder bereid alles in het werk te stellen om de 

salaris¬sen van de directie en medewerkers, alsook de vergoedingen aan de leden van 

de Raad van Commissarissen versnelt aan de nieuwe WNT aan te passen? 

• Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 

 

3. Is het college als aandeelhouder bereid alles in het werk te stellen om, in samen-

spraak met de provincie en de andere gemeenten uit Flevoland, de tarieven van het 

netwerkbedrijf voor de inwoners te doen verlagen? 

• Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 14/10/2015 

Contactpersoon: Siepie de Groot 

E-mail adres:  Siepie.degroot@noordoostpolder.nl 

Tel: 3499 
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