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De Vereniging Hogescholen publiceert jaarlijks op eigen initiatief een overzicht van de 

bezoldiging van de bestuurders van de hogescholen. Zo wordt op sectorniveau inzicht 

geboden in de wijze waarop de hogescholen de relevante wet en regelgeving naleven, met 

inbegrip van de eigen Bezoldigingscode bestuurders hogescholen. De wet en regelgeving is de 

afgelopen jaren voortdurend gewijzigd. Vooruitlopend op de invoering van de Wet 

Normering Topinkomens (WNT-1) per 1-1-2013 zijn vanaf 2012 nieuwe 

arbeidsovereenkomsten met bestuurders van hogescholen al gebaseerd op de normen die door 

OCW in het verlengde van de WNT specifiek voor het hbo zijn gesteld. De bezoldiging is de 

optelsom van salaris, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenpremies voor rekening van 

de werkgever. De Bezoldigingscode past binnen het wettelijke kader en geeft een nadere 

indeling van hogescholen in salarisklassen, afhankelijk van het aantal studenten, de omzet en 

het aantal sectoren waarin onderwijs wordt aangeboden. 

Door de opeenvolgende wijzigingen in de geldende wet en regelgeving, die vooral bestaat uit 

een verlaging van de maximale bezoldiging en de daarvan afgeleide bedragen in de Code, 

ontstaat steeds opnieuw de indruk van overschrijdingen van de maximum bedragen. Maar 

vrijwel altijd is dan sprake van de werking van overgangsrecht. Een bestuurder die op grond 

van voorheen geldende regels een hogere bezoldiging ontvangt dan het nieuwe maximum op 

basis van gewijzigde wet- en regelgeving , hoeft niet direct gekort te worden. De wet voorziet 

in een overgangstermijn waarin c.q. waarna de bezoldiging in overeenstemming moet zijn 

gebracht met de nieuwe regels. Daarvoor staat gebruikelijk vier tot zeven jaar. Tegen deze 

achtergrond stelt de Vereniging Hogescholen vast dat het aantal bestuurders dat in 2014, in 

vergelijking met het jaar daarvoor, (op grond van lopende arbeidscontracten) meer verdient 

dan het toegestane maximum voor 2014 (€ 199.905)  verder is gedaald van 7 naar 2.   

WNT-2  
Met invoering van de WNT-2 per 1 januari 2015 is de maximale bezoldiging verder omlaag 

gebracht. Dit gaat opnieuw met overgangsrecht gepaard. De doorwerking in de 

Bezoldigingscode is in 2015 beperkt gebleven tot aanpassing van de bedragen die het nieuwe 

wettelijke maximum overschrijden tot dat wettelijke maximum, te weten een bedrag van € 

178.000. De overige maximumbedragen zijn ongewijzigd gebleven omdat de minister van 

OCW heeft aangekondigd dat voor het gehele onderwijsveld een regeling zal worden 

vastgesteld die met ingang van 2016 een nadere indeling van de onderwijsinstellingen in 

salarisklassen geeft. Het stapelen van wijziging op wijziging is zowel onnodig als 

onwenselijk. Het resultaat zou een onoverzichtelijke stapeling van wetten, regels en 

overgangsrechtelijke bepalingen zijn. 

De hogescholen zijn overigens van oordeel dat het voornemen van de minister op gespannen 

voet staat met de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en veld. Het is principieel 

aan de toezichthouders van de instellingen om in het kader van hun rol als werkgever de 

arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast te stellen, al dan niet op basis van een sectoraal 

door de betrokken toezichthouders vastgestelde bezoldigingscode. Gegeven het voornemen 

van de minister hebben de hogescholen uitgesproken dat een ministeriele regeling in ieder 



geval recht zal moeten doen aan de zwaarte van de bestuursfunctie. Naast de omzet van de 

onderwijsinstelling moeten daarbij ook de complexiteit (zoals onder andere blijkt uit de 

breedte van het onderwijsaanbod en de karakteristiek van de organisatie) en de impact (zoals 

onder andere blijkt uit de diversiteit van de instroom, het externe relatiepatroon en de omvang 

van de derde geldstroom) van de instelling meewegen. De hogescholen hebben aangegeven 

beschikbaar te zijn voor nader overleg over de inrichting van een ministeriele regeling. 
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