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Breda, 7 september 2017 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Inhuur van dure externen 
 
Geacht college, 
 
Vandaag bericht BN/DeStem over de inhuur van externen bij de overheid. 
Regelmatig verdienen zij een jaarsalaris dat fors meer is dan dat van een minister 
(179.000 euro). Tientallen ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten 
keren bovendien torenhoge uurtarieven (meer dan 175 euro per uur) uit aan extern 
personeel.  Zo betaalde Eindhoven vorig jaar bijna 228.000 euro aan de inhuur van 
een projectmanager. In Almere werd meer dan 250.000 euro betaald aan een 
directeur bedrijfsvoering. Dit is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg 
aangezien de 148 onderzochte bestuursorganen lang niet altijd openheid 
van zaken geven. (1) 
 
Een aanvulling op de Wet Normering Topinkomens (WNT) die ervoor moet zorgen 
dat de ministersnorm ook voor externen geldt, is helaas nog in de maak. Strikt 
formeel zijn overheden dus niet in overtreding. Moreel verwerpelijk is het echter wel. 
Terwijl veel gemeenten hebben bezuinigd op de thuiszorg en armoedebestrijding, 
werken zij wel mee aan de schaamteloze zelfverrijking van enkele graaiers aan de 
top. Volgens SP Breda is dit niet uit te leggen aan inwoners die van een overheid 
mogen eisen zinnig en zuinig met belastinggeld om te gaan. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
1. Is de Gemeente Breda ook één van de 148 onderzochte bestuursorganen? Zo ja, 

heeft Breda wel openheid van zaken gegeven? 
2. Huurt de Gemeente Breda ook externen in die meer verdienen dan een minister 

oftewel 179.000 euro op jaarbasis of 175 euro per uur? 
3. Bent u bereid om vooruitlopend op wetgeving die dit verbiedt, toe te zeggen dat 

Breda zich hieraan ook tot die tijd niet schuldig maakt? 
4. Heeft de Gemeente Breda ook subsidierelaties met organisaties waarbij 

personen werken (vast of externe inhuur) die meer verdienen dan een minister? 
 
Eerder al berichtte het AD over een explosieve stijging van 19% in twee jaar tijd, van 
de totale uitgaven aan externen door overheden. Steeds meer ministeries 
overschrijden daarmee de Roemer-norm die bepaalt dat niet meer dan 10% van de 
personeelskosten naar externe inhuur mag gaan. Maar ook gemeentes doen hieraan 
mee. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld verdubbelde haar uitgaven aan externen 
in twee jaar tijd naar 86 miljoen euro in 2016. Volgens SP Breda moet de inhuur van 
externen beperkt worden tot het hoogst noodzakelijke. Externe consultants, 



adviseurs en managers zijn duur en als zij vertrekken, wandelt de kennis en kunde 
weer de deur uit. (2) (3) 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
5. Wat is ontwikkeling van de uitgaven aan de inhuur van externen bij de 

Gemeente Breda, uitgesplitst naar salarisschaal? 
6. Welk percentage van de totale personeelskosten geeft de Gemeente Breda uit 

aan de inhuur van externen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Maes 
Fractievoorzitter SP Breda 
 
 

1) Zie bericht BN/DeStem, “Inhuurkracht vangt meer dan minister”, d.d. 7 
september 2017 

2) Zie bericht AD, ‘Wéér meer externe adviseurs bij de overheid. Schokkend”, 14 
juli 2017 

3) Zie 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vifdkkt407x4  

 
 

 


