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Vragen van het statenlid Anita Pijpelink en Annebeth Evertz (PvdA) ingevolge artikel 44 
reglement van orde 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 001. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake salarissen bij 
Zeeland Seaports N.V. 
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 24-06-2015)  

1. Kunnen Gedeputeerde Staten een 
uitsplitsing van het totaalbedrag van  
€ 661.800 verschaffen van de gemaakte 
salariskosten voor bestuursleden (CEO, 
CCEO en voormalig CEO) bij Zeeland  
Seaports N.V. in het jaar 2014? 
 

1. De uitsplitsing van de totale beloning van de 
bestuurders van Zeeland Seaports is als 
volgt:  
 
CEO           € 216.130 
CCO           € 227.697 
Vml. CEO   € 217.771 

Totaal:        € 661.598 
 

2. Voldoet het beloningstelsel bij Zeeland 
Seaports N.V. aan de Wet Normering 
Topinkomens? 
 

2. Voor het beloningsbeleid van Zeeland 
Seaports NV wordt de cao van het 
Havenbedrijf Rotterdam gevolgd, behalve 
voor de interim bestuurder, die een apart 
contract heeft. De beloningen passen binnen 
de WNT norm van 2014. Het maximum 
bedrag was € 230.474,-. 
 

3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de 
PvdA eens dat de Wet Normering 
Topinkomens dient te gelden voor de 
beloning van bestuursleden van Zeeland 
Seaports N.V.? 
 

3. Zeeland Seaports N.V. valt niet onder de 
WNT. Op verzoek van de aandeelhouders  
wordt er wel rekening mee gehouden. 
 

4. Zijn er de afgelopen vier jaren discre-
panties tussen de salariëring van 
bestuursleden van Zeeland Seaports 
N.V. en de Wet Normering Topinkomens 
waar te nemen? Zo ja, hoe vallen die te 
rijmen met de Wet Normering Top-
inkomens? 

4. Er zijn de afgelopen vier jaren geen 
discrepanties tussen de WNT en de 
salariëring geweest. 
 

 
 MIDDELBURG, 14 juli-2015  

 
Namens de fractie van de PvdA, Gedeputeerde staten, 

 
Anita Pijpelink en Annebeth Evertz Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 


