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4. Klopt het dat de niet-ambtsgebonden neveninkomsten van gedeputeerden onderhevig zijn 
aan verrekening met de bezoldiging? Zo ja, faciliteert BZK voor Provincie Flevoland het 
verrekenproces middels een webapplicatie en een helpdesk, en wie is de contactpersoon 
binnen Provincie Flevoland?
Alleen voor voltijds gedeputeerden vindt verrekening plaats van de inkomsten uit niet 
ambtsgebonden nevenfuncties (artikel 43 lid 7 Provinciewet). Het verrekenproces wordt inderdaad 
door BZK gefaciliteerd middels een webapplicatie. Er is ook een helpdesk van BZK. BZK attendeert 
het college jaarlijks op de verrekening door een link naar de webapplicatie te versturen. Binnen de 
provincie Flevoland is de kabinetschef de contactpersoon voör BZK.

5. Is het overzicht van nevenfuncties van gedeputeerden op fievoland.nl volledig? Zo nee, waar 
is het volledige overzicht te lezen?
Ja, het overzicht op www.flevoland.nl is volledig. Zoals in de mededeling aan uw Staten is 
aangegeven, heeft er op twee punten een aanvulling op het overzicht plaatsgevonden. Dit betreft 
de omvang van de neveninkomsten van de voltijds gedeputeerden en de geschatte tijdsbesteding 
van de niet ambtsgebonden nevenfuncties van alle gedeputeerden.

3. Deelt het college de opvatting van de minister dat de doelen van transparantiebevordering 
en integriteitsbewaking minder goed kunnen worden gehaald door het niet melden van de 
omvang van de neveninkomsten van voltijds gedeputeerden?
Ja, het college deelt de opvatting van de minister. Gelet op die doelen maken zowel de voltijds als 
de deeltijds gedeputeerden hun nevenfuncties openbaar. Zij geven daarnaast meer in detail inzicht 
in de overige aspecten van de niet ambtsgebonden nevenfuncties.

2. Is het college bekend met de verplichting die in 2010 in de Provinciewet is opgenomen voor 
een gedeputeerde die zijn ambt niet in deeltijd vervult, om de inkomsten uit nevenfuncties 
openbaar te maken, uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten? 
Ja, daar is het college mee bekend.

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van Forum voor Democratie over nevenfuncties 
en neveninkomsten, ingediend op 11 november 2019, en de antwoorden daarop van het college 
van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 10 december 2019 (2513446).

1. Is het college bekend met de brief van minister Ollongren (BZK) aan Provinciale Staten over 
“openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten”?
Het college is bekend met de inhoud van de brief. De brief van de minister is zowel aan Provinciale 
Staten als aan het college gestuurd.

6. Is het college bekend met de omvang van de neveninkomsten van gedeputeerden? Zo ja, met 
ingang van welk kalenderjaar wordt dit bijgehouden?
Ja, als het inkomsten uit nevenfunctie betreft van voltijds gedeputeerden. Alleen deze inkomsten 
moeten jaarlijks, uiterlijk voor april van het volgende kalenderjaar, openbaar worden gemaakt. Het 
college heeft geconstateerd dat in de vorige bestuursperiode de omvang van de neveninkomsten van 
voltijds gedeputeerden abusievelijk niet openbaar gemaakt is.

7. Wat zijn de neveninkomsten van gedeputeerde De Reus in de kalenderjaren waarin hij als 
voltijds gedeputeerde aangesteld is geweest, uitgesplitst naar nevenfunctie?
Gedeputeerde De Reus is sinds 30 mei 2018 voltijds gedeputeerde voor de provincie Flevoland. Het 
betreft voor de kalenderjaren 2018 en 2019 één betaalde nevenfunctie, namelijk voorzitterschap 
van de Raad van Toezicht van Stichting Zorgfix. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 9.000,-, 
exclusief reiskosten.
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8. Wat zijn de neveninkomsten van gedeputeerde Appelman in de kalenderjaren waarin hij als 
voltijds gedeputeerde aangesteld is geweest, uitgesplitst naar nevenfunctie?
Gedeputeerde Appelman is van 18 mei 2011 tot 11 juli 2019 voltijds gedeputeerde geweest. In het 
huidige college is de gedeputeerde in deeltijd werkzaam. Alleen voltijd gedeputeerden dienen 
volgens artikel 40b van de Provinciewet hun neveninkomsten openbaar te maken. Artikel 5 van de 
Provinciewet geeft daarbij aan: Onder inkomsten wordt daarbij verstaan: loon in de zin van artikel 
9 van de Wet op de loonbelasting 1964. In de Memorie van Toelichting op artikel 40b staat dat met 
andere inkomsten dan loon geen rekening wordt gehouden, “omdat deze sterk kunnen fluctueren en 
deze onmogelijk op een specifiek moment op objectieve vnjze inzichtelijk te maken zijn”. De 
inkomsten die gedeputeerde Appelman ontvangt uit zijn bedrijven vallen hieronder.




