
 

 

 

Memo: Wob-verzoek inhuur 
 

Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU 

 

Van: Algemeen directeur 

Datum: 13 juli 2017 

Onderwerp: Wob-verzoek inhuur  

 

Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan € 100.000 

 B. Normen WNT 2014 t/m 2017 

 

 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

 

Met deze memo breng ik u op de hoogte van de uitkomsten van het 

onderzoek naar aanleiding van het Wob-verzoek van EenVandaag 

(AVROTROS). Hieronder vindt u de hoofdlijnen van de informatie die 

bij de beantwoording van het Wob-verzoek openbaar wordt gemaakt 

en de duiding daarvan. 

 

 

Samenvatting 

In de jaren 2014 tot en met 2016 zijn er in totaal 9 inhuuropdrachten 

uitgevoerd met een opdrachtwaarde van meer dan € 100.000 

(exclusief BTW1) per jaar. Dit betreft 7 personen. Eén persoon daarvan 

wordt op dit moment nog door de VRU ingehuurd, zij het voor een 

substantieel lager bedrag (ruimschoots lager dan € 100.000). 

 

Daarnaast zijn er verschillende personen ingehuurd voor een lager 

jaarbedrag omdat de inhuur niet fulltime of het hele jaar was. De 

betaalde tarieven voor deze inhuuropdrachten bleken in alle gevallen 

vergelijkbaar en marktconform. 

 

Toepassing van de WNT-norm voor inhuur2 leidt tot de conclusie dat 

geen inhuur heeft plaatsgevonden ter vervanging van de 

topfunctionarissen (algemeen directeur en de plaatsvervangend 

algemeen directeur) van de VRU. Bovendien blijkt dat de inhuur 

                                                
1 De VRU kan geen BTW compenseren/terugvragen. De totale lasten voor inhuur worden 
daarom inclusief BTW begroot en verantwoord. Bij vermelding van individuele 
inhuuropdrachten in deze memo worden de bedragen exclusief BTW vermeld omdat 
deze worden vergeleken met de WNT-norm die exclusief BTW is.  
2 Er zijn twee WNT-normen: A) de WNT-norm voor topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking (inhuur) en B) de WNT-norm voor topfunctionarissen met een 
dienstbetrekking (vast personeel). Gelet op het beroep dat is gedaan op de wet 
openbaarheid van bestuur, namelijk ten aanzien van inhuur, is in dat kader alleen de 
WNT-norm voor inhuur (A) relevant. De hoogte van de normen verschillen per jaar (zie 
bijlage B - Normen WNT). 
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überhaupt in geen enkel geval boven het bedrag van de WNT-norm 

voor inhuur is uitgekomen. 

 

De totale lasten voor inhuur (2014-2016) bedragen gemiddeld € 3,7 

miljoen (inclusief BTW3) per jaar. Het betreft gemiddeld circa 6% van 

de personele lasten en 4% van de totale lasten. Het percentage inhuur 

ten opzichte van de personele lasten is als volgt verdeeld: 

 de inhuur binnen de formatie (verantwoord onder personele lasten 

reguliere werkzaamheden) bedraagt gemiddeld 4% per jaar; 

 de inhuur bovenop de formatie bedraagt gemiddeld 2% per jaar.  

 

De inhuur bovenop de formatie betreft voor een belangrijk deel het 

programma organisatieontwikkeling. Het programma organisatie-

ontwikkeling is een begrotingsprogramma met een tijdelijk karakter, 

opgezet om de VRU in de basis op orde te brengen na de 

regionalisering. 

 

 

Aanleiding 

De VRU heeft op 19 mei jl. een Wob-verzoek ontvangen van 

EenVandaag (AVROTROS). Hierin wordt verzocht om informatie met 

betrekking tot inhuur van adviseurs. In het verzoek wordt gevraagd 

om een overzicht van de lasten voor inhuur vanaf 2014, gespecificeerd 

per persoon (bedragen, functie, inhuurperiode en het aantal gewerkte 

uren per week). Dit Wob-verzoek staat niet op zich. Ook andere 

veiligheidsregio’s hebben een vergelijkbaar verzoek ontvangen. 

 

In de bestuurlijke mededeling van 12 juni bent u op de hoogte gesteld 

van de ontvangst van dit Wob-verzoek en bent u geïnformeerd over de 

uitzending van EenVandaag over dit onderwerp naar aanleiding van 

eerdere Wob-verzoeken aan veiligheidsregio’s in Noord-Holland. Op 13 

juni is een vervolgitem uitgezonden door EenVandaag waarin Tweede 

Kamerleden hebben gereageerd op de uitzending van 12 juni. 

Inmiddels zijn er ook vragen aan minister Plasterk gesteld. 

 

Inhuur bij de VRU 

De VRU huurt externen in wanneer extra personeel nodig is vanwege: 

                                                
3 Zie noot 1. 

http://binnenland.eenvandaag.nl/radio-items/74731/ingehuurd_personeel_veiligheidsregio_s_verdient_tonnen?autoplay=1
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/74771/vragen_aan_ministers_over_uitgaves_veiligheidsregio_s
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 pieken en dalen in het reguliere werk (bijvoorbeeld bij 

opleidingsprogramma’s en het afhandelen van 

vergunningsadviezen); 

 vervanging bij langdurige afwezigheid van medewerkers 

(ziekte/zwangerschap etc.); 

 uitvoering van incidentele projecten waar tijdelijk budget 

tegenover staat (o.a. programma organisatieontwikkeling); 

 incidentele behoefte aan specifieke expertise die we zelf niet in 

huis hebben. 

 

Gelet op het voorgaande is de inhuur te onderscheiden in twee 

categorieën: 

1. inhuur binnen de formatie (bijvoorbeeld vervanging); 

2. inhuur bovenop de formatie (bijvoorbeeld specifieke expertise). 

 

Totale lasten voor inhuur 

Inhuur van externen heeft bij de VRU ook in de gevraagde periode 

plaatsgevonden. De onderstaande tabel geeft inzicht in de inhuur per 

categorie over deze periode.  

 

Categorie  Bedragen x € 1.000 inclusief BTW4 

2014 2015 2016 2017  

t/m 19-55 

Inhuur binnen de formatie     

Vervanging i.v.m. ziekte/vacature 1.961 1.552 1.848 577 

Instructeurs  67 40 188 81 

Piketfunctionarissen van andere 

organisaties 
486 547 372 8 

Subtotaal inhuur binnen formatie 2.514 2.139 2.408 666 
     

Inhuur bovenop de formatie         

Tijdelijke capaciteit voor projecten 640 1.282 1.458 401 

Overige expertise / advies-

werkzaamheden 
141 209 281 150 

Subtotaal inhuur bovenop formatie 781 1.491 1.739 551 
 

    

Totaal inhuur 3.295 3.630 4.147 1.217 

                                                
4 Zie noot 1. 
5 De lasten voor 2017 betreffen de tot 19 mei geboekte lasten. Deze lasten kunnen niet 
zonder meer worden geëxtrapoleerd over heel 2017 omdat de inhuur niet gelijkmatig 
over het jaar plaatsvindt. 
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Ten aanzien van de lasten voor inhuur maak ik de volgende 

kanttekeningen: 

 de lasten voor de inhuur bedragen 6% van de totale personele 

lasten en 4% van de totale lasten. De indruk bestaat dat dit 

vergelijkbaar is met andere veiligheidsregio’s;  

 in de jaarrekening van de VRU wordt de inhuur binnen de formatie 

verantwoord onder de personele lasten voor reguliere 

werkzaamheden; 

 de overige inhuur heeft voor een belangrijk deel betrekking op het 

programma organisatieontwikkeling dat volledig op inhuur is 

begroot. Het programma organisatieontwikkeling is een 

begrotingsprogramma met een tijdelijk karakter, opgezet om de 

VRU in de basis op orde te brengen na de regionalisering. 

 

Inhuur per opdracht 

In de externe verantwoording (via begroting, jaarrekening) wordt op 

hoofdlijnen gerapporteerd, waarbij alleen grote afwijkingen per rubriek 

worden toegelicht. Voor zover er geen sprake is van grote afwijkingen 

ten opzichte van de begroting, wordt dus geen nadere toelichting 

gegeven. In de jaarstukken is geen overzicht van de lasten per 

inhuuropdracht terug te vinden. Wel is dit overzicht, vanwege het Wob 

verzoek, beschikbaar gekomen. Dit overzicht is geanalyseerd en hier 

passen de volgende opmerkingen bij. 

 In de jaren 2014 tot en met 2016 zijn er in totaal 9 inhuur-

opdrachten uitgevoerd met een opdrachtwaarde van meer dan  

€ 100.000 (exclusief BTW) per jaar. Dit betreft 7 personen. Eén 

persoon daarvan wordt op dit moment nog door de VRU ingehuurd, 

zij het voor een substantieel lager bedrag (ruimschoots lager dan  

€ 100.000). In bijlage A is een overzicht opgenomen met nadere 

informatie per inhuuropdracht groter dan € 100.000. Hierbij merk 

ik op dat het om de bedragen gaat die aan de organisaties zijn 

betaald waarvoor de ingehuurde personen werkzaam zijn. De 

lasten voor inhuur zijn dus niet per definitie gelijk aan de beloning 

die de ingehuurde personen ontvangen. De betaalde lasten 

bevatten ook een vergoeding voor onkosten en overige 

bedrijfslasten. 

 Toepassing van de WNT-norm voor inhuur6 leidt tot de conclusie 

dat geen inhuur heeft plaatsgevonden ter vervanging van de 

topfunctionarissen (algemeen directeur en de plaatsvervangend 

                                                
6 Zie noot 2. 
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algemeen directeur) van de VRU. Bovendien blijkt dat de inhuur 

überhaupt in geen enkel geval boven het bedrag van de WNT-norm 

voor inhuur is uitgekomen.  

 Uit een analyse van de uurtarieven ten aanzien van de kleinere 

opdrachten (onder de € 100.000 exclusief BTW) blijkt dat ook ten 

aanzien van deze inhuuropdrachten marktconforme uurtarieven 

zijn betaald en geen betalingen hebben plaatsgevonden die op 

fulltime jaarbasis zouden kunnen leiden tot overschrijding van de 

WNT-norm voor inhuur. 

 In het jaarverslag wordt de beloning van de topfunctionarissen van 

de VRU vermeld. Dit overzicht wordt jaarlijks gecontroleerd door 

de accountant.  

 De inhuuropdrachten vielen binnen de kaders van de 

mandaatregeling en de begroting. 

 Bij de accountantscontroles over de jaren 2014 tot en met 2016 is 

één fout geconstateerd ten aanzien van de aanbesteding van 

inhuur. Dit betreft de inhuur van een medewerker HRM die langer 

heeft geduurd dan aanvankelijk was voorzien ten behoeve van de 

regionalisering van de brandweer. De opdracht had daardoor 

achteraf bezien Europees aanbesteed moeten worden. 

 Als overigens de WNT-norm voor vast personeel zou worden 

beschouwd, dan zien we dat de bedragen op één uitzondering na 

onder deze norm blijven. De uitzondering betreft een opdracht ter 

waarde van € 184.000 exclusief BTW ter vervanging van een 

afdelingsmanager in 2015, inclusief de uitvoering van een aantal 

organisatieontwikkeling-projecten. Deze persoon is ook in 2014 en 

in 2016 ingehuurd voor andere functies (zie nr. 1 in bijlage A). De 

WNT-norm voor vast personeel in 2015 bedroeg € 178.000. 

 

Inhuur in relatie tot bezuinigingen 

In de media wordt een relatie gelegd tussen bezuinigingen en de 

inhuur van externen. Met betrekking tot deze relatie kan het volgende 

gezegd worden.  

 In 2018 zal de VRU sinds de regionalisering in 2010 een structurele 

besparing hebben gerealiseerd van € 15,6 miljoen op de 

gemeentelijke bijdragen (21% van de totale begroting). In deze 

periode hadden veel overheidsorganisaties in Nederland te maken 

met een bezuinigingsopgave. Het bezuinigde geld is teruggegaan 

naar de gemeenten en wordt dus niet ingezet voor inhuur.  
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 Tegenover deze bezuinigingen staat dat er diverse impulsen aan 

brandweerzorg en de arbeidshygiëne zijn en worden gegeven. Zo 

leidt de aanschaf van nieuwe tankautospuiten (investering ruim  

€ 40 miljoen t/m 2023) tot meer bluseenheden, die bovendien 

voldoen aan alle nieuwe inzichten op het gebied van 

brandbestrijding. Ook wordt er geïnvesteerd in het stimuleren van 

de zelfstandigheid van- en het verbinden met de brandweerposten 

en is er veel aandacht voor de modernisering van de 

brandweerhuisvesting.  

 Slechts een beperkt deel van de bezuiniging heeft direct of indirect 

de brandweerzorg geraakt. Het algemeen bestuur heeft in 2014 in 

het kader van het dekkingsplan besloten tot slimmer en efficiënter 

samenwerken en inrichten, en in dit verband per post het aantal 

benodigde vrijwilligers vastgesteld. De effectuering van dit besluit 

heeft niet geleid tot het sluiten van brandweerposten of 

gedwongen ontslagen. Bovendien geldt dat hoewel het aantal 

vrijwilligers via natuurlijk verloop is afgenomen, het 

veiligheidsniveau gelijk is gebleven. De brandweermedewerkers 

zijn op alle niveaus en in alle fases bij deze planvorming 

betrokken. 

 In de media worden bezuinigingen en lasten van inhuur veelal in 

één adem genoemd, terwijl het één een structureel karakter heeft 

en het ander een incidenteel.   
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Bijlage A – overzicht inhuuropdrachten groter dan € 100.000 

 

Functie Reden inhuur Bedrag exclusief BTW (x € 1.000) per jaar   

2014 2015 2016 

1. T/m mei 2014: 

afdelingsmanager ICT, 

vanaf juni 2015: 

afdelingsmanager 

Facilitair & Inkoop en 

vanaf januari 2016: 

concerncontroller   

Vervanging op drie opeenvolgende afzonderlijke functies 

inclusief uitvoering van een aantal 

(organisatieontwikkeling)- projecten. De inhuur voor de 

functie van concerncontroller is bestuurlijk gemeld aan de 

portefeuillehouder zonder melding van het verwachte 

bedrag. Deze inhuur is per oktober 2016 beëindigd na 

structurele invulling van de functie van concerncontroller.  

177 184 140 

2. Afdelingsmanager HRM Vervanging. Deze opdracht (en de duur daarvan) is 

bestuurlijk gemeld aan de portefeuillehouder, zonder 

vermelding van het verwachte bedrag. 

114   

3. Medewerker Planning & 

Control  

Extra capaciteit voor projecten (dashboard/basis op orde).   140 

4. ICT specialist Extra capaciteit voor projecten (dashboard/basis op orde).  129  

5. Projectmedewerker 

HRM 

Extra capaciteit voor projecten (dashboard/basis op orde).   119 

6. Adviseur HRM Vervanging en extra capaciteit voor projecten 

(dashboard/basis op orde). Deze opdracht (en de duur 

daarvan) is bestuurlijk gemeld aan de portefeuillehouder, 

zonder vermelding van het verwachte bedrag. 

108   

7. Medewerker 

operationele 

voorbereiding 

Vervanging. 107   
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Bijlage B – Normen WNT 2014 t/m 2017 

 

Jaar A) Normbedrag 

exclusief BTW voor 

topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking 

(inhuur) 

B) Normbedrag voor 

topfunctionarissen met 

dienstbetrekking (vast 

personeel) 

2014 € 230.474 

2015           € 230.474 € 178.000 

2016           € 252.000* € 179.000 

2017           € 258.000** € 181.000 

 

*  maand 1 t/m 6: € 24.000 per maand, maand 7 t/m 12: € 18.000 

**  maand 1 t/m 6: € 24.500 per maand, maand 7 t/m 12: € 18.500 

 


