
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten 
van Gelderland 
 
datum : 5-3-2014 

van : Marjolein Faber 

onderwerp : Nevenfuncties en gebruik dienstauto 

 

 
Inleiding 
GS heeft informatie over verrekening neveninkomsten 2012 college van Gedeputeerde Staten, aan 
PS verstrekt middels een statenbrief PS2013-368.  
Hierin wordt aangegeven dat politieke ambtsdragers, op grond van de Provinciewet, inkomsten uit 
niet-ambtsgebonden nevenfuncties dienen te verrekenen met het salaris. 
De neveninkomsten van gedeputeerde Van Dijk komen boven de drempel van 14% uit en leiden tot 
een verrekeningin  2012. Aangezien het jaar 2012 is afgesloten, zal dit bedrag van de gedeputeerde 
in het jaar 2013 worden teruggevorderd. 
 

Vragen 
1. 
Uit hoeveel uur per week bestaat het dienstverband van de gedeputeerde van Dijk in de functie als 
gedeputeerde voor de provincie Gelderland? Bedoelt wordt voor hoeveel uur hij op de loonlijst staat. 
Graag aangeven per jaar 2011, 2012, 2013, 2014. 
2. 
Op hoeveel vakantie dagen heeft gedeputeerde van Dijk recht op jaar basis? Graag aangeven per 
jaar. 
3. 
Heeft gedeputeerde van Dijk in de jaren 2011 en 2013 ook de drempel van 14% overschreden? 
Zo ja, heeft daar al verrekening van plaats gevonden? Zo nee, waarom niet? En hoe groot zijn de 
eventuele bedragen. Graag aangeven per jaar. 
4. 
Hoe groot is het bedrag dat gedeputeerde van Dijk moet terug betalen over 2012? 
 
Inleiding 
Op de website van de provincie Gelderland staan van de gedeputeerde van Dijk de volgende 
bezoldigde nevenfuncties vermeld, die niet voortkomen uit zijn ambt: 

1. Onafhankelijk voorzitter van het A&O-Fonds voor het Voortgezet Onderwijs 
2. Bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken over economie en maatschappij aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam 
3. Lid Raad van Toezicht Aeres groep  

 

Vragen 
5. 
Hoeveel uren besteed gedeputeerde van Dijk in de jaren 2011, 2012, 2013 aan deze nevenfuncties? 
Graag uitsplitsen per functie. 
6. 
Hoeveel tijd verwacht gedeputeerde van Dijk in 2014 te besteden aan deze nevenfuncties? 
 
Inleiding 
GS heeft op 4-3-2014 een persbericht verstuurd met de titel: “Gelders college houdt zich aan de 
regels gebruik dienstauto’s”. 
GS heeft een evaluatie uit laten voeren en daar kwam uit dat GS de dienstauto volgens de regels 
gebruikt. Uit de controle blijkt dat de regels, de verordening en de gedragscode, voor het gebruik van 
de dienstauto bijna helemaal goed worden toegepast. In 2013 is er 5 keer op 3155 ritten gebruik 
gemaakt van de dienstauto wat niet in lijn is met de regels, maar welke wel vallen binnen de 



toegestane marge volgens de fiscus. Dit is in minder dan 0.2 % van de gevallen en over minder dan 
0.1 % van het in totaal gemaakte aantal kilometers. 
 
In de rittenadministratie staan van de gedeputeerde van Dijk de onderstaande ritten vermeld in 2013: 
 
 

 
 

 
 
Vragen 
6. 
Waarom maakt de gedeputeerde van Dijk gebruik van de dienstauto of van een, door de provincie 
betaalde, taxi voor zijn nevenfuncties die niet voortvloeien uit zijn ambt? Dit gebruik is toch niet 
toegestaan? 
 
7. 
Is de stelling in het door GS verstuurde persbericht wel juist dat in 2013 is er 5 keer op 3155 ritten 
gebruik gemaakt van de dienstauto wat niet in lijn is met de regels. Is dit aantal ritten niet hoger? Het 



lijkt er op dat in het rittenstaatje 2013 alleen al van gedeputeerde van Dijk 6 foute en 7 discutabele 
ritten vermeld zijn.  
9. 
Komt het volgende rittenschema op één dag voor in de rittenadministratie? 
Woonplaats naar huis der provincie. 
Huis der provincie naar woonplaats. 
Zo ja, hoe vaak is dat voor gekomen in 2013? En klopt het dat er dan sprake is van oneigenlijk gebruik 
van de dienstauto? 
 
Extra informatie 
In de rittenadministratie staan van de gedeputeerde van Dijk de onderstaande ritten vermeld in 2012 
en 2011: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
M.H.M. Faber van de Klashorst 
PVV Gelderland 
 
 
 
 


