Schriftelijke vragen van T.W. Schipper (SP) over 82 ½ jaar huur aan vertrekpremies directeuren
Portaal
Op 19 augustus brachten diverse media het nieuws naar buiten dat drie vertrokken directeuren van
woningbouwcorporatie Portaal samen een vertrekpremie van € 610.000 hebben meegekregen. Dat
komt overeen met 990 maanden oftewel 82 ½ jaar kale huur van de Utrechtse Portaalhuurder. Die
betaalt namelijk gemiddeld € 616 per maand, anno 2015*. Allemaal hebben de ex-directeuren direct
of vrijwel direct na hun vertrek bij Portaal nieuwe directeursfuncties gekregen elders.
Per 1 januari 2013 zijn de afkoopsommen gemaximeerd op € 75.000 (Wet Normering Topinkomens),
maar deze directeuren zouden vallen onder een overgangsregeling.
De SP betwijfelt dat laatste, maar is vooral geschokt over het zoveelste voorbeeld van exorbitante
afkoopsommen in de semi-publieke sector. En dat terwijl de huren de afgelopen 4 jaar zijn
geëxplodeerd.* De SP heeft de volgende vragen:
1. Wat vindt het college ervan dat deze (ex-)directeuren van Portaal een ontslagvergoeding
hebben gekregen - en aanvaard - van respectievelijk € 281.000, € 171.000 en € 158.000, ook
gezien in het licht van de recente moeizame financiële positie van deze corporatie en de
sterk gestegen woonlasten voor huurders?
2. Is het college het met de SP eens dat dergelijke excessieve ontslagvergoedingen bij de
corporaties in de toekomst niet meer aan de orde mogen komen? Zo nee, waarom niet?
3. Zijn er onder de STUW-corporaties nog andere, soortgelijke gevallen bekend of mogelijk? Zo
ja, welke?
Alle drie de betrokken directeuren zijn op 1 februari 2013 begonnen aan hun nieuwe functie bij
Portaal. In de Wet Normering Topinkomens (ingangsdatum 1-1-2013) staat dat een verlenging,
nieuwe aanstelling of overeenkomst aan de WNT moet voldoen.**
4. Gezien het gestelde in de WNT en de datum van ingang van hun laatste aanstelling: waarom
zouden de betrokken ex-directeuren onder de overgangsregeling vallen?
5. Is het college bereid deze gang van zaken ter sprake te brengen in het overleg met de
corporaties? Zo nee, waarom niet?
T.W. Schipper (SP)

* Bron: http://utrecht.sp.nl/sites/utrecht.sp.nl/files/20150509_huurders_voor_het_blok_def.pdf
**Bron: http://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/belonen/bovenmatige-beloning

