
 

WNT ONTWIKKELINGEN 2017 

 

De Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT-1) is op 1 januari 

2013 in werking getreden. Kern van de wet is 

het maximeren van inkomens en 

beëindigingsvergoedingen van 

topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. 

Daarbij werd het maximuminkomen in eerste 

instantie bepaald op 130% van een 

ministersalaris.  

 

Met de invoering van de Wet verlaging 

bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) per     

1 januari 2015 is dit maximum verlaagd naar 

100% van een ministersalaris. Voor 2017 

bedraagt het WNT-maximum  

€ 181.000,-. De topfunctionarissen voor wie dit 

algemene bezoldigingsmaximum geldt vallen 

onder het zogeheten eerste regime. Voor alle 

regimes geldt een verplichting tot 

openbaarmaking. 

 

De WNT kent de mogelijkheid om in bepaalde 

sectoren lagere maxima vast te stellen en 

daarbij een onderverdeling in klassen te 

hanteren, afhankelijk van de omvang/omzet 

van de instelling. Die verlaagde maxima 

gelden voor de sectoren onderwijs, cultuur, 

woningcorporaties, zorg en 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

Op dit moment geldt alleen voor 

zorgverzekeraars een verhoogde sectorale 

norm (regime 2), waarbij een onderverdeling is 

gemaakt naar het aantal verzekerden. De 

achtergrond hiervan is dat de arbeidsmarkt 

voor zorgverzekeraars dezelfde is als de 

arbeidsmarkt van andere verzekeringen 

waartussen mobiliteit bestaat en moet blijven 

bestaan.  

 

Tenslotte kent de WNT nog een derde regime, 

waarbij uitsluitend de wettelijke verplichting tot 

openbaarmaking van bezoldigingsgegevens 

geldt. Dit regime geldt nu alleen voor het 

loodswezen. 

 

De wet bevat een overgangsregeling, waarbij 

gedurende 4 jaar de bezoldiging mag worden 

gehandhaafd op het niveau voor de 

inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2013. 

Daarna moet die bezoldiging in 3 jaar worden 

afgebouwd naar het maximum. Overigens kan 

de ingangsdatum van dit overgangsregime op 

andere momenten aanvangen, afhankelijk van 

sectorale regelgeving en de verlaging van het 

maximum in 2015. Zo is in de zorg tot 1 januari 

2016 een regeling van kracht geweest, waarbij 

sprake was van een verdeling in 10 klassen 

met een hoogste bezoldigingsmaximum van    

€ 229.043,-, de oorspronkelijke 130%. Per       

1 januari 2016 zijn er nog 5 klassen en 

bedraagt het maximum in de hoogste klasse    

€ 181.000,- 

 

Onderdeel van de oorspronkelijke WNT is ook 

een verbod op winstdelingen, bonusbetalingen 

of andere variabele beloningen. Dit verbod 

geldt ongeacht de hoogte van de bezoldiging: 

ook als de bezoldiging inclusief de bonussen 

onder de norm blijft, zijn bonussen verboden.  

 

Tenslotte is in WNT-1 bepaald dat de 

overeengekomen, dat wil zeggen niet juridisch 



 

verplichte, uitkeringen die wegens beëindiging 

van het dienstverband worden toegekend, 

maximaal een jaarsalaris mogen bedragen met 

een maximum van € 75.000,-. Alleen 

ontslagvergoedingen, die voortvloeien uit een 

algemeen verbindend verklaarde collectieve 

arbeidsovereenkomst of een wettelijk 

voorschrift en vergoedingen die door de 

rechter worden toegekend vallen volgens 

WNT-1 buiten deze normering. 

 

Salaris, dat wordt genoten over een periode 

van vrijstelling/non-activiteit in aanloop naar 

het einde van het dienstverband wordt 

beschouwd als vergoeding en telt dus mee bij 

de berekening van het maximum van               

€ 75.000,-. 

 

WET UITBREIDING PERSONELE 

REIKWIJDTE WNT (WNT-3) 

In februari 2017 is het wetsvoorstel WNT-3 

voor advies naar de Raad van State gestuurd. 

Doel van deze regeling is ook de bezoldiging 

van werknemers binnen de (semi)publieke 

sector te normeren.  

 

De regels voor topfunctionarissen in verband 

met variabele beloningen (bonussen) worden 

niet toegepast op de werknemers. Wel zal een 

variabele beloning tot de bezoldiging worden 

gerekend, de totale bezoldiging moet onder het 

maximum blijven. 

 

Aan verkeersleiders wordt een hogere 

bezoldiging toegestaan omdat de bijzondere 

marktomstandigheden daartoe aanleiding 

geven. De medische specialisten worden 

eveneens buiten de reikwijdte van het 

wetsvoorstel gehouden omdat de medische 

specialisten die als zelfstandige of in een 

maatschap aan een ziekenhuis verbonden zijn 

ook niet worden genormeerd. 

 

De mogelijkheid om in bepaalde sectoren 

lagere maxima voor topfunctionarissen vast te 

stellen wordt niet gevolgd voor werknemers. 

Voorgesteld wordt om de bezoldiging 

uitsluitend te normeren aan de hand van het 

wettelijk bezoldigingsmaximum. De omvang of 

complexiteit van de organisatie heeft geen of 

beperkte betekenis in een 

functiewaarderingssysteem voor werknemers 

en in het wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan 

dat als gevolg van een mitigerende werking 

van (lagere) sectornormen ook de bezoldiging 

van werknemers feitelijk in samenhang wordt 

gebracht met die verlaagde normen of staffels, 

aldus de memorie van toelichting. 

 

Tenslotte wordt de normering van uitkeringen 

wegens beëindiging van het dienstverband, 

zoals die voor topfunctionarissen in WNT-1 

staat, niet in dit wetsvoorstel overgenomen. 

Net als bij het bonusverbod draagt een 

dergelijke bepaling niet bij aan het tegengaan 

van bovenmatige bezoldigingen en zou de 

bepaling een onevenredig grote groep treffen. 

 

Voor het overige zullen de regels, die thans 

voor topfunctionarissen gelden, in het 

algemeen op dezelfde wijze voor werknemers 

in de (semi)publieke sector gelden. 

 

In dit wetsvoorstel is nog geen rekening 

gehouden met de uitkomsten en maatregelen 

op grond van de hierna te bespreken 

Evaluatiewet WNT. 

 



 

 

EVALUATIEWET WNT 

Met deze wet, die op 1 juli 2017 in werking zal 

treden, komt de algemene digitale meldplicht 

te vervallen, terwijl ook de WNT-

verantwoording vereenvoudigd wordt en een 

verantwoordingsvrijstelling voor (zeer) kleine 

WNT-instellingen wordt geïntroduceerd.  

 

Variabele beloning wordt met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2017 toegestaan zolang de 

totale bezoldiging onder het toepasselijke 

bezoldigingsmaximum blijft.  

 

Met ingang van diezelfde datum worden ook 

uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en 

eenduidig voortvloeien uit andere cao’s of 

collectieve regelingen uitgezonderd van de 

normering. Het moet daarbij gaan om 

regelingen met een collectief karakter waarop 

de individuele topfunctionaris geen invloed 

heeft. Deze wijziging zorgt ervoor dat 

topfunctionarissen in principe gebruik kunnen 

maken van dezelfde collectieve 

ontslagvoorzieningen als overige werknemers.   

 

De (voorheen) gewezen topfunctionaris, die 

langer dan 12 maanden topfunctionaris is 

geweest en daarna bij dezelfde rechtspersoon 

of instelling een dienstverband behoudt, blijft 

als zodanig gedurende 4 jaar genormeerd 

vanaf het tijdstip dat hij niet langer de functie 

van topfunctionaris vervult. 

 

Daarnaast wordt nu expliciet bepaald dat de 

WNT niet van toepassing is op het deel van de 

werkzaamheden als medicus, zoals de 

medisch specialist. Dat betekent dat ten 

aanzien van medisch specialisten, die naast 

hun functie als medisch specialist bij een 

zorginstelling in deeltijd ook een 

bestuursfunctie (als topfunctionaris) bij die 

zorginstelling vervullen, alleen op de 

werkzaamheden als topfunctionaris de WNT 

van toepassing is. 

 

Met betrekking tot de maximale 

ontslagvergoeding wordt bepaald dat het 

salaris over een periode van non-activiteit niet 

als uitkering wordt aangemerkt als de non-

activiteit onderdeel is van een toepasselijk van-

werk-naar-werktraject, dat voortvloeit uit een 

wettelijk voorschrift of een collectieve regeling 

zoals in deze wet bedoeld.  

 

EN NU? 

Het wachten is nu op de openbaarmaking van 

het advies van de Raad van State over het 

wetsvoorstel WNT-3. Mocht dit voorstel 

uiteindelijk wet worden, dan wordt de 

doelstelling in het regeerakkoord “Bruggen 

slaan” van 29 oktober 2012, namelijk de norm 

voor salarissen in de (semi)publieke sector, 

niet alleen voor topfunctionarissen, maar voor 

alle medewerkers, te stellen op 100 procent 

van een ministersalaris, bereikt. 

 

Ondanks de reeds aan dit wetsvoorstel 

gekoppelde aanpassingen in de Evaluatiewet 

ten aanzien van variabele beloningen en 

ontslaguitkeringen voor topfunctionarissen 

blijven er nog wel degelijk verschillen tussen 

de behandeling van topfunctionarissen en 

(gewone) medewerkers. In hoeverre de aldus 

gehandhaafde ongelijkheid tussen 

topfunctionarissen en werknemers van invloed 

zal zijn en blijven op de mogelijkheid tot 



 

invulling van topfuncties in de (semi)publieke 

sector zal moeten worden afgewacht. 

 

Martin Bödicker 

Van Diepen Van der Kroef Advocaten 

       Maliebaan 10a 

       3581 CN Utrecht 

       m.bodicker@vandiepen.com 

       030- 236 46 00  

    

OVER DE AUTEUR 

Martin Bödicker is gespecialiseerd in het 

arbeidsrecht en daarnaast actief op het gebied van 

vastgoed, huurrecht, en het algemene 

ondernemingsrecht, waaronder het beoordelen en 

opstellen van contracten en 

(product)aansprakelijkheid. Hij is een nuchtere, 

ervaren advocaat, met gevoel voor realiteit en de 

mogelijkheid te relativeren. Specialist, maar ook 

generalist, met een veelzijdige belangstelling voor 

en jarenlange ervaring met diverse rechtsgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


