
De Wet Normering Topinkomens: wetsvoorstel aanpassingswet en verdere normering   

 
Op 1 januari  2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. In de 

WNT is bepaald dat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke  sector niet meer 

mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Daarnaast is de 

ontslagvergoeding voor topfunctionarissen gemaximeerd tot één jaarsalaris, met een 

maximum van EUR 75.000. Om omzeiling van de gemaximeerde ontslagvergoeding te 

voorkomen, mag daarnaast niet langer worden overeengekomen dat de topfunctionaris, 

vooruitlopende op een ontslag, betaald verlof geniet. Zogenoemde “non-

activiteitenregelingen” zijn dus niet meer toegestaan. Jaarlijks wordt het  

bezoldigingsmaximum voor de WNT vastgesteld; voor  2014 bedraagt het   

bezoldigingsmaximum EUR 230.474. Voor bepaalde instellingen en organisaties kan bij  

ministeriele regeling het bezoldigingsmaximum jaarlijks op een lager bedrag worden 

vastgesteld (sectoraal verlaagd  bezoldigingsmaximum).     

 

In 2013 is een aantal wijzigingen van de WNT aangekondigd. Inmiddels is duidelijk dat er 

naar verwachting drie wetswijzigingen zullen worden doorgevoerd. Die wijzigingen worden 

hieronder besproken.  

 

Wetsvoorstel Aanpassingswet WNT  
In februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT 

aangenomen. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel instemt, zal de 

Aanpassingswet WNT met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking treden. 

Minister Plasterk heeft in februari 2014 aangekondigd dat de WNT voor het kalenderjaar 

2013 gehandhaafd zal worden met inachtneming van het wetsvoorstel Aanpassingswet 2013.  

 

Met de aanpassingswet worden de algemeen nut beogende instellingen (goede doelen) buiten 

het toepassingsbereik van de WNT geplaatst. Verder worden twee extra criteria gesteld voor 

de toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen, te weten 1) een 

minimumbedrag aan subsidieverlening van EUR 500.000 per kalenderjaar en 2) een minimum 

subsidieduur van ten minste drie achtereenvolgende jaren. Het wetsvoorstel bevat voorts 

verschillende technische aanpassingen van de wettekst, waaronder een verduidelijking van de 

definitie “topfunctionaris”; in de WNT zal met zoveel woorden worden opgenomen dat de 

topfunctionaris leiding moet geven aan de gehele organisatie. Voorts is voorgesteld de 

verplichte sociale verzekeringspremies buiten het bezoldigingsbegrip te laten.  

 

Een voor de arbeidsrechtpraktijk belangrijke wijziging van het wetsvoorstel Aanpassingswet 

WNT is de aanpassing van het overgangsrecht. De nieuwe wettekst voorziet in 

overgangsrecht voor non-activiteitsregelingen die vóór de inwerkintreding van de WNT zijn  

overeengekomen: dergelijke regelingen, die onder de huidige WNT verboden zijn, worden 

(alsnog) toegestaan tot 1 januari 2017. In het wetsvoorstel is tevens geregeld dat – naast 

wijzigingen in de bezoldiging en de duur van het dienstverband – ook een wijziging in de 

uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband die is overeengekomen tussen 6 

december 2011 en 1 januari 2013 niet onder het overgangsrecht valt.  

 

Wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  
De regering is voornemens het bezoldigingsmaximum met ingang van 1 januari 2015 te 

verlagen van 130% naar 100% van het salaris van een minister. Dit komt neer op een jaarlijks 

bruto bedrag van maximaal EUR 178.540 aan salaris, vermeerderd met belaste vaste en 

variabele onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen.  



Inmiddels is het voorontwerp Wet verlaging bezoldigingsmaximum ter internetconsultatie 

voorgelegd. Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht dat dezelfde systematiek kent als de 

huidige tekst van de WNT:  bestaande afspraken worden gedurende vier jaar gerespecteerd, 

waarna de bezoldiging in drie jaar moet worden afgebouwd naar het nieuwe maximum. 

 

Uitbreiding reikwijdte WNT   
Naast een verlaging van het bezoldigingsmaximum is de regering voornemens de reikwijdte  

van het (verlaagde) bezoldigingsmaximum van de WNT met ingang van 1 januari 2017 uit te 

breiden tot alle functionarissen die werkzaam zijn bij een organisatie die onder de 

werkingssfeer van de WNT valt. Er is nog geen wetsvoorstel opgesteld.  

 

Beleidsregels toepassing WNT / Regeling Bezoldigingscomponenten WNT  
Van belang is ten slotte nog dat minister Plasterk op 28 februari  2014  de “Beleidsregels 

toepassing WNT en de “Regeling bezoldigingscomponenten WNT” heeft uitgevaardigd, die 

verduidelijking bieden over de toepassing van de WNT en de verschillende componenten van 

de bezoldigingsnorm. De regelingen hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. Uit de 

toelichting op de onderhavige regelingen blijkt dat over het kalenderjaar 2013 bij de 

uitvoering van de WNT van de inhoud van de regelingen kan worden afgeweken, doch slechts 

indien partijen redelijkerwijs en op goede gronden tot het oordeel hebben kunnen komen dat 

een volgens artikel 2 van de WNT tot de bezoldiging te rekenen component, niet als 

bezoldiging is aan te merken.  

 


