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1. Inleiding

Op 1 januari 2018 bestaat de Wet normering topinkomens[2] (WNT) vijf jaar. Een periode waarin de wet zonder twijfel kan
worden geassocieerd met ‘beweging’. Allereerst vanwege de verstrekkende gevolgen voor de bezoldigingsgrenzen en
gemaximeerde ontslagvergoedingen van topfunctionarissen. De wetgever blijkt er behoorlijk goed in te zijn geslaagd om
de sluiproutes te blokkeren die worden gebruikt om de maxima te omzeilen. Maar ook de wet zelf is sinds de
inwerkingtreding volop in beweging en verschillende malen (soms ingrijpend) gewijzigd.[3] De laatste wetswijziging dateert
van 1 juli 2017 en is het gevolg van de eerste integrale evaluatie van de WNT over de periode 2013-2015 (de Evaluatiewet
WNT).[4] Inmiddels ligt het initiatiefwetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3) in de Tweede Kamer.[5]

Verder zijn de Beleidsregels WNT en de Uitvoeringsregels WNT in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid en
verfijnd. Tot slot kan beweging worden afgeleid uit de vele publicaties die sinds de inwerkingtreding van de WNT in de
literatuur zijn verschenen.[6]

De titel voor deze bijdrage is natuurlijk niet zomaar gekozen. De eerste tekenen van een kentering rondom de WNT lijken
zichtbaar te worden. Zo is het aantal gepubliceerde rechterlijke uitspraken over 2017 mager te noemen. Verder bevat de
Evaluatiewet bepalingen die deels kunnen worden beschouwd als een verzachting van de eerder geldende verplichtingen.
En hoewel de WNT-3 recent als initiatiefwetsvoorstel is ingediend, bleek het ontwerpwetsvoorstel, dat in het voorjaar van
2016 door het Kabinet Rutte II in consultatie is gebracht, het kabinet Rutte III niet te bekoren. In het regeerakkoord is
weliswaar niet rechtstreeks op de WNT ingegaan, maar de koerswijziging blijkt uit de volgende overweging:
“Daarnaast is het voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in
huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten,
bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen.”[7]

In vervolg hierop heeft de kersverse Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) namens het kabinet
kort geleden kenbaar gemaakt dat het indienen van de WNT-3 hier niet bij past. Besloten is het wetsvoorstel niet in te
dienen.[8] Daarbij heeft het kabinet het advies van de Raad van State en de weerstand uit het veld meegewogen. De Raad
van State is in zijn advies bijzonder kritisch over het wetsvoorstel: uitbreiding van de bezoldigingsvoorschriften van alleen
topfunctionarissen naar alle medewerkers acht de Raad prematuur, nu er nog geen inzicht is in de effecten van de huidige
WNT, laat staan in de effecten van de voorgestelde uitbreiding. Bovendien acht de Raad nut en noodzaak van het voorstel
niet aangetoond en ontbreekt de rechtvaardiging voor de inperking op het internationale (grond)recht van vrij en collectief
onderhandelen.[9] Het nieuwe kabinet lijkt dus voorlopig een pas op de plaats te maken als het gaat om de verdere
uitbreiding van de WNT. Dit alles neemt niet weg dat Kamerlid Öztürk het wetsvoorstel als initiatiefvoorstel heeft ingediend.
De hoogste tijd dus voor een update van de belangrijkste wijzigingen van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de
toekomst.

2. Evaluatiewet WNT

Uit de evaluatie van de WNT van de eerste jaren volgt dat de WNT doeltreffend is in het beperken van bovenmatige
beloningen en ontslagvergoedingen, maar ook dat die doeltreffendheid en de doelmatigheid nog verder kunnen worden
verbeterd.[10] De Evaluatiewet WNT voorziet in bepalingen om dit te realiseren. Naast een aantal technische wijzigingen,
zoals de naam van de wet, is met de Evaluatiewet WNT een aantal wijzigingen doorgevoerd over de volgende
hoofdpunten: de vermindering van administratieve lasten, de aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen, de
wijze van monitoring en het tegengaan van wetsontwijking. Op de belangrijkste wijzigingen wordt in deze bijdrage
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ingegaan.[11]

De Evaluatiewet WNT is per 1 juli 2017 van kracht en kent een complex bekendmakingsregime. Zo zijn de meeste
bepalingen met verlichtende en verruimende maatregelen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 (of zelfs eerder tot 1
januari 2013) in werking getreden. De bepalingen die belastend zijn voor de WNT-plichtige instellingen en voor de
topfunctionarissen treden per 1 januari 2018 in werking. Tot slot is ook een gedeelte van de wet direct, per 1 juli 2017, in
werking getreden.

2.1. Vermindering van administratieve lasten

2.1.1. Openbaarmakingsverplichting

Op WNT-instellingen rust een publicatieverplichting en een meldingsplicht bij de Minister van BZK over de
bezoldigingsgegevens en ontslagvergoedingen van alle topfunctionarissen en van niet-topfunctionarissen voor zover de
bezoldiging en ontslagvergoeding boven de norm uitstijgt (artikel 4.1 en 4.2 WNT). Deze openbaarmakingsverplichting
wordt verplaatst van de wet naar de Uitvoeringsregeling WNT. Dat maakt het wijzigen van de
openbaarmakingsverplichting zonder tussenkomst van het parlement mogelijk. Hierbij wordt echter benadrukt dat dit niet
de bedoeling is en dat de reden voor deze aanpassing is om de te vermelden gegevens en de wijze van verantwoording
periodiek te kunnen evalueren en knelpunten gemakkelijker te kunnen oplossen. Uitgangspunt daarbij is stabiliteit in de
verantwoordingsregels.[12]

Uit de evaluatie blijkt dat de kosten van de openbaarmakingsverplichting gemiddeld maar liefst € 1.900 per instelling
bedraagt.[13] Om voor de kleine WNT-instellingen de lasten te verlagen, hoeven bezoldigingen lager dan € 1.500 per jaar
niet meer te worden vermeld[14] en zijn zeer kleine semipublieke WNT-instellingen ontheven van de
openbaarmakingsverplichting.[15]

Een andere, belangrijke, aanpassing in de openbaarmakingsverplichting is het verval van de verplichting om
ontslagvergoedingen aan niet-topfunctionarissen openbaar te maken.[16] Dat geldt dus ook voor de ontslagvergoedingen
aan niet topfunctionarissen die de norm zoals die geldt voor topfunctionarissen overschrijden.
Deze wijzigingen treden met ingang van 1 januari 2018 over het verantwoordingsjaar 2017 in werking.

2.1.2. Vervallen bonusverbod

Een wijziging die ook onder de vermindering van administratieve lasten wordt geschaard is het vervallen van het
zogenoemde bonusverbod. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer verboden om variabele beloningen toe te
kennen, zolang de totale bezoldiging inclusief variabele beloning maar onder de toepasselijke bezoldigingsnorm blijft.
De toekenning van een bonus kan sinds de economische crisis in 2008 op een breed maatschappelijk wantrouwen
rekenen. De achtergrond van het bonusverbod in de WNT was het idee dat topfunctionarissen in de publieke zaak niet
financieel gestimuleerd hoeven te worden “om hun best te doen voor een zo goed mogelijke (semi-)publieke
dienstverlening”.[17] Met uitzondering van diensttijdgratificaties, eenmalige mobiliteitstoeslagen en bindingspremies
werd het bonusverbod ingevoerd in 2013 en neergelegd in de artikelen 2.11 en 3.8 WNT. Uit de evaluatie bleek
echter dat gemeenten, provincies en waterschappen problemen ervaren doordat zij door het bonusverbod de uit de
rechtspositie voortvloeiende belonings- en beoordelingssystemen niet kunnen toepassen bij topfunctionarissen.[18]Ook
kost het veel inspanningen om over incidentele bezoldigingsonderdelen vast te stellen of dit verboden variabele
beloningen zijn. Besloten is het bonusverbod met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 te laten vervallen. De variabele
beloning maakt dus onderdeel uit van de volledige (genormeerde) bezoldiging.[19]

2.2. Normering ontslagvergoeding

2.2.1. Uitgezonderd van de normering

De gemaximeerde ontslagvergoeding is sinds de inwerkingtreding van de WNT een heet hangijzer.[20] Dat komt niet
alleen door de hoogte van het maximumbedrag en de ongelijkheid tussen topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen,
maar ook vanwege de discussie over de vraag welke uitkeringen voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde
cao of uit een wettelijk voorschrift. Die zijn immers uitgezonderd van de maximaal toegestane vergoeding.[21] De Centrale
Raad van Beroep heeft gekozen voor een ruime uitleg door niet alleen de uitkeringsrechten (WW en bovenwettelijke
uitkeringen) onder deze noemer te scharen, maar ook de tussen partijen afgesproken afkoop van 30% van de totale
wachtgeldsom blijft op deze grond buiten het bereik van de WNT.[22]

Ontslagvergoedingen die zijn neergelegd in een sociaal plan en in niet algemeen verbindend verklaarde cao’s moeten
daarentegen wel voldoen aan de WNT-norm. Uit de Evaluatiewet WNT blijkt dat de regering het onwenselijk vindt om de
verschillende vormen van collectieve afspraken anders te behandelen. Vanuit de gedachte dat ook cao’s die niet
algemeen verbindend zijn verklaard (in het algemeen) buiten de invloedssfeer van de individuele topfunctionarissen tot
stand zijn gekomen, is de uitzonderingsbepaling door de Evaluatiewet WNT uitgebreid. Op grond daarvan hoeft een cao
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niet langer algemeen verbindend te zijn verklaard om als uitzondering op de gemaximeerde ontslagvergoeding te gelden.
Dat geldt overigens niet in het geval de cao enkel van toepassing is op topfunctionarissen, tenzij deze cao dezelfde
ontslagvoorzieningen biedt als de cao voor de rest van de medewerkers. Het in de aanstelling of arbeidsovereenkomst
van toepassing verklaren van de ontslaguitkering van de cao biedt geen uitzondering op de normering. Het gaat dan
immers om een individuele afspraak waarvoor geldt dat partijen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud.[23] In de
Evaluatiewet WNT wordt niet expliciet duidelijk gemaakt of het incorporeren van de gehele cao inclusief ontslagbepalingen
ook als individuele afspraak moet worden gezien. In het civiele arbeidsrecht wordt de cao vaak op basis van een
incorporatiebeding van toepassing verklaard. Wij gaan ervan uit dat dit van geval tot geval moet worden beoordeeld en dat
de uitzonderingsbepaling alleen van toepassing is als er geen sprake is van een schijnconstructie. Dat is bijvoorbeeld het
geval als de topfunctionaris buiten de werkingssfeer van de cao valt. Als slechts een deel van de cao wordt geïncorporeerd,
zal er naar ons oordeel niet snel sprake kunnen zijn van de uitzondering op de norm, zeker niet als het gaat om toepassing
van de voor de topfunctionaris gunstige bepalingen (‘cherry picking’).
Ook andere collectieve regelingen die zijn overeengekomen met de vakbonden, zijn onder de uitzonderingen geschaard.
De belangrijkste regeling is een sociaal plan of sociaal statuut. Sociale plannen en sociale statuten die eenzijdig zijn
vastgesteld, of zijn overeengekomen met de ondernemingsraad, voldoen vanwege de mogelijkheid van uitoefenen van
invloed, echter niet aan de vereisten.[24]

2.2.2. Non-activiteit

Een andere wijziging op grond van de Evaluatiewet WNT is de aanpassing van de non-activiteitsregeling in artikel 2.10,
derde lid, WNT. Het gaat daarbij alleen om die situaties waarin een topfunctionaris, vooruitlopend op het einde van het
dienstverband, zijn werkzaamheden niet meer verricht op grond van een algemene bepaling van een cao, een andere
collectieve regeling afgesproken met de vakbond of een wettelijk voorschrift. Een in de ambtenarenpraktijk regelmatig
optredende situatie is bijvoorbeeld het van-werk-naar-werktraject. Deze uitleg was eerder opgenomen in de Beleidsregels
WNT 2016, maar is nu in het vierde lid van artikel 2.10 WNT neergelegd.
Met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT zijn ook nieuwe Beleidsregels WNT 2017 vastgesteld. Wat betreft de
non-activiteit is in artikel 10 van de Beleidsregels WNT 2017 opgenomen dat de bezoldiging bij eenzijdig door de werkgever
opgelegde non-activiteit, waartegen de topfunctionaris heeft geprotesteerd en waarbij hij zich beschikbaar heeft gehouden
voor werk voor de noodzakelijke periode om tot afspraken en besluiten te komen, niet wordt meegeteld bij de
ontslagvergoeding. Hierbij is uitdrukkelijk opgemerkt dat een periode van drie maanden (eenmaal gemotiveerd te verlengen
met drie maanden) in het algemeen als voldoende wordt beschouwd voor partijen om uit een impasse te komen. Naar ons
oordeel is dit een terechte aanpassing. Topfunctionarissen die een eenzijdig opgelegde non-activiteit hebben aangevochten
en dus tegen hun zin hun werk niet kunnen hervatten, werden voorheen bij ontslag geconfronteerd met het meetellen van
deze periode bij de maximale ontslagnorm. Aan die onrechtvaardigheid is nu een einde gekomen.
Voornoemde wijzigingen zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking getreden.

2.3. Tegengaan wetsontwijking

2.3.1. Personele reikwijdte

Met ingang van 1 januari 2018 vervalt het begrip ‘gewezen topfunctionaris’. In plaats daarvan wordt de definitie van een
topfunctionaris aangescherpt door te bepalen dat een topfunctionaris die zijn functie voor een langere periode dan 12
maanden heeft vervuld, na de beëindiging van die functievervulling, bij dezelfde instelling nog vier jaar lang wordt
genormeerd in bezoldiging en gemaximeerd in de ontslagvergoeding. De medewerker wordt derhalve nog vier jaar lang
als topfunctionaris gezien. Bij ministeriële regeling kunnen specifieke functiegroepen worden uitgezonderd van deze
aanscherping. Deze aanpassing wordt neergelegd in artikel 1.1 lid 1 sub 6 WNT.[25]

Een functiegroep die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 specifiek is uitgezonderd, is de medisch specialist in
een dubbelfunctie van specialist en topfunctionaris van dezelfde zorginstelling. De WNT is in artikel 1.5a WNT buiten
toepassing verklaard voor de werkzaamheden als specialist. Alleen de bezoldiging voor de functievervulling als
topfunctionaris wordt genormeerd en openbaar gemaakt. De lange terugwerkende kracht is gebaseerd op het
Zorgakkoord van 2013 waarin deze afspraak al was neergelegd.[26]

2.3.2. Anticumulatiebepaling

In artikel 1.6a WNT wordt vanaf 1 januari 2018 een anticumulatiebepaling neergelegd die bepaalt dat de bezoldiging van
een topfunctionaris die werkzaam is bij meer dan één WNT-instelling gezamenlijk niet meer mag bedragen dan het
bezoldigingsmaximum. Dit is ongeacht de som van de deeltijdfactor en geldt enkel voor bestuursfuncties. Volgens de
regering zou een uitbreiding die ook toezichthoudende functies omvat, een groot aantal topfunctionarissen raken en
mogelijk tot gevolg hebben dat het vervullen van bezoldigde nevenfuncties wordt ontmoedigd. Dat gevolg zou ongewenst
zijn, aldus de regering.[27] Dit brengt in ieder geval een ongelijkheid tussen bestuurders en toezichthouders teweeg, waarbij
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het de vraag is of dit gerechtvaardigd is.

3. Uitspraken

Zoals in de inleiding is aangegeven, is er in 2017 in de ambtenarenrechtspraak bijzonder weinig rechtspraak over de
WNT gepubliceerd. Op het moment van het schrijven van dit artikel troffen wij slechts één uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep aan.[28]

In deze zaak was aan een voormalig rector een ontslagvergoeding betaald van € 90.000 bruto. Op aangeven van de
accountant heeft de voormalig werkgever, het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veenendaal, een
bedrag van € 15.000 bruto als onverschuldigd betaald teruggevorderd. Na bezwaar en beroep boog de Raad zich over het
terugvorderingsbesluit. Met de rechtbank komt de Raad tot de conclusie dat de school een WNT-instelling is en de rector
een topfunctionaris. Nu aan de voormalig rector een hogere ontslagvergoeding is betaald dan is toegestaan, heeft het
college terecht besloten het onverschuldigd betaalde bedrag van € 15.000 terug te vorderen. Een weinig spannende
uitspraak wat ons betreft.
In de civiele rechtspraak is de WNT in 2017 iets vaker aan de orde geweest. Zo is dit jaar een opvallende uitspraak
verschenen van de Kantonrechter Amsterdam.[29] Het betreft in deze zaak een bestuurder van een instelling in het Primair
Onderwijs en dus een topfunctionaris die onder de WNT valt. Daarover bestond geen discussie. Evenmin bestond
discussie over het gegeven dat werkneemster uit hoofde van artikel 7:673 BW recht had op een transitievergoeding.
Deze – wettelijke – transitievergoeding kwam neer op een bedrag van € 83.037 bruto en overschreed dus de maximale
ontslagvergoeding van € 75.000. De kantonrechter overweegt terecht dat de transitievergoeding valt onder de
uitzonderingsbepaling nu de betaling ervan rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift
(artikel 1, lid 1, sub i, WNT). Opmerkelijk is dat daarmee volgens de kantonrechter niet is gezegd dat cumulatie van de
transitievergoeding met een tussen partijen afgesproken ontslagvergoeding mogelijk is. Volgens de kantonrechter is het
immers het doel van de WNT om ontslagvergoedingen aan banden te leggen. Nu de transitievergoeding tot doel heeft om
de gevolgen van het ontslag te compenseren, acht de kantonrechter cumulatie slechts mogelijk voor zover deze
vergoedingen tezamen niet het maximum van de WNT overschrijdt. Dat neemt niet weg dat naar het oordeel van de
kantonrechter de WNT niet de transitievergoeding normeert, in die zin dat geen hogere transitievergoeding mag worden
betaald dan € 75.000. De hogere transitievergoeding mocht dus worden betaald. Deze onderbouwing is door dezelfde
kantonrechter ook in 2016 en eerder in 2017 toegepast.[30]

De afwijzing van de cumulatie is naar ons oordeel allereerst onjuist omdat de transitievergoeding bij
uitstek voldoet aan de definitie van de uitzondering op de gemaximaliseerde ontslagvergoeding. De
transitievergoeding vloeit immers, zoals de kantonrechter ook vaststelt, rechtstreeks, dwingend en
eenduidig voort uit een wettelijk voorschrift. Uitgaande van de wettekst, zou naast de
transitievergoeding, ook nog een WNT-ontslagvergoeding mogen worden afgesproken. Ook op de
informatiewebsite van het Ministerie van BZK (www.topinkomens.nl) staat duidelijk dat een transitievergoeding niet wordt
beschouwd als een ontslagvergoeding van de WNT.[31] Natuurlijk is hierover het laatste woord nog niet gezegd. In het
kabinetsstandpunt bij de evaluatie is aangegeven dat de samenloop van de transitievergoeding en de WNT-
ontslagvergoeding – gelet op het karakter en oogmerk van beide regelingen – vraagt om een meer uniforme uitwerking.[32]

Het onderwerp is expliciet buiten de Evaluatiewet WNT gehouden omdat meer tijd nodig zou zijn voor een zorgvuldige
voorbereiding.[33] Tot die tijd valt naar ons oordeel de betaling van de transitievergoeding onder de uitzondering van een
wettelijk voorschrift en bestaat er, totdat de wetgever heeft gesproken, geen ruimte voor een andersluidend rechterlijk
oordeel.

De Kantonrechter Roermond heeft zich op 11 oktober 2017 uitgelaten over de toelaatbaarheid van de inhoud van een
vaststellingsovereenkomst tussen de Stichting Daelzicht en een voormalige bestuurder.[34] In deze overeenkomst werd voor
de ontslagvergoeding aangesloten bij de in de arbeidsovereenkomst opgenomen exitvergoeding van een jaarsalaris.
Kennelijk ging het om een bedrag van ruim € 185.000,00. Deze exitvergoeding viel nog onder het WNT-overgangsrecht
(artikel 7.3 van de WNT). Daarnaast was een betaling van openstaande vakantiedagen onderdeel van de
vaststellingsovereenkomst. De werknemer vroeg nakoming van de overeenkomst, de werkgever gaf aan dat nakoming in
strijd is met de WNT. Het feit dat in een vaststellingsovereenkomst kan worden afgeweken van dwingend recht, betekent
naar het oordeel van de rechter nog niet dat daarmee de WNT terzijde kan worden geschoven. Dit zou immers in strijd zijn
met de openbare orde. De rechter ziet op grond daarvan geen ruimte voor de uitbetaling van de niet opgenomen verlofuren
aan het einde van het dienstverband en verwijst naar de in artikel 2, lid 1, sub j, van de Uitvoeringsregeling WNT. Hierin is
bepaald dat de uitbetaling van niet opgenomen vakantie- en compensatiedagen moet worden beschouwd als beloning.
Samen met de reeds toegekende beloning, wordt door de uitbetaling van vakantiedagen de grens van het
beloningsmaximum van de WNT gepasseerd hetgeen in strijd is met de WNT. Uitbetaling wordt om die reden door de
rechter niet aanvaardbaar geacht. Opname van de vakantiedagen voor het einde van het dienstverband is naar het oordeel
van de rechter wel mogelijk. Dat vloeit voort uit het feit dat alleen afkoop van verlof als beloningscomponent is aangemerkt.
Zeker in gevallen van grote hoeveelheden openstaande verlofuren, zal hiermee in de onderhandelingen met of namens een
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topfunctionaris rekening moeten worden gehouden.
De laatste civiele uitspraak die hier de revue passeert, is de uitspraak van de Kantonrechter Utrecht van 20 oktober 2017.[35]

In deze uitspraak ging het om de vraag of de toekenning van een billijke vergoeding wordt genormeerd door de WNT.
Een billijke vergoeding (7:682, lid 3, BW) is een vergoeding waarop een werknemer een beroep kan doen als het ontslag
het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever in
strijd met de regels de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. De kantonrechter zag hier ernstige verwijtbaarheid
vanwege de onmiddellijke op non-actiefstelling met kort daarop een mededeling in de organisatie dat de bestuurder niet
meer terugkomt. De kantonrechter vergelijkt dit zelfs met een ontslag op staande voet en acht dit onnodig beschadigend.
De Raad van Toezicht is het gesprek uit de weg gegaan en heeft een situatie gecreëerd dat er geen weg meer terug was
en heeft overhaast en onvoldoende doordacht gehandeld. Ten behoeve van de vaststelling van de hoogte van de billijke
vergoeding maken wij een zijstapje naar het arrest van de Hoge Raad van 30 juni 2017.[36] De Hoge Raad heeft
duidelijkheid gegeven en bepaald dat bij het vaststellen van een billijke vergoeding rekening mag worden gehouden met de
gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Daarbij kunnen alle omstandigheden van het geval relevant zijn. Hierbij kan
worden gedacht aan de duur van het dienstverband, de mate waarin de werkgever een verwijt valt te maken ter zake van
het ontslag, de termijn waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd als de werknemer niet zou zijn ontslagen en de
eventuele (te verwachten) inkomsten van de werknemer. Ook de transitievergoeding kan daarbij een rol spelen. Terug naar
de uitspraak van de kantonrechter Utrecht. De kantonrechter motiveert in zijn uitspraak een aantal omstandigheden die door
de Hoge Raad zijn genoemd. Daarnaast ziet de kantonrechter, hoewel hij hieraan niet is gebonden, de WNT bij de bepaling
van de hoogte van de billijke vergoeding als relevante omstandigheid gelet op het doel en de strekking van de wet. Het gaat
hier om publiek geld dat primair aangewend moet worden voor de publieke taak, de zorg. Naast de transitievergoeding van
€ 153.996 wordt de werkgever op basis van alle omstandigheden, dus ook de WNT, veroordeeld tot betaling van een billijke
vergoeding van € 50.000 (in plaats van de door de bestuurder gevraagde € 150.000). Hoe zwaar de WNT heeft
meegewogen en wat dit concreet betekent voor de hoogte van de billijke vergoeding, blijkt niet uit de uitspraak. Nu volgens
de Hoge Raad de gevolgen van het ontslag in relatie tot de ernst van het verwijtbare handelen van de werkgever van belang
zijn en ook het misgelopen (genormeerde) salaris, roept dit bij ons de vraag op of (gedeeltelijke) normering van de billijke
vergoeding wel terecht is.

4. Conclusie

Alles overziende is het moeilijk aan te geven of er sprake is van beweging, stilstand of zelfs achteruitgang. Voorzichtig lijkt
er een zekere gewenning te zijn gekomen ten aanzien van het feit dat bezoldiging en ontslagvergoeding van
topfunctionarissen worden genormeerd. Dat verklaart mogelijk het feit dat er in de rechtspraak minder over dit onderwerp
wordt gestreden. Uit de aangehaalde civiele rechtspraak blijkt echter, opnieuw, dat de rechters onverplicht aan de WNT
reflexwerking toekennen waardoor de (ontslag- of billijke vergoeding van) topfunctionarissen worden beperkt. Vanuit de
zijde van het kabinet lijkt er een rem te zijn gezet op de uitbreiding van de WNT. Hoewel het wetsontwerp over de personele
uitbreiding als initiatiefvoorstel is ingediend, heeft het kabinet zelf niet gekozen voor het bewandelen van deze route. Ook
hieruit zou een weg terug kunnen worden afgeleid. Ook in de Evaluatiewet WNT zijn enkele versoepelingen van het regime
opgenomen, zowel voor wat betreft de openbaarmaking als met betrekking tot de uitzonderingen op de normering, zoals het
vervallen van het bonusverbod, de verruiming van de uitzondering op de WNT-ontslagvergoeding en de non-
activiteitsbepaling. Daar staat tegenover dat de Evaluatiewet WNT ook bepalingen kent die het regime verder aanscherpen,
zoals de anticumulatiebepaling, behalve voor toezichthouders. Het kabinet heeft bovendien aangekondigd dat er een
standpunt zal worden ingenomen over de samenloop van de transitievergoeding en de WNT-ontslagvergoeding. Kortom:
een wisselend beeld.
Alleen de toekomst zal uitwijzen of de WNT nog in beweging blijft, tot stilstand komt of de weg terug zal inslaan.
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