
 

 

 

 

 

 

Geachte heer Plasterk, 

 

De VNG vraagt in deze brief uw aandacht voor de Wet Normering Topinkomens (WNT). De 

inhoud van de brief is opgesteld in nauw overleg met het IPO en de Unie van Waterschappen. 

Van beide koepels ontvangt u brieven met vergelijkbare strekking.  

In deze brief geven wij inzicht in de problemen die wij ervaren met de WNT en geven wij aan 

welke knelpunten wij verwachten als de werkingssfeer van de WNT wordt uitgebreid naar alle 

medewerkers van gemeenten. 

Wij hechten er overigens wel aan te melden dat wij de doelstelling van de WNT onderschrijven. 

 

Ervaringen huidige WNT 

 

 Van Werk naar Werk (VWNW) 

Sinds 2008 kent onze rechtspositieregeling
1
 een Van-werk-naar-werkregeling (WVNW). Deze 

regeling is bedoeld om werkloosheid te voorkomen. De regeling geldt voor medewerkers van wie 

de functie vervalt door reorganisatie, maar ook voor medewerkers die worden ontslagen wegens 

onbekwaamheid of ongeschiktheid. Ook voor andere ontslaggronden dient deze aanpak als 

richtlijn. De topfunctionarissen bij gemeenten hebben ook recht op de VWNW-regeling. De 

regeling houdt in, dat voor elke medewerker waarop de VWNW-regeling van toepassing is een 

individueel plan wordt opgesteld, dat moet leiden tot een nieuwe functie. Het plan bevat 

bijvoorbeeld afspraken over stages, opleidingen of sollicitatietraining. Ter realisatie van het plan 

geldt een VWNW budget. 

De WNT stelt, dat het moment dat de topfunctionaris stopt met zijn taken, geldt als beëindiging 

van het dienstverband. Daarna worden de betalingen die aan hem gedaan  gezien worden als een 

uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De WNT normeert deze uitkering. De 

maximale uitkering bij beëindiging van het dienstverband is 12 maal de bezoldiging, af te toppen 

op 75.000 euro. 

 

                                                      
1
 De ambtelijke rechtspositie kent geen cao’s maar rechtspositieregelingen. De Wet op de cao is 

niet van toepassing.  
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De WNT blokkeert hierdoor de uitvoering van de VWNW-aanpak zoals die in onze 

rechtspositieregeling is neergelegd. De medewerker mag conform deze regeling verwachten dat 

hij gedurende de VWNW-periode, die maximaal 2 jaar is, onder doorbetaling van zijn bezoldiging 

op zoek mag en kan naar ander werk. De WNT brengt deze periode terug tot 12 maanden, en 

normeert daarenboven instrumenten als een VWNW-budget bedoeld voor training en opleiding.  

 

Wij merken voorts op dat de topfunctionaris een cruciale rol heeft in de borging van de 

onafhankelijkheid van de ambtelijke organisatie en de checks & balances tussen bestuur en 

organisatie. Deze rol komt in gevaar als gevolg van onevenredige onzekerheid over werk en 

inkomen rond of na beëindiging van het dienstverband. 

Een vangnet zoals bij het Rijk, waar topambtenaren via de Algemene Bestuursdienst twee jaar de 

tijd hebben om een andere werkkring te vinden, bestaat voor decentrale overheden niet, en is 

vanwege de zelfstandigheid van de bestuursorganen ook niet realiseerbaar. 

 

De WNT geeft weliswaar in artikel 1.1. sub i  een afwijkingsmogelijkheid van de normering bij 

beëindiging van uitkeringen bij einde van het dienstverband, maar dat kan slechts voor 

uitkeringen die voortvloeien uit een algemeen-verbindend verklaarde cao. De 

rechtspositieregeling van gemeenten is geen algemeen-verbindend verklaarde cao en de VWNW-

trajecten zijn naar onze mening ook niet de vertrekregelingen die de Minister bedoelt. 

 

 Maximale ontslagvergoeding 

In aansluiting op het VWNW-traject kent de rechtspositie van gemeenten een regeling die voorziet 

in een aanvulling op de WW-uitkering en daarnaast een nawettelijke uitkering, die wordt 

doorbetaald als de WW-periode is geëindigd. De rechtspositieregeling voorziet ook in een afkoop 

van deze rechten. Gemeenten zijn eigenrisicodrager van de WW. Bij een ontslag mag en kan het 

voorkomen dat rechten - ook die op een WW-uitkering- worden afgekocht; denkbaar is dat zeker 

bij  afscheid van een gemeentesecretaris. Afkoop van rechten leidt al snel tot een bedrag dat het 

maximum van 75.000 euro overstijgt. 

Daarmee staat de WNT wederom in de weg aan uitvoering van de rechtspositieregeling en is ook 

hier de vraag of aan de bedoeling van de WNT recht wordt gedaan. Overigens geeft de Centrale 

Raad van Beroep met zijn uitspraak van 29 juni jl. betreffende een afkoop van rechten meer 

ruimte. Dat neemt niet weg, dat dit slechts duidelijkheid schept voor de ontslaggrond ‘overige 

gronden’, en dat de wetstekst zelf nog vragen openlaat. 

Gezien de meldingsplicht voor vertrekregelingen en ontslagvergoedingen is het belangrijk dat op 

dit punt snel helderheid komt. 

 

 Variabele beloningscomponenten 

De WNT bevat een verbod op variabele beloning (het bonusverbod). De rechtspositieregeling van 

gemeenten kent, net als die van provincies en waterschappen, een beloningsregeling die 

variabele beloning mogelijk maakt. Deze regeling is uiteraard ook van toepassing op onze 

topfunctionarissen. Ons beloningsbeleid is geworteld in onze HR-visie en afgesproken met 

vakbonden. Met de variabele beloning is het mogelijk: 

 gekwalificeerde medewerkers aan te trekken die niet inpasbaar zijn in de standaard 

functieschalen door het geven van een gelimiteerde arbeidsmarkttoelage; 

 op basis van het HR beleid die medewerkers extra belonen die zeer goed of uitstekend 

functioneren. 

 resultaten te belonen in de vorm van een tijdelijke toelage of anderszins. 

 

Het bonusverbod maakt in onze ogen onterecht inbreuk op het arbeidsvoorwaardenoverleg 

tussen werknemers en werkgevers. Een generiek verbod op variabele beloning zet 

overheidswerkgevers ten aanzien van goed werkgeverschap op achterstand. Wij zijn van mening 

dat de rechtspositieregeling altijd leidend is, uiteraard ook voor topfunctionarsissen. 

 

Een oplossing voor dit probleem is overigens niet onvoorstelbaar en ook beter te controleren en 

handhaven. Deze oplossing is als volgt: zolang als variabele beloningsbestanddelen het 

bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschrijden zouden ze mogelijk moeten zijn. 
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 Arbeidsmarkt 

Al bij de eerste consultatie van de WNT heeft de VNG opgemerkt zorg te hebben voor 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in relatie tot het bezoldigingsmaximum in de WNT en het 

bonusverbod. 

Het bezoldigingsmaximum noch het bonusverbod mag er toe leiden, dat gemeenten niet in staat 

zijn voldoende gekwalificeerde topfunctionarissen te werven en behouden. Verder economisch 

herstel zal leiden tot veranderingen op de arbeidsmarkt en denkbaar is dat onze 

concurrentiepositie ten aanzien van de werving van topfunctionarissen onder druk kan komen.  

 

Knelpunten bij uitbreiding werkingssfeer WNT 

Het voornemen om de werkingssfeer van de WNT uit te breiden naar alle functionarissen (brief 

van 6 juli 2015 (kenmerk 2015-0000380671) aan de Tweede Kamer) is in onze ogen zeer 

ongewenst. De problemen die we nu al tegenkomen bij de topfunctionarissen als gevolg van de 

WNT, zullen dan zodanig in omvang toenemen dat ons mobiliteits- en beloningsbeleid, dat in 

belangrijke mate onze HR visie schraagt, niet langer verantwoord kan worden gevoerd. Daarmee 

belemmert de WNT dat wij ons positioneren als een moderne en aantrekkelijke werkgever. 

Daarbij komt dat het salarisgebouw dat gemeenten kennen ook in de hoogste periodiek in de 

hoogste schaal onder het maximum van de WNT zit. De WNT schiet dan zijn doel voorbij. 

Overigens merken we op dat het bonusverbod in de WNT ook een einde maakt aan het extraatje 

voor de gladheidsbestrijding of bijvoorbeeld de teambeloning na het organiseren van adequate 

opvang van de vluchtelingenstroom.  

 

De WNT leidt tot slot tot extra administratie. Uitbreiding naar alle medewerkers leidt tot veel meer 

extra administratie en ook tot meer uitvoeringskosten. Dat vinden wij ongewenst. 

 

Initiatiefwetsvoorstel Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren 

Bij de behandeling door de Eerste Kamer van het initiatiefwetsvoorstel voor de WNRA zijn vragen 

gesteld over de verhouding tussen dit initiatiefwetsvoorstel en de WNT. In zijn beantwoording laat 

de minister weten dat “de regering het wenselijk acht inkomens van topfunctionarissen binnen de 

overheid over te laten aan het vrije spel van onderhandelingen op de arbeidsmarkt”.  

 

Er is een kennelijke inconsistentie tussen genormaliseerde arbeidsverhoudingen en –

voorwaarden en de WNT. Als overigens na normalisatie de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gaat 

gelden voor de gemeenten, wordt dat nog versterkt, omdat de WWZ net als ons VWNW-beleid, 

een investering in mobiliteit vraagt die volgens de WNT wordt gekwalificeerd als vertrekregeling. 

 

Tot slot 

In deze brief hebben wij vanuit de kant van gemeenten aangegeven welke problemen wij nu al 

ervaren en welke wij voorzien met de WNT. Wij gaan graag met u in gesprek om daar 

oplossingen voor te vinden en zijn uiteraard graag bereid deze brief verder aan u toe te lichten.  
 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 
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