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OP 20 JUNI 2019 IS HET 
WETSVOORSTEL WIJZI-
GING VAN DE WNT TER 
CONSULTATIE GEPUBLI-
CEERD. Het voorstel be-
oogt de toepassing van de 
WNT in de zorg te verbete-
ren en drie ontduikingsmo-
gelijkheden te doorkruisen. 
Een in het oog springende 
wijziging is de verruiming 
van het begrip ‘gelieerde 
rechtspersoon’. 

Nu is de WNT in de zorg 
van toepassing op onder 
andere instellingen met 
een toelating in de zin van 
de Wet Toelating Zorginstel-
lingen (WTZi). Zo’n toela-
ting is noodzakelijk om de 
zorg te contracteren die 
verzekerd is door de Wet 
langdurige zorg of die op-
genomen is als verzekerde 
aanspraak op grond van 
de Zorgverzekeringswet. De 
instelling die in het bezit 
is van zo’n toelating, valt 

onder de reikwijdte van de 
WNT. Consequentie daar-
van is dat de bezoldiging 
en de ontslagvergoeding 
voor de topfunctionaris 
van zo’n instelling, zoals 
een bestuurder, onder de 
WNT-normering valt. 

De WNT kent daarnaast het 
begrip ‘gelieerde rechts-
persoon’. Een gelieerde 
rechtspersoon valt als zo-
danig niet onder de WNT. 
Maar als een topfunctio-
naris bij een WTZi-instelling 
én bij een gelieerde rechts-
persoon werkt, telt het inko-
men uit het werk voor de 
gelieerde rechtspersoon 
mee voor de normering 
van de WNT. De som van 
het totaal verkregen bij de 
WTZi-instelling en de geli-
eerde rechtspersoon mag 
het bezoldigingsmaximum 
dat voor de WTZi-instelling 
van toepassing is niet over-
schrijden. 

Onder de huidige WNT is 
sprake van een gelieerde 
rechtspersoon als een pri-
vaatrechtelijke rechtsper-
soon, zoals een bv, stichting 
of vereniging, (mede) is 
opgericht door een WTZi-in-
stelling. Ook als een WTZi-in-
stelling een of meer leden 
in het bestuur benoemt of 
anderszins invloed heeft 
op het beheer of beleid 
van zo’n rechtspersoon, is 
sprake van een gelieerde 
rechtspersoon. Het begrip 
gelieerde rechtspersoon 
werkt hierdoor alleen naar 
‘beneden’, naar dochter-
ondernemingen. Met het 
wetsvoorstel beoogt het 
kabinet het begrip uit te 
breiden, zodat het geli-
eerde verband niet alleen 
naar ‘beneden’ werkt, 
maar ook naar ‘boven’ (de 
moederonderneming). 
Gevolg daarvan is dat de 
bijverdiensten bij de moe-
deronderneming van een 
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WTZi-instelling ook mee-
tellen in het kader van de 
normering. 

Een poging in 2016 om 
het begrip ‘gelieerde 
rechtspersoon’ te verrui-
men strandde na forse 
kritiek van onder meer de 
afdeling Advisering van de 
Raad van State. Gevreesd 
werd voor uitbreiding van 
de reikwijdte van de WNT 
naar private organisaties. 
Het kabinet waagt nu een 
nieuwe poging en hoopt 
zo alsnog ontwijkingscon-
structies die onwenselijk 
worden geacht en niet 
in de geest van de WNT 
zijn, onmogelijk te maken. 
Gelet op de reacties op 
het eerdere voornemen 
zal ook deze poging naar 
verwachting kritisch wor-
den bezien. Het is dan ook 
de vraag of de beoogde 
wijziging per 1 januari 2021 
ingaat.


