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• Per 1 januari 2013 is de WNT(1) in werking getreden. De WNT kent een bezoldigingsmaximum en stelt o.a. beperkingen aan het treffen van
beëindigingsregelingen met topfunctionarissen

• De maximale bezoldiging voor topfunctionarissen bedroeg in 2013 EUR 228.599 bruto (130% van het ministerssalaris)

• Per 1 januari 2015 is de WNT2 in werking getreden. Met de WNT2 is onder meer het bezoldigingsmaximum verlaagd naar maximaal 100% van
het ministersalaris. Dat kwam in 2015 neer op EUR 178.000 bruto

• Voor de zorgsector gelden sinds 1 januari 2014 specifieke - lagere - bezoldigingsmaxima. In de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 was de
Regeling Zorg 2014 van toepassing. Per 1 januari 2016 is deze regeling vervangen door de Regeling Zorg 2016. Op grond van deze regelingen
werden resp. worden instellingen met een WTZi-toelating ingedeeld in een klasse en was resp. is de bij die klasse behorende bezoldiging het
maximum voor topfunctionarissen

• De WNT kent uitvoerig overgangsrecht, onder meer voor de bezoldiging van topfunctionarissen die hoger was dan het in 2016 geldende
sectormaximum, maar lager dan de maxima die daarvoor golden. Voor deze groep start een afbouwregeling per 1 januari 2020

• In deze notitie wordt voor de laatstgenoemde groep van topfunctionarissen de wijze waarop de bezoldiging moet worden afgebouwd naar het
toepasselijke sectormaximum, inzichtelijk gemaakt. Ook komen diverse aandachtspunten aan bod
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• Het overgangsrecht voor bezoldigingen die het toepasselijke maximum op grond van de Regeling Zorg 2016 overschrijden, houdt het volgende
in:

• de bezoldiging wordt gedurende vier jaar na inwerkingtreding van de Regeling Zorg 2016 (1 januari 2016) gerespecteerd

• daarna dient de bezoldiging in een periode van drie jaar te worden afgebouwd naar het bezoldigingsmaximum op grond van de dan geldende
sectorale regeling

• De bezoldiging dient met ingang van 1 januari 2023 op of onder het niveau van de dan sectorale norm te zijn

* Let op: Dit overgangsrecht geldt alleen voor bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt vòòr 1 januari 2016
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OVERGANGSRECHT IN BEELD
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Respecteren

Afbouwen naar toepasselijke sectornorm



AFBOUW IN BEELD
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• In 2020 bedraagt de afbouw een vierde deel van het verschil tussen de
bezoldiging in 2019 en het toepasselijke sectormaximum in 2020 (zie
aandachtspunten hierna)

• In 2021 bedraagt de afbouw een derde deel van het verschil tussen de
bezoldiging uit 2020 en het toepasselijke sectormaximum in 2021

• In 2022 bedraagt de afbouw een tweede deel van het verschil tussen de
bezoldiging uit 2021 en het toepasselijke sectormaximum in 2022
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• Verhogingen van de bezoldiging, bijvoorbeeld als gevolg van voor 1 januari 2016 gemaakte afspraken over indexering, zijn in de
afbouwperiode niet meer toegestaan

• Startpunt voor de afbouw is de bezoldiging die in 2019 daadwerkelijk is ontvangen; aanspraken die niet ten gelde zijn gemaakt worden daarbij
niet meegenomen

• Er geldt een uitzondering voor de situatie waarin sprake is van een vrijwillige verlaging van de bezoldiging onder toepassing van het
overgangsrecht. Topfunctionarissen die hun bezoldiging tijdens de ('gedoog')periode van vier jaar vrijwillig hebben verlaagd, zouden
hun bezoldiging sneller moeten afbouwen dan topfunctionarissen die dat niet hebben gedaan. Om dit nadeel enigszins te
ondervangen, is het toegestaan om bij de berekening van de afbouw uit te gaan van de hogere bezoldiging van een eerder jaar (in
enig van de vijf jaar voorafgaand aan 2019 genoten). Maar als op grond van deze uitzondering de 'toegestane' bezoldiging hoger
uitkomt dan de bezoldiging in 2019, geldt als maximale bezoldiging in 2020 de werkelijk genoten bezoldiging in 2019

• Bij herbenoeming van de topfunctionaris vervalt het overgangsrecht, tenzij sprake is van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor
onbepaalde tijd dan wel een looptijd tot na de herbenoeming en de bezoldiging en de ontslaguitkering niet worden verhoogd. In dat geval blijft
het overgangsrecht van toepassing

• Van de bezoldiging die onder het overgangsrecht valt, mogen afzonderlijke bezoldigingscomponenten te allen tijde worden verhoogd of
verlaagd, mits de totale bezoldiging daardoor niet wordt verhoogd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het toepasselijke overgangsrecht

• Er geldt geen overgangsrecht (meer) voor uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
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