
 

 

 

 

 

Cees Advocaten N.V. 
 

mr. R.H.A. Wessel 

Advocaat 

  

 ruud.wessel@cees.nl 

 088 336 88 06 

 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25a 

2593 BJ Den Haag 

Postbus 80504 

2508 GM Den Haag 

 

Op alle door ons verrichte werkzaamheden en opdrachten die Cees Advocaten N.V. aanvaardt, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, 

welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Deze zijn tevens digitaal beschikbaar op www.cees.nl/nl/algemene-

voorwaarden-cees. In onze algemene voorwaarden is onder meer een forumclausule opgenomen en wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot 

het bedrag tot uitkering waarvan onze aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen 

risico. 

 Stichting Beheer Derdengelden Cees Advocaten NL46RABO0315236132 

Kamer van Koophandel 67374468 

 

Vereniging van Griffiers 
t.a.v. de heer P. Piket 
Postbus 30435 
2500 GK  ’s-GRAVENHAGE 

 

Uitsluitend per e-mail: p.piket@breda.nl 

 

Kantoor : Den Haag, 7 november 2022 

Dossier : 20220725 

Betreft : Vereniging van Griffiers / Advies 

 

 
Geachte heer Piket, 
 

Tijdens ons telefonisch overleg dat wij op 12 oktober jl. voerden heeft u mij namens de vereniging van 

Raadsgriffiers de vraag voorgelegd met betrekking tot de ruimte die er kan bestaan in de uitvoering van 

de Wet Normering Topinkomens. Zulks in het bijzonder na het oordeel van de rechter met betrekking 

tot de toepassing van de wet in de kwestie van de gemeentesecretaris van Tynaarlo, waarin een wat 

ruimere toepassing mogelijk (b)leek. In het gesprek werd al duidelijk dat de ruimte nogal klein is. Het 

leek daarmee zinvol om met betrekking tot deze uitvoering een ‘factsheet’ te maken, waarin op de 

hoofdlijn van de WNT wordt ingegaan. 

In de bijlage bij deze brief treft u een dergelijk stuk aan. Kort samengevat komt het erop neer dat een 

dergelijke ruimte feitelijk niet bestaat, de grenzen zijn hard gesteld. Met dit in aanmerking genomen is 

het wel belangrijk dat in het kader van besprekingen over een vaststellingsovereenkomst het besef 

bestaat dát deze risico’s bestaan. Ik vertrouw er graag op dat de hierbij gevoegde informatie – hoewel 

naar aard niet volledig – daarbij een bijdrage zal kunnen leveren. 

Mochten er nog vragen zijn of een toelichting nodig zijn , dan ben ik daar voor uiteraard beschikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R.H.A. Wessel  

 

Bijlage: factsheet 



 

Wet normering topinkomens 

Factsheet november 2022 

Vereniging van Raadsgriffiers 

 

Wettelijk kader: 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector, Stb 2017, 151.  

 

Inleiding: 

Op 12 april 2017 is de Wet normering topinkomens (hierna WNT) in werking 

getreden. De wet is ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. In 

de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor 

topfunctionarissen in publieke en semi publieke sector. Dat maximum is 

ongeveer gelijk aan het ministersalaris (daarbij is min of meer aangehaakt aan 

de z.g. Balkenendenorm). De wet geeft algemene normen en normen per 

sector. Deze worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld. Voor 2022 is het 

algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 216.000,=. Bij de toepassing 

en uitvoering van deze wet ontstaan er nogal eens vragen en onduidelijkheden. 

Zonder de pretentie te hebben om met dit stuk volledig te kunnen zijn, biedt 

het hopelijk voldoende aanknopingspunten om tot een correcte uitvoering te 

komen en valkuilen te vermijden.  

 

Van toepassing voor griffier?:  

Er bestaat geen twijfel over de vraag of de wet (mede) geldt voor de 

Raadsgriffier. Deze wordt in de wet concreet genoemd. 

 

Gedurende dienstverband: 

De WNT biedt een normerende werking tijdens het dienstverband. Aan het 

salaris, met alle onderdelen daarbij wordt aldus een maximum verbonden. Dit 

levert over het algemeen weinig bijzonderheden op.  

 

Bij beëindiging: 

De WNT biedt een normerende werking tijdens het dienstverband, maar ook 

(en vooral) bij de beëindiging ervan. De hoofdregel bij de toepassing van de 



WNT is dat er bij een beëindiging tussen partijen geen uitkering mag worden 

afgesproken die hoger is dan de bezoldiging over het voorafgaande jaar (of een 

max van € 75.000,=). Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een 

vrijwillige of onvrijwillige beëindiging. Afwijking (naar boven) is wel denkbaar, 

maar dan moet er sprake zijn van een uitkering die rechtstreeks is, dwingend 

en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, een CAO 

arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling (hierna gezamenlijk 

aan te duiden als ‘dwingende regeling’). Er moet ook sprake zijn van een 

uitzondering. Daarbij komen vrijwel altijd zaken aan de orde waarvan de vraag 

rijst of deze door de WNT worden geregeerd en dus aan het maximum is 

gebonden. Dat is van belang omdat de gevolgen van een overschrijding 

ingrijpend zijn. Bij een beëindigingsregeling die uitstijgt boven wat de WNT 

toelaat is het deel dat boven het bestaande maximum ligt namelijk nietig. Het 

is de accountant die de WNT zal dienen te toetsen met betrekking tot de vraag 

of ten onrechte van de wettelijke kaders is afgeweken. Het meerdere kan (en 

zal) als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. Dat leidt tot een aantal 

punten van aandacht bij het maken van afspraken bij beëindigingsregelingen. 

In het vervolg worden er enkele aangestipt. Het is niet vanzelfsprekend of deze 

regelingen al dan niet kunnen worden gebracht onder de criteria (en 

uitzonderingen) van de WNT. 

• Non-activiteit: Onderhandelingen over een (vertrek-)regeling kosten nog 

wel eens tijd. Bij die onderhandelingen rijst dan ook de vraag, hoe moet 

worden omgegaan met een periode van non-activiteit (en de bezoldiging) 

in de aanloop naar een ontslag op termijn. Hier geldt; als er tussen 

partijen een onderlinge afspraak over non-activiteit of vrijstelling is 

gemaakt, geldt deze niet als bezoldiging; deze wordt betrokken in een 

vergoeding. 

• Van werk naar werk traject: Kosten, gemaakt bij een van werk naar werk 

traject vallen niet onder de wet voor zover dat traject rechtstreeks, 

dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. Als 

daarvan sprake is, wordt de bezoldiging gedurende de periode waarop 

het traject betrekking heeft voor de toepassing van de wet niet als 

uitkering wegens beëindiging van een dienstverband maar als bezoldiging 

aangemerkt; voor zover de betalingen in totaliteit niet hoger zijn dan de 



uitkeringsaanspraken die op het moment van de  contractsovername 

voor betrokkene bij onvrijwillig ontslag rechtstreeks, dwingend en 

eenduidig zouden voortvloeien uit een wettelijk voorschrift, een 

collectieve arbeidsovereenkomst of andere collectieve regeling. Het gaat 

daarbij om alle betalingen verricht aan het bureau, dus inclusief 

opslagpercentages, opleidingskosten en jaarlijkse vaste kosten in verband 

met contractsovername.  

• Mobiliteitsbureau: In het geval een mobiliteitsbureau het contract 

overneemt geldt ook hier; als er tussen partijen een onderlinge afspraak 

over non-activiteit of vrijstelling is gemaakt, geldt deze niet als 

bezoldiging. Anders is dat als er sprake is van onvrijwillige non-activiteit 

zoals een schorsing, of het opnemen van verlofdagen.  

• Beëindiging met wederzijds goedvinden: bij beëindiging met wederzijds 

goedvinden, bestaat geen wettelijk recht op een transitievergoeding. Er is 

in die situatie voor toepassing van de WNT sprake van een tussen partijen 

overeengekomen ontslagvergoeding. Die ontslagvergoeding geldt 

daarmee wel als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband en 

wordt derhalve genormeerd door de WNT.  

• Transitievergoeding:  Een transitievergoeding wordt beschouwd als 

uitkering wegens het beëindigen van het dienstverband. Maar of de 

transitievergoeding wel of niet door de WNT wordt genormeerd, hangt af 

of de transitievergoeding aangemerkt kan worden als een uitkering die 

rechtstreeks, dwingend en eenduidig uit een wettelijk voorschrift 

voortvloeit of niet. Zo ja, dan vallen die namelijk voor de toepassing van 

de WNT buiten de definitie van uitkeringen wegens beëindiging van het 

dienstverband. Als een hogere vergoeding is afgesproken dan het bedrag 

dat bij zuivere toepassing van artikel 673, boek 1 lid 2 BW volgt uit de 

berekening , wordt het meerdere voor de WNT beschouwd niet wettelijke 

vergoeding.  

• Ontslaguitkering: Is er aanspraak op een ontslaguitkering? Ja, die is er, 

ook voor een bovenwettelijke en nawettelijke uitkering boven de WNT 

grens,  mits deze dwingend voortvloeit uit regelgeving; en dat geldt ook 

als er gekozen wordt voor een eenmalige afkoop van 

uitkeringsaanspraken (mits daarbij dan wel het gebruikelijke percentage 

wordt gebruikt (30 % is de norm). Die wordt ook geacht dwingend te zijn.  



• Vakantiedagen: het opnemen van vakantiedagen voorafgaand aan het 

einde van het dienstverband is geen verboden non-activiteit. Verlofdagen 

kunnen dus op worden gemaakt. 

• Ambtsjubileum: een ambtsjubileumgratificatie die wordt uitgekeerd bij 

einde dienstverband, wordt gezien als bezoldiging, niet als een 

vergoeding.  

 

Conclusie: 

De situatie overziend, leidt één en ander tot de conclusie dat de 

mogelijkheid om in een individueel geval afspraken ten gunste van een 

griffier te maken uiterst beperkt is. Het is daarom noodzakelijk om in hoge 

mate bewust te zijn van de grenzen die de WNT stelt. Ook ten aanzien van 

een met het bevoegd gezag in goed overleg tot stand gekomen regeling 

bestaat immers het risico dat de accountant de regeling afwijst en de Raad 

als bevoegd gezag gehouden zal zijn om nietige delen van de 

overeenstemming als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Het is 

daarmee niet ongebruikelijk – en zelfs gebruikelijk - dat een concept van 

een overeenkomst vooraf al aan de accountant ter toetsing wordt 

voorgelegd. Bij een onverhoopte afwijzing door de accountant van de 

getroffen regeling zou in hoogst zeldzame momenten nog kunnen worden 

overwogen om de inhoud van een conceptregeling ter beoordeling aan de 

rechter voor te leggen in het kader van een (voorwaardelijk) verzoek tot 

ontbinding en een verklaring voor recht met betrekking tot de geldigheid 

van de regeling die in het kader van de WNT is getroffen. Hoe dan ook: het 

is verstandig om in situaties waarin over een (vertrek)regeling wordt 

onderhandeld de hulp van een deskundig adviseur in te schakelen.  

 

 

 


	OpenAt

