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363. De WNT: de topfunctionaris 
en zijn ontslagvergoeding
MR. A.E. WALLAST 

Dit artikel gaat in op de begrippen ‘topfunctionaris’ en ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ 
omschreven in de WNT. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de wetsvoorstellen Wet uitbreiding 
personele reikwijdte Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) en de Evaluatiewet WNT en de invloed van deze voorstellen op deze begrippen. In dit artikel zal in 
kaart worden gebracht welke relevante criteria belangrijk zijn voor het bepalen of iemand kwalificeert als 
topfunctionaris. Ook zal duidelijk worden gemaakt welke componenten nu wel en welke componenten niet 
onder de definitie van uitkering wegens beëindiging van het dienstverband vallen.

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden en 
heeft bijna haar vierde jaar afgerond. Eind 2015 heeft de 
evaluatie van de WNT plaatsgevonden over de periode 
2013-2015.1 Hieruit is onder andere naar voren gekomen 
dat niet duidelijk is uit welke componenten de ‘uitkering 
wegens beëindiging van het dienstverband’ mag bestaan 
en onder welke voorwaarden afwijking mogelijk is. Verder 
blijkt uit de rechtspraak van de afgelopen vier jaar met 
name discussie te worden gevoerd over het begrip ‘top-
functionaris’. Aanleiding om eens dieper in te gaan op 
deze begrippen in de WNT. Daarbij zullen eveneens de 
wetsvoorstellen Evaluatiewet WNT en Wet uitbreiding 
personele reikwijdte WNT (hierna: WNT-3) tegen het licht 
worden gehouden.2

1. Inleiding

De toegangspoort naar de normering van de WNT is het 
begrip ‘topfunctionaris’. Dit is dan ook de reden dat over 
dit begrip zoveel wordt gediscussieerd. Enkel topfuncti-
onarissen vallen onder de normeringen van de WNT die 
bestaat uit een normering voor de bezoldiging (in 2017: 
€  181.000,- bruto3) en een normering voor de uitkering 
wegens beëindiging van het dienstverband (€  75.000,- 
bruto). Normeringen die niet gelden voor ‘normale’ 

1 Kamerstukken II 2015/16, 2015-0000746572 (Kamerbrief ).
2 Conceptwetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte WNT: uitbreiding 

van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfuncti-
onarissen (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT) en het concept-
wetsvoorstel Evaluatiewet WNT: de wijziging van de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar 
aanleiding van de eerste wetsevaluatie.

3 Stcrt. 2016, 45837.

werknemers (niet-topfunctionarissen) of voor gewezen 
topfunctionarissen. Het onderscheid tussen het zijn van 
een topfunctionaris of niet kan daarmee van groot belang 
zijn en kan hierdoor een rol spelen bij onderhandelin-
gen over een vaststellingsovereenkomst. Bij dergelijke 
onderhandelingen is het ook van groot belang welke 
afspraken gemaakt kunnen worden gelet op de norm voor 
de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband 
van € 75.000,- bruto. Valt een vergoeding voor juridische 
kosten hier bijvoorbeeld onder, of kan naast een transitie-
vergoeding eveneens een contractuele vergoeding worden 
overeengekomen? Relevante vragen waarover na bijna vier 
jaar WNT gek genoeg nog geen uitsluitsel is. Reden genoeg 
om eens nader op deze definities in te gaan.

2. Topfunctionaris

Volgens de definitie in de WNT wordt iemand aangemerkt 
als topfunctionaris als hij/zij: (i) behoort tot de hoogste 
uitvoerende en toezichthoudende organen van een 
rechtspersoon, (ii) behoort tot de hoogste ondergeschikte 
of leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat 
orgaan én (iii) belast is met de dagelijkse leiding van 
de gehele rechtspersoon.4 Dit laatste vereiste betekent 
dat een vestigingsdirecteur of een directeur P&O niet 
kwalificeert als een topfunctionaris, omdat deze persoon 
geen leidinggeeft aan de gehele WNT-instelling maar aan 

4 Met gehele rechtspersoon/instelling wordt bedoeld: leiding-
geven aan de gehele WNT-instelling, zie: Ktr. Utrecht 1 april 2015, 
ECLI:NL:RBMNE:2015:2432 waarin het ging om een persoon die geen 
leidinggaf aan het gehele Achmea-concern, maar wel aan het onderdeel 
dat onder de werkingssfeer van de WNT viel. Deze persoon werd om die 
reden wel aangemerkt als topfunctionaris.
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Van belang is waar en hoe de besluitvorming voor 
de gehele WNT-instelling wordt genomen

een vestiging daarvan.5 Dit is anders als (i) een dergelijke 
vestigingsdirecteur of directeur P&O deel uitmaakt van 
een centraal managementteam waarin (ii) beslissingen voor 
de gehele instelling worden genomen. Bij de beoordeling 
of sprake is van een topfunctionaris dient eerst gekeken te 
worden naar de formele organisatiestructuur (organogram, 
statuten), maar dienen ook de feitelijke werkzaamheden in 
beschouwing te worden genomen bij de beoordeling of 
sprake is van leidinggeven aan de gehele WNT-instelling.6

2.1 Topfunctionarissen binnen managementteams
Veel WNT-instellingen hebben centrale managementteams. 
Mocht sprake zijn van (i) een centraal managementteam 
waarin (ii) beslissingen voor de gehele instelling 
worden genomen, zullen dan alle deelnemers van dit 
managementteam kwalificeren als topfunctionaris? Of 
kan binnen een managementteam onderscheid worden 
gemaakt tussen de verschillende deelnemers en een deel 
niet en een deel wel als topfunctionaris kwalificeren? Gelet 
op de voorbeelden in de parlementaire geschiedenis en 
de letterlijke tekst van de wet lijkt de wetgever voor het 
eerste standpunt te gaan. Wanneer voldaan is aan de twee 
hiervoor genoemde voorwaarden, zullen alle deelnemers 
kwalificeren als hoogste ondergeschikten die leidinggeven 
aan de gehele WNT-instelling en daarmee kwalificeren 
als topfunctionaris. In de jurisprudentie is een aantal 
voorbeelden te vinden waarin de kantonrechter specifiek 
moest oordelen over de kwalificatie van een medewerker in 
een managementteam.

2.2 Kantonrechter Maastricht
In een van de uitspraken ging het om een vestigingsdirec-
teur die leidinggaf aan vestigingen van een WNT-instelling.7 

Op grond hiervan zou deze persoon niet kwalificeren als 
topfunctionaris. Echter, deze persoon vormde samen met 
een andere vestigingsdirecteur, de manager Financiën en 
Control, de manager Centrale Diensten, de manager Vast-
goedontwikkeling, de bedrijfsleider Serviceonderhoud en de 
bestuurder het directieoverleg. Volgens de WNT-instelling 
werden in dit overleg beslissingen voor de gehele instelling 
genomen. De besluiten in dit overleg werden in gezamen-
lijkheid genomen. Ieder van de deelnemers had een gelijke 
inbreng en er werd niet gestemd. Bij onenigheid was de 
bestuurder degene die de knoop doorhakte. De bestuurder 
was ook in formele zin (op grond van de statuten) als enige 
bevoegd om besluiten te nemen voor de gehele WNT-
instelling. Met name op grond van deze laatste feiten heeft 
de vestigingsdirecteur betoogd dat hij niet degene was 
die tijdens dat overleg beslissingen nam voor de gehele 
instelling.
Gelet op dit feitencomplex komt de kantonrechter tot de 
conclusie dat de vestigingsdirecteur (samen met de andere 
deelnemers aan het directieoverleg) feitelijk besluiten nam 

5 Art. 4 lid 1 Beleidsregels WNT 2016
6 Zie vraag en antwoord op de site www.topinkomens.nl van het ministe-

rie van BZK.
7 Ktr. Maastricht 6 december 2013, «JAR» 2014/26.

betreffende de gehele organisatie van de WNT-instelling en 
belast was met de dagelijkse leiding van de gehele WNT-
instelling. De kantonrechter kijkt hier dus niet alleen 
naar de formele rollen van de deelnemers, maar ook 
(in lijn met de uitleg van de wetgever) naar de feitelijke 
situatie. Hieruit blijkt dat van belang is of (i) in een overleg 

besluiten worden genomen voor de gehele instelling en (ii) 
op welke manier deze besluiten worden genomen. Ook 
de gelijkwaardigheid tussen de deelnemers speelt hier een 
rol. In dit directieoverleg waren de deelnemers kennelijk 
gelijkwaardig aan elkaar en had ieder een gelijke inbreng. 
De beslissingen voor de gehele instelling werden dan ook in 
gezamenlijkheid genomen. Door de zinsnede “samen met 
de andere deelnemers” lijkt het erop dat de kantonrechter 
hiermee aangeeft dat ook de andere managers in dit overleg 
kwalificeren als topfunctionaris.

2.3 Kantonrechter Utrecht
In een zaak bij de Kantonrechter Utrecht was eveneens 
sprake van een managementteam en de vraag of een 
deelnemer die daarvan deel uitmaakte topfunctiona-
ris was.8 Hier ging het om een titulair directeur van een 
WNT-instelling die van 1 augustus 2010 tot 1 augustus 
2015 onder de statutaire bestuurder verantwoordelijk was 
voor de aansturing van het primaire proces van de WNT-
instelling. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan een deel 
van de managers van de WNT-instelling. De statutaire 
bestuurder gaf leiding aan het resterende deel van de 
managers. De bestuurder, de directeur en alle managers 
aan wie zij leidinggaven vormden het management van 
de WNT-instelling. Deze groep kwam elke vier weken bij 
elkaar voor overleg, waarbij de bestuurder lang niet altijd 
aanwezig was. Volgens de verslagen van deze overleggen 
werden hierin beslissingen genomen die de gehele 
organisatie raakten.
De kantonrechter oordeelt dat de directeur over de periode 
van 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2015 kwalificeert als 
topfunctionaris9 “omdat hij als directeur gezamenlijk met 
de overige managers van de managementlaag onder de 
algemeen directeur/voorzitter van het college van bestuur, 
verantwoordelijk was voor de gehele rechtspersoon”.10 
Hier was evenmin sprake van een formeel overleg tussen 
de bestuurder, de directeur en de managers aan wie zij 
leidinggaven. De kantonrechter stelt aan de hand van de 
feitelijke situatie vast dat de bestuurder lang niet altijd bij 

8 Ktr. Utrecht 23 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5141.
9 Na 1 augustus 2015 heeft een nieuwe bestuurder alle leidinggevende 

taken overgenomen van de directeur, waardoor het overleg met de 
managers ook dusdanig van karakter is veranderd dat de directeur niet 
meer als topfunctionaris kwalificeert (Ktr. Utrecht 23 september 2016, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:5141, r.o. 6.9).

10 Zie Ktr. Utrecht 23 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5141, r.o. 6.8.
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deze overleggen aanwezig was en dat hij hiermee aan de 
groep managers “een aanzienlijke beslissingsruimte heeft 
gelaten”.11 Hier blijkt nogmaals dat kantonrechters kijken 
of (i) in een overleg besluiten worden genomen voor de 
gehele instelling en (ii) op welke manier deze besluiten 
worden genomen. De overweging “een aanzienlijke 
beleidsruimte” laat zien hoe feitelijk een kantonrechter 
toetst. Op grond hiervan concludeert de kantonrechter dat 
alle deelnemende managers deel uitmaken van de groep 
hoogste ondergeschikten. Deze groep neemt vervolgens 
deel aan een overleg waarin beslissingen voor de gehele 
instelling worden genomen, waarmee zij dus ook risico 
lopen om als topfunctionaris gekwalificeerd te worden. 
De kantonrechter heeft zich echter niet over deze groep 
managers uitgelaten.
Hier zou wel tegenin gebracht kunnen worden dat de 
managers niet kwalificeren als groep hoogste ondergeschik-
ten. Immers, de managers krijgen leiding van de titulair 
directeur of de bestuurder. Hierdoor is geen sprake van ge-
lijkwaardigheid binnen het overleg en nemen de bestuurder 
(formeel) en de directeur (leidinggevenden van een groot 
deel van de managementlaag) de besluiten voor de gehele 
onderneming. Alleen de directeur is in dat geval de hoogste 
ondergeschikte van het hoogste uitvoerende orgaan, zijnde 
de bestuurder.

2.4 Veel discussie
Deze uitspraken tonen aan dat het begrip ‘topfunctiona-
ris’ bepaald niet eenduidig is. Van belang is waar en hoe 
de besluitvorming voor de gehele WNT-instelling wordt 
genomen. Hierdoor is het aan te raden de bevoegdheden 
van een managementteam vast te leggen.12 Indien wordt 
vastgelegd dat het managementteam geen besluiten 
neemt voor de gehele WNT-instelling maar ‘slechts’ een 
raadgevend orgaan is, wordt het risico beperkt dat alle 
deelnemers in een dergelijk managementteam zullen 
kwalificeren als topfunctionaris. Uiteraard zal de instelling 
hieraan ook feitelijk uitvoering moeten geven en conform 
deze vastlegging moeten handelen.

2.5 Effecten wetsvoorstellen op het begrip ‘topfunctionaris’
Het voorstel om de werkingssfeer van de WNT uit te 
breiden naar alle werknemers (WNT-3), dus ook niet-top-
functionarissen, heeft als gevolg dat de normering genoemd 
in artikel 2.3 lid 1 WNT (voor 2017: € 181.000,- bruto) 
voor iedereen werkzaam op basis van een dienstverband 
bij een WNT-instelling zal gelden. Daarmee lijkt het 
onderscheid tussen een topfunctionaris en een niet-topfunc-
tionaris niet meer relevant. Echter, dit onderscheid blijft 
relevant. Zo zal de normering niet gelden voor niet-top-
functionarissen zonder dienstbetrekking, terwijl topfuncti-
onarissen zonder dienstbetrekking wel zijn genormeerd in 
het Uitvoeringsbesluit WNT.13 Voor niet-topfunctionaris-
sen geldt evenmin de normering voor de uitkering wegens 

11 Zie Ktr. Utrecht 23 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5141, r.o. 6.8.
12 Zie: H. Uhlenbroek, ‘De WNT aangepast’, Arbeidsrecht 2014, 46.
13 Stb. 2015, 475.

beëindiging van het dienstverband, zijnde € 75.000,- bruto. 
Deze normering geldt dus ook alleen voor de topfunctiona-
ris. Tot slot zijn niet-topfunctionarissen die werkzaam zijn 
in een sector waar lagere sectornormen of gedifferentieer-
de normen gelden, enkel gebonden aan het wettelijk bezol-
digingsmaximum genoemd in artikel 2.3 lid 1 WNT. Zo 
kan het dus zijn dat bij een kleine zorginstelling die valt 
onder een gedifferentieerde norm van € 98.000,- bruto14 de 
topfunctionaris genormeerd wordt op dit bedrag, terwijl 
de niet-topfunctionaris genormeerd wordt op € 181.000,- 
bruto.
In de Evaluatiewet WNT wordt voorgesteld om het 
onderscheid tussen topfunctionaris en een gewezen top-
functionaris voor wat betreft de normering zo veel als 
mogelijk te laten vervallen. Dit heeft te maken met artikel 
6 lid 2 Beleidsregels WNT 2016. Hierin is opgenomen 
dat wanneer een topfunctionaris een nieuwe functie gaat 
vervullen, welke functie niet kwalificeert als topfunctio-
naris, hij toepassing van de WNT niet kan ontlopen als 
deze functiewijziging onderdeel uitmaakt van gemaakte 
beëindigingsafspraken.15 Dit is volgens de wetgever in de 
praktijk lastig vast te stellen. Daarom is het voorstel dat 
een gewezen topfunctionaris, die de functie van topfuncti-
onaris voor een periode langer dan twaalf maanden heeft 
vervuld en in dienst blijft, voor een periode van vier jaar 
volledig genormeerd blijft. Het begrip ‘gewezen topfunctio-
naris’ komt daarmee te vervallen. De toevoeging “in dienst 
blijft” impliceert dat deze regel niet opgaat voor het geval 
de gewezen topfunctionaris op grond van een overeenkomst 
van opdracht werkzaam blijft voor de WNT-instelling. 

3. Uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband

De uitkering wegens beëindiging van het dienstverband is de 
som van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband 
en beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben 
op de beëindiging van het dienstverband. Deze uitkering is 
beperkt tot € 75.000,- bruto. Salaris dat wordt doorbetaald 
vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband 
zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan, wordt 
eveneens aangemerkt als uitkering wegens beëindiging 
van het dienstverband. Uitkeringen die voortvloeien uit 
een algemeen verbindend verklaarde cao (avv-cao) of 
een wettelijk voorschrift zijn hiervan uitgezonderd.16 

14 Een zorginstelling valt onder de werkingssfeer van de Regeling bezoldi-
gingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

15 Zie bijv.: Ktr. Utrecht 1 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:2432 waarin 
drie tijdelijke rollen werden aangezien als onderdeel uitmakend van de 
beëindigingsafspraken, nadat was gebleken dat hij niet definitief was 
te herplaatsen (r.o. 4.11). Zie anders: Ktr. Utrecht 23 september 2016, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:5141 waarin niet duidelijk op schrift was gesteld 
dat het ging om een tijdelijke functie voor de beëindiging van zijn 
arbeidsovereenkomst (r.o. 6.10 t/m 6.14).

16 Voorbeeld van een dergelijke bepaling is de aanvullingsregeling op een 
WW-uitkering in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (tot 
1 april 2016 algemeen verbindend verklaard). Let op, in veel cao’s zijn 
statutair bestuurders of beleidsbepalers uitgezonderd van de werkings-
sfeer van de cao en kunnen daardoor dus geen gebruik maken van de 
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Nieuw afgesloten cao’s die nog niet algemeen verbindend 
zijn verklaard vallen ook onder deze uitzondering als in 
redelijkheid is te verwachten dat dit in de toekomst wel 
zal gebeuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als dit in het 
verleden ook telkens is gebeurd.
Reden voor deze uitzondering was dat de norm van 
€ 75.000,- bruto enkel zag op individueel overeengekomen 
ontslagvergoedingen.17 Dit wordt ook bevestigd in het 
eindrapport van de evaluatie van de WNT: “De wetgever 
beoogde met de WNT primair de vrijheid van de werkgevers 
en topfunctionarissen in te perken om individuele ont-
slagvergoedingen af te spreken. Daarom zijn uitkeringen 
die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde 
cao, wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak niet 
genormeerd”.18 In dit rapport komt ook naar voren dat het 
niet duidelijk is uit welke componenten bovengenoemde 
uitkering bestaat en wanneer afwijking mogelijk is. 
Recent is in het kader van een overeengekomen vertrek-
regeling hierover door de Kantonrechter Amsterdam meer 
duidelijkheid gegeven.19

3.1 Kan sprake zijn van cumulatie van vergoedingen?
In de procedure bij de Kantonrechter Amsterdam ging het 
om de vraag of de individueel overeengekomen vergoeding 
van €  75.000,- bruto mocht cumuleren met de transitie-
vergoeding. De transitievergoeding valt niet onder de 
normering van de WNT. Deze vergoeding vloeit namelijk 
voort uit een wettelijk voorschrift. Daarmee is op grond 
van de WNT cumulatie mogelijk.20 Echter, de kantonrechter 
concludeert dat het niet met de bedoeling van de WNT 
is te verenigen dat naast de transitievergoeding nog 
een individuele vergoeding wordt overeengekomen van 
€ 75.000,- bruto. Daarbij moet volgens de kantonrechter 
in het oog worden gehouden dat ten tijde van de inwer-
kingtreding van de WNT (1 januari 2013) de WWZ nog 
niet in werking was getreden en dus geen rekening kon 
worden gehouden met cumulatie van een uitgezonderde 
(transitie)vergoeding en een individueel overeengekomen 
vergoeding.21

Ik meen dat de wetgever wel degelijk rekening heeft 
gehouden (of had kunnen houden) met een cumulatie 
tussen uitgezonderde uitkeringen en de individueel 
overeengekomen vergoeding. Immers, ten tijde van de inwer-
kingtreding was al bekend dat (bovenwettelijke) collectieve 
uitkeringen die voortvloeiden uit een avv-cao of een rechts-
positieregeling voor ambtenaren onder deze uitzondering 
zouden vallen. In 2013 werd dit reeds aangegeven door 

geboden uitzondering in de WNT.
17 Kamerstukken II 2010/11, 32600, 8, p. 4.
18 Eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015 van het ministerie van BZK, p. 

22.
19  Ktr. Amsterdam 13 juni 2016, «JAR» 2016/170.
20 Zie in dit verband: M. Benbrahim, ‘Samenloop van de vergoedingsregels 

in de WWZ, de WNT en de Wft’, Arbeidsrecht 2016, 6.
21 In haar noot bij deze uitspraak noemt Helstone deze uitkomst begrij-

pelijk tegen de achtergrond van het beperken van hoge ontslagver-
goedingen. Zij geeft wel aan dat het wenselijk is dat de leemte wordt 
aangevuld.

Verburg.22 Dit standpunt is in 2015 bevestigd in een tweetal 
uitspraken van de Rechtbank Amsterdam23 en de Centrale 
Raad van Beroep (CRvB).24 Hierdoor was bekend dat 
cumulatie kon ontstaan tussen de uitgezonderde uitkeringen 

en de individueel overeengekomen vergoeding. De wetgever 
heeft ondanks deze bekendheid met de mogelijkheid van 
cumulatie tot op heden geen reden gezien tot aanpassing 
van de regelgeving om cumulatie onmogelijk te maken. 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties (BZK) heeft zelfs in zijn brief van 15 december 2015 
nogmaals aangegeven dat de WNT rekening houdt “met 
het bestaan van die andere regelingen en staat uitdrukkelijk 
uitzonderingsmogelijkheden toe”.
Cumulatie is ook toegestaan door de Rechtbank 
Amsterdam en – belangrijker – de CRvB.25 De CRvB 
geeft aan dat de afkoop van een na-wettelijke uitkering 
bij een ontslag op grond van artikel 8:8 CAR-UWO 
(overige gronden) onder de uitzondering valt. Dit was een 
uitkering van € 143.018,24 die was uitgezonderd van de 
WNT. Daarnaast geeft de CRvB aan dat de uitkeringen die 
bestonden uit een bedrag van €  45.000,- bruto (wegens 
gemiste pensioenopbouw) en een uitkering die gelijk 
was aan acht maanden brutosalaris niet vallen onder de 
uitzondering en daarmee worden gemaximeerd door de 
WNT tot een bedrag van € 75.000,- bruto.26 Dit betekent 
dat volgens de CRvB naast de uitgezonderde uitkering in 
de CAR-UWO ter hoogte van €  143.018,24 bruto, ook 
een individuele overeengekomen beëindigingsvergoeding 
kan worden betaald, mits deze niet hoger is dan € 75.000,- 
bruto. Ook de Rechtbank Amsterdam concludeert dat naast 
de uitgezonderde uitkering ruimte is voor een individueel 
overeengekomen herlevingsclausule,27 mits deze clausule 
wel onder de limitering van de WNT valt.
Dat cumulatie niet te verenigen zou zijn met de bedoeling 
van de wetgever verdient enige nuancering. Zo heeft de 
minister van BZK aangegeven: “Gelet op het oogmerk 
van de normering van de ontslagvergoeding, het tegengaan 

22 L.G. Verburg, ‘De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) (in) werking’, ArA 2013-1, p. 17.

23 Ktr. Amsterdam 20 augustus 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:5481. In deze 
zaak ging het om een bovenwettelijke WW-uitkering op grond van een 
avv-cao.

24 CRvB 30 november 2015, NJB 2015, 1436. In deze kwestie ging het om af-
koop van een na-wettelijke uitkering tegen een bedrag van € 143.018,24 
bruto.

25 Zie Ktr. Amsterdam 20 augustus 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:5481 en CRvB 
30 november 2015, NJB 2015, 1436.

26 Zie CRvB 30 november 2015, NJB 2015, 1436, r.o. 4.10 en 4.11.
27 Deze herlevingsclausule houdt in dat de aanspraak op het vastgestelde 

maximum duur en hoogte van de aanspraak op de aanvulling van de 
WW-uitkering behouden blijft als werknemer tijdelijk ander werk aan-
vaardt, met aftrek van de periode dat hij dat andere werk heeft.

Bij een cumulatie wordt de vrijheid van partijen nog 
steeds ingeperkt om naast de uitgezonderde uit-

kering een bovenmatige (meer dan € 75.000 bruto) 
individuele ontslagvergoeding overeen te komen
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ONTSLAG

van tussen de werkgever en de topfunctionaris individueel 
afgesproken bovenmatige ontslagvergoedingen, blijkt dat 
de ontslagvergoedingsregeling van de WNT als zodanig 
effectief is”.28 Het oogmerk van de beperking ziet op 
inperking van de vrijheid van partijen tot het afspreken van 
“individuele afgesproken bovenmatige ontslagvergoedin-
gen”. De wetgever heeft nooit beoogd dat partijen helemaal 

geen mogelijkheid meer zouden hebben om individuele 
ontslagvergoedingen af te spreken naast een vergoeding 
op grond van een avv-cao of een wettelijk voorschrift. Bij 
een cumulatie wordt de vrijheid van partijen nog steeds 
ingeperkt om een bovenmatige (meer dan € 75.000 bruto) 
individuele ontslagvergoeding overeen te komen. Een en 
ander conform het oogmerk/de bedoeling van de wetgever.
Op grond hiervan meen ik dan ook dat cumulatie onder de 
huidige WNT (nog wel) mogelijk is.

3.2 Schorsing vooruitlopend op de beëindiging van het 
dienstverband
De bezoldiging die wordt betaald over een periode waarin 
de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van 
het dienstverband geen taken meer vervult, kwalificeert 
als gezegd als uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband. In dit kader is de vraag voorgelegd of dit 
ook het geval is bij een doorbetaling van de bezoldiging bij 
een eenzijdig opgelegde schorsing, waartegen de werknemer 
bezwaar maakt en zich eveneens beschikbaar houdt voor 
de werkzaamheden. De kantonrechter concludeert dat de 
tekst van de WNT geen mogelijkheid biedt om voor deze 
situatie een uitzondering te maken. De kantonrechter laat, 
mijns inziens, hiermee de bedoeling van deze regel ten 
onrechte buiten beschouwing. De bedoeling van de regel 
is het voorkomen van misbruik. Dat misbruik zou dan 
bestaan uit het feit dat partijen door een overeengekomen 
vrijstelling van werkzaamheden het maximum van 
€ 75.000,- bruto ver te boven gaan.29 De wetgever heeft dus 
willen voorkomen dat partijen met een overeengekomen 
vrijstelling het maximum ontduiken. De situatie van een 
eenzijdig opgelegde schorsing, waartegen de werknemer 
bezwaar maakt en zich beschikbaar houdt voor de 
werkzaamheden, is geen ontduiking die de wetgever heeft 
willen tegengaan. Gelet op de bedoeling van de wetgever is 
in een dergelijke situatie een betere uitkomst dat de regel 
van artikel 2.10 lid 3 WNT niet van toepassing is. Helstone 
en Verburg hebben een vergelijkbaar standpunt over dit 
onderwerp,30 welk standpunt ook wordt ondersteund 

28 Kamerstukken II 2015/16, 2015-0000746572 (Kamerbrief ), p. 4.
29 Kamerstukken II 2013/14, 34017, 3, p. 4.
30 Zie noot A.M. Helstone bij Ktr. Amsterdam 13 juni 2016, «JAR» 2016/170 

en L.G. Verburg, ‘De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

door een uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam.31 
Hierin wordt aangegeven dat partijen op geen enkele wijze 
misbruik voor ogen hebben gehad en daarmee de betaalde 
bezoldiging niet kwalificeert als een uitkering wegens 
beëindiging van het dienstverband.

3.3 Vergoeding van outplacementkosten en juridische kos-
ten
Ten slotte is de vraag gesteld of de kostenvergoedingen 
voor outplacement, juridisch en financieel advies eveneens 
meetellen voor de hoogte van de beëindigingsvergoeding. 
De kantonrechter concludeert, in mijn ogen terecht, dat 
wanneer deze kosten als kostenvergoedingen kwalificeren 
die vallen onder de uitzondering van artikel 2 lid 2 sub 
e Uitvoeringsregeling WNT (vergoeding van zakelijke 
kosten) of onder de uitzondering van artikel 2 lid 2 sub 
e Uitvoeringsregeling WNT (aangewezen werkkosten), zij 
niet meetellen als uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband.
Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën bevestigd 
dat een outplacementvergoeding, aangeboden tijdens 
het dienstverband, valt onder de gerichte vrijstelling.32 
Hiermee valt deze vergoeding onder de uitzondering van 
artikel 2 lid 2 onder e Uitvoeringsregeling WNT en niet 
onder de definitie van uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband. Vergoeding van advocaatkosten kan enkel 
worden aangewezen als werkkosten indien deze vergoeding 
kwalificeert als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 
Wanneer de werkzaamheden van de advocaat gericht zijn 
op behoud van arbeid zal dit het geval zijn en kunnen deze 
kosten worden aangewezen als werkkosten ten laste van 
de vrije ruimte.33 In dat geval vallen deze kosten eveneens 
buiten de definitie van ‘uitkering wegens beëindiging van 
het dienstverband’. Een advocaat die een topfunctiona-
ris bijstaat zal dus om deze reden zich allereerst moeten 
richten op behoud van de functie.

3.4 Effecten wetsvoorstellen op het begrip ‘uitkering we-
gens beëindiging van het dienstverband’
Het wetsvoorstel WNT-3 heeft geen effect op het begrip 
‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’. De 
normering van € 75.000,- bruto blijft alleen gelden voor 
topfunctionarissen in een WNT-instelling.
In de Evaluatiewet WNT wordt de uitzondering dat 
uitkeringen die voortvloeien uit een avv-cao of een wettelijk 
voorschrift uitgebreid naar uitkeringen in een ‘normale’ 

publieke en semipublieke sector (WNT) (in) werking’, ArA 2013-1, p. 17.
31 Ktr. Rotterdam 25 oktober 2013, «JAR» 2013/293, r.o. 5.8.
32 Kamerstukken I 2015/16, 43302, G, p. 72 en 73 waarin het volgende door 

de staatssecretaris van Financiën wordt aangegeven: “Voorop staat echter 
dat outplacement strekt tot het begeleiden van een werknemer van zijn 
huidige baan naar een andere baan. In het algemeen wordt een dergelijk 
traject aangeboden op het moment dat de werknemer nog in dienst is. In dat 
geval is in het algemeen sprake van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking 
en is de kwalificatie van het loon dus in ieder geval geen beletsel om van de 
gerichte vrijstelling gebruik te maken.”

33 Th.J.M. van Schendel, ‘Reactie op: Een onbelaste vergoeding’, Arbeidsrecht 
2015, 56 en G.M.Y. Joskin & E.W.E.M. Cox, ‘Naschrift’, Arbeidsrecht 2015, 57.

De situatie van een eenzijdig opgelegde schorsing, 
waarbij de werknemer hiertegen bezwaar heeft ge-
maakt en aangeeft graag te blijven werken, is geen 
ontduiking die de wetgever heeft willen tegengaan
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cao en/of sociaal plan. Voorwaarde voor het sociaal plan 
is wel dat dit moet zijn overeengekomen met een vakbond. 
Een sociaal plan dat niet is aangemeld als cao maar wel 
is overeengekomen met een vakbond valt eveneens onder 
de uitzondering. Een eenzijdig opgesteld sociaal plan 
of sociaal plan dat is overeengekomen met de onderne-
mingsraad valt buiten de uitzondering. Tot slot wordt de 
al genoemde uitzondering voor het van-werk-naar-werkt-
raject vastgelegd in de Evaluatiewet WNT. Dit houdt in 
dat wanneer een van-werk-naar-werktraject voortvloeit 
uit een algemene bepaling uit cao, sociaal plan of wettelijk 
voorschrift, doorbetaling van de bezoldiging niet wordt 
gekwalificeerd als een uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband. In dit verband zou betoogd kunnen worden 
dat een van-werk-naar-werktraject op grond van de her-
plaatsingsinspanning in artikel 7:669 lid 1 BW onder deze 
uitzondering kan vallen. Immers, het herplaatsingstraject 
vloeit voort uit een wettelijk voorschrift. De toelichting in 
de Evaluatiewet WNT geeft hierover geen duidelijkheid.

4. Tot slot

De WNT viert bijna haar vierde verjaardag, maar 
helaas blijkt nog steeds veel onduidelijk ten aanzien 
van de begrippen ‘uitkering wegens beëindiging van 
het dienstverband’ en ‘topfunctionaris’. Ook de wets-
voorstellen brengen hier weinig verandering in, omdat 

het onderscheid tussen een topfunctionaris en een niet-
topfunctionaris relevant blijft. Een nadere uitleg in de 
volgende Beleidsregels WNT 2017 over topfunctionarissen 
binnen managementteams zou welkom zijn. Een regeling 
die duidelijkheid kan scheppen in de samenloop tussen 
een transitievergoeding en een uitgezonderde vergoeding 
zou eveneens duidelijkheid geven, maar deze wordt 
helaas uitgesteld. Over de begrippen ‘topfunctionaris’ en 
‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ zal 
in de loop van de tijd meer duidelijkheid (moeten) komen. 
Kortom, over deze begrippen zal voorlopig nog niet het 
laatste woord geschreven zijn.
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