
 

daaruit voortvloeiende gevolgen, bij instellingen en hun controlerende accountants vergroot kan 
worden.  
 
Het kabinet wil dit bewustzijn vergroten. Via een factsheet zal kort en duidelijk inzichtelijk worden 
gemaakt op wie de WNT van toepassing is en welke verplichtingen eraan gekoppeld zijn. Deze 
documenten zullen op de website van het CIBG en de website www.topinkomens.nl worden 
gepubliceerd en via de verschillende koepels naar hun respectievelijke achterban worden 
verspreid.  
 
4. Aanpassing van het begrip gelieerde rechtspersoon 
 
WNT-instellingen maken regelmatig onderdeel uit van een concern, dat bestaat uit meerdere 
organisaties, waarvan sommige wel en andere niet onder het bereik van de WNT vallen. De 
huidige WNT merkt privaatrechtelijke rechtspersonen die zijn opgericht door een WNT-instelling 
die voorkomt op bijlage 1, 2 of 3 bij die wet aan als gelieerde rechtspersoon. Ook wanneer een 
rechtspersoon die voorkomt op bijlage 1 tot en met 3 bij de WNT één of meer leden in het bestuur 
benoemt of op andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer of beleid van zo’n 
privaatrechtelijke rechtspersoon, is sprake van een gelieerde rechtspersoon9. Deze gelieerde 
rechtspersonen vallen zelf als zodanig niet onder de WNT, maar hebben wel een relatie met een 
WNT-instelling uit de semipublieke sector. Werkt een topfunctionaris in de zin van de WNT bij 
beide instellingen, dan mag de som van de bezoldigingen verkregen bij de semipublieke instelling 
en de gelieerde rechtspersoon, niet meer zijn dan het voor die WNT-instelling van toepassing 
zijnde bezoldigingsmaximum10. Dit voorkomt dat de betreffende topfunctionaris de WNT kan 
ontwijken door zich in dienst te laten nemen en te laten uitbetalen door de gelieerde instelling.  
 
De uitvoeringspraktijk van de WNT laat zien dat het huidige begrip ‘gelieerde rechtspersoon’ een 
lacune kent. Het begrip gelieerde rechtspersoon heeft thans alleen een werking naar “beneden”: 
de dochtermaatschappijen van een WNT-instelling worden als gelieerde rechtspersoon 
aangemerkt. Het begrip gelieerde rechtspersoon werkt niet naar boven: de moederorganisatie van 
een WNT-instelling valt zelf niet onder de WNT.11. Daardoor kan de topfunctionaris van een 
dochterorganisatie die onder de WNT valt de wet ontwijken door zich geheel of gedeeltelijk in 
dienst te laten nemen door de moederorganisatie, wanneer die zelf niet onder de WNT valt.  
 
Reeds bij de totstandkoming van de Evaluatiewet WNT is overwogen het begrip gelieerde 
rechtspersoon ook te verruimen naar alle overige groepsmaatschappijen die samen met een WNT-
instelling onderdeel uitmaken van een concern (gelieerd verband naar ‘opzij’). In de 
consultatiefase betoonden verschillende organisaties zich kritisch over dit voorstel. Zij vreesden 
dat de werkingssfeer van de WNT in sommige situaties hiermee wordt verruimd tot overwegend 
private ondernemingen. Ondanks dat gelieerde rechtspersonen als zodanig niet onder de reikwijdte 
van de WNT vallen, vroeg men zich af of deze wijziging onbedoeld gevolgen heeft voor de 
beloningen die bij private ondernemingen worden betaald. Voor het tegengaan van wetsontwijking 
acht het kabinet het in dit stadium voldoende de verruiming te beperken tot 
“moedermaatschappijen”12, omdat daar evident sprake is van een sterke bestuurlijke en financiële 
relatie met de – in dit geval – “WNT-dochter”13.  
 
In het ontwerp van de Evaluatiewet WNT, zoals op 20 oktober 2016 voor advies voorgelegd aan de 
afdeling Advisering van de Raad van State, was een vijftal maatregelen tegen potentiele ontwijking 
of misbruik van de WNT opgenomen waaronder de in dit wetsvoorstel genoemde maatregel tegen 
de mogelijkheid tot ontwijking met betrekking tot gelieerde instellingen. De Afdeling was in haar 
advies van 16 december 2016 met betrekking tot de uitbreiding van het begrip gelieerde 

                                                
9 Artikel 1.1, aanhef en onder m, van de WNT. 
10 Artikel 2.1, vijfde en zesde lid, van de WNT. 
11 De term gelieerde instelling beperkt zich niet tot de moeder-dochter verhouding. Ook indien er geen sprake 
is van een dochter in de zin van art. 2:24a BW, doordat de WNT-instelling bijvoorbeeld minder dan 50% van 
de aandelen heeft in de gelieerde instelling, kan er sprake zijn van een gelieerde instelling. Het voorbeeld van 
moeder-dochter relatie is echter een veel voorkomende (en meest herkenbare) situatie. 
12 Zie noot 10 
13 Zie noot 10 



 

instellingen bevreesd voor uitbreiding van de reikwijdte van de WNT naar private organisaties14. In 
het nader rapport is toegelicht dat omwille van de voortgang en ter bevordering van een 
voorspoedige parlementaire behandeling van de voorgestelde Evaluatiewet WNT is gekozen deze 
bepalingen uit de voorgestelde Evaluatiewet WNT te schrappen. Het kabinet heeft, zoals toegelicht 
in eerdergenoemde brief aan de Kamer van 22 februari 2018, dit besluit heroverwogen en het 
voornemen kenbaar gemaakt het begrip gelieerde instelling alsnog te verruimen, zodat in de 
praktijk voorkomende ontwijkingsconstructies, die onwenselijk worden geacht en niet in de geest 
van de wet zijn, onmogelijk worden gemaakt. De Afdeling advisering had bij de gemaakte 
opmerkingen een verzekeringsconcern voor ogen met daarbinnen een zorgverzekeraar en andere 
rechtspersonen die commerciële (schade)verzekeringsactiviteiten ontplooien. De Afdeling 
advisering vreesde dat topfunctionarissen die alleen bij de moederorganisatie werkzaam zijn dan 
onder de reikwijdte van de WNT worden gebracht. Dit is evenwel niet wat met de bepaling wordt 
beoogd. Alleen indien een topfunctionaris zowel bij de WNT-instelling als bij de aan de WNT-
instelling gelieerde rechtspersoon werkt, telt de bezoldiging die de topfunctionaris bij de gelieerde 
rechtspersoon ontvangt mee voor het bezoldigingsmaximum. Daarmee heeft deze uitbreiding 
alleen betrekking op de bezoldiging van de bedoelde topfunctionaris en wordt de gelieerde 
rechtspersoon als zodanig geen WNT-instelling. 
  
De bepaling heeft alleen werking als de topfunctionaris van de WNT-instelling tevens bezoldigd 
werkzaam is bij een gelieerde rechtspersoon. Als de topfunctionaris werkzaamheden verricht bij de 
gelieerde rechtspersoon maar daarvoor geen (extra) bezoldiging ontvangt, dan heeft het feit dat 
een “dochteronderneming” of “moederorganisatie” als gelieerde rechtspersoon wordt aangemerkt 
materieel geen gevolgen. Ook als de WNT-instelling en de moederorganisatie eigen besturen met 
verschillende topfunctionarissen hebben, heeft de bepaling materieel geen gevolgen. De bepaling 
ziet uitsluitend op de specifieke situatie dat een topfunctionaris geheel of gedeeltelijk wordt 
bezoldigd door de gelieerde instelling en heeft derhalve een zeer gerichte werking, omdat de 
werking van de WNT alleen betrekking heeft op de bezoldiging van personen die al topfunctionaris 
van een WNT-instelling zijn en de WNT geen andere verplichtingen aan de gelieerde rechtspersoon 
oplegt. 
 
Bij het opstellen van dit wetsvoorstel is overwogen ontwijking van de WNT via een dienstverband 
bij een zogenoemde moederorganisatie op een andere wijze tegen te gaan. Die andere wijze zou 
hebben bestaan uit een uitbreiding van de reikwijdte van de artikelen 2.1, vijfde lid, en 3.1, zesde 
lid, van de WNT. In die leden is bepaald dat de som van de bezoldigingen van een topfunctionaris 
van een WNT-instelling die ook een dienstverband heeft met een gelieerde rechtspersoon niet 
meer mag bedragen dan het WNT-bezoldigingsmaximum (de cumulatiebepaling). In die variant 
zou de cumulatiebepaling, die nu van toepassing is in het geval van een dienstverband bij een 
WNT-instelling en een gelieerde instelling, ook van toepassing worden verklaard op het geval van 
een dienstverband bij een WNT-instelling en bij een rechtspersoon die oprichter is, een of meer 
leden van het bestuur benoemt of andere wijze invloed van betekenis heeft op die WNT-instelling. 
Dit zou een derde categorie instellingen hebben opgeleverd waarvoor de WNT relevantie heeft. Om 
de systematiek van de wet, die nu van toepassing is op WNT-instellingen en relevantie heeft voor 
gelieerde rechtspersonen, niet verder te compliceren is de voorkeur gegeven aan de hiervoor 
toegelichte aanpassing van het begrip gelieerde rechtspersoon. 
 
In dit wetsvoorstel is daarnaast gekozen voor het loslaten van het oprichtingsvereiste binnen het 
huidige begrip gelieerde rechtspersoon, alsmede geen oprichtingsvereiste op te nemen in de, in dit 
wetsvoorstel voorgestelde, uitbreiding van het begrip gelieerde rechtspersoon. Dit resulteert in een 
eenduidig begrip gelieerde rechtspersoon in de WNT. De huidige WNT merkt privaatrechtelijke 
rechtspersonen die zijn opgericht door een WNT-instelling die voorkomt op bijlage 1, 2 of 3 bij die 
wet aan als gelieerde rechtspersoon. Dit wordt ook wel het oprichtingscriterium genoemd. Ook 
wanneer een rechtspersoon die voorkomt op bijlage 1 tot en met 3 bij de WNT één of meer leden 
in het bestuur benoemt of op andere wijze invloed heeft op het beheer of beleid van zo’n 
privaatrechtelijke rechtspersoon, is sprake van een gelieerde rechtspersoon15. Dit wordt ook wel 
het invloedscriterium genoemd. In de praktijk is gebleken dat het oprichtingscriterium tot 
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15 Artikel 1.1, aanhef en onder m, van de WNT. 



 

uitvoeringsproblemen leidt. Door de accountant, de eerstelijns toezichthouder, is soms lastig na te 
gaan of en welke organisaties zijn opgericht door de WNT-instelling. Het oprichtingscriterium is 
namelijk niet in tijd beperkt. Ook is het zeer gebruikelijk dat, door WNT-instellingen opgerichte, 
organisaties worden doorverkocht aan of fuseren met andere organisaties. Ook dit brengt met zich 
mee dat het op basis van het oprichtingscriterium voor de accountant lastig is na te gaan of er 
sprake is van een gelieerde rechtspersoon. Het doel om het oprichtingsvereiste destijds in de wet 
op te nemen was om eventuele situaties waarbij er geen sprake is van invloed van betekenis, 
maar wel van oprichting te ondervangen. In de praktijk is echter gebleken dat deze situatie zich, 
sporadisch tot niet voor doet. Invloed van betekenis is een ruimer begrip en daaronder valt ook in 
bijna alle gevallen een organisatie die is opgericht door de WNT-instelling. De handhaving van het 
oprichtingscriterium (en daarmee het voorkomen van eventuele ontwijking van de WNT die niet 
wordt gedekt door het invloedscriterium) staat niet verhouding tot de (administratieve) lasten van 
de accountants en daarmee de kosten voor de WNT-instelling. 
 
5. Aanpassing van de ketenbepaling inzake normering functievervulling anders dan op 
grond van een dienstbetrekking 
 
Voor interim-topfunctionarissen geldt de eerste 12 maanden een hoger bezoldigingsmaximum. Dit 
is toegestaan, omdat interim-topfunctionarissen in de regel hogere kosten maken dan 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking. Omdat interim-opdrachten in de regel een beperkte 
tijdsduur hebben, heeft de wetgever een knip gelegd bij 12 maanden. Na 12 maanden valt de 
interim-topfunctionaris terug op het algemeen bezoldigingsmaximum of een verlaagd maximum op 
grond van een sectorale regeling, omdat ervan wordt uitgegaan dat hij na een dergelijke tijdsduur 
ofwel in vaste dienst treedt ofwel dat van de hogere kosten geen sprake meer is. Deze regels zijn 
in 2015 in nauw overleg met de Raad voor Interimmanagement opgesteld. 
 
Als een topfunctionaris van een WNT-instelling uit dienst treedt en vervolgens als interim-
topfunctionaris aan de slag gaat bij dezelfde WNT-instelling, dan geldt voor hem op grond van de 
WNT in de eerste twaalf maanden van de interim-periode het ruime bezoldigingsmaximum voor 
interim-topfunctionarissen. Dit is ongewenst als de topfunctionaris in de periode daarvoor een vast 
dienstverband als topfunctionaris had waarop het algemeen bezoldigingsmaximum dan wel een 
verlaagd maximum op basis van een sectorale regeling van toepassing was. 
 
Voorbeelden van situaties die zich blijkens ervaringen bij het WNT-toezicht in de praktijk 
voordoen:  
- topfunctionarissen die de functie eerst vanuit een dienstbetrekking hebben vervuld in WNT-

instelling A, vervolgens uit dienst treden bij instelling A en in dienst treden bij groepsorganisatie 
B (veelal een niet WNT-instelling), waarna de topfunctionaris door B wordt uitgeleend of 
gedetacheerd aan A om daar (weer) de functie van topfunctionaris te gaan bekleden.  

- een topfunctionaris met een dienstbetrekking gaat uit dienst waarna hij voor dezelfde functie 
wordt ingehuurd anders dan op grond van een dienstbetrekking, bijvoorbeeld via een 
management-b.v.  

 
De wetswijziging beoogt deze ontwijkingsmogelijkheid te voorkomen door te regelen dat iemand 
die in de voorgaande 12 maanden op enig moment topfunctionaris van een WNT-instelling is 
geweest direct wordt genormeerd conform het algemeen bezoldigingsmaximum dan wel conform 
een verlaagd maximum op grond van een sectorale regeling als hij bij diezelfde WNT-instelling 
interim-topfunctionaris wordt. Van belang voor de toepassing van de ketenbepaling is het zijn van 
topfunctionaris bij diezelfde WNT-instelling. Eventuele wijziging in functie-inhoud tussen de 
uitoefening van de functie van topfunctionaris in dienstbetrekking en de uitoefening van de functie 
als interim-topfunctionaris heeft geen invloed op de toepasbaarheid. 
 
6. Overgangsrecht 
 
Door de voorgestelde wijzigingen neemt het aantal rechtspersonen dat onder de werking van de 
WNT valt, toe. Voor topfunctionarissen bij instellingen die nieuw onder de WNT komen te vallen 
vloeit het overgangsrecht rechtstreeks voort uit de bestaande artikelen van de WNT: een 
bezoldiging die meer bedraagt dan het WNT-bezoldigingsmaximum is voor ten hoogste vier jaar na 


