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 aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 

/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) 

 

 

 datum 28 oktober 2014 

 

Herzien stemmingsoverzicht in verband met de toevoeging dat de Voorzitter van 

de Tweede Kamer tijdens de plenaire vergadering van 28 oktober 2014 heeft 

meegedeeld dat de fractie van D66 geacht wenst te worden op 16 oktober 2014 

tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd. 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33978 

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% 

naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum 

WNT) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 16 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep 

Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor. 

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 28 oktober 

2014 meegedeeld dat de fractie van D66 geacht wenst te worden op 16 oktober 2014 

tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, nieuw onderdeel OA 

15 (Bosma) waarmee alle bestuurders staatsdeelnemingen als bedoeld in artikel 91 van de 

Comptabiliteitswet 2001 onder de WNT komen te vallen 

 



 

 blad 2 

 

Dit amendement regelt dat alle bedrijven waarin sprake is van een staatsdeelneming onder 

de WNT komen te vallen. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-

Timmerman, GroenLinks en de SP. 

 

 

Diverse artikelen 

10 (Van Raak) dat regelt dat de maximumbezoldiging van interim-topfunctionarissen 

rechtstreeks bij wet wordt geregeld, ongeacht of zij meer of minder dan twaalf maanden 

werkzaam zijn voor een rechtspersoon of instelling 
 

Met dit amendement wordt de maximumbezoldiging van interim-topfunctionarissen 

rechtstreeks bij wet geregeld, ongeacht of zij meer of minder dan twaalf maanden 

werkzaam zijn voor een rechtspersoon of instelling. De maximumbezoldiging van interim-

topfunctionarissen die twaalf maanden of korter werkzaam zijn voor een rechtspersoon of 

instelling wordt derhalve niet meer bij algemene maatregel van bestuur geregeld, zoals de 

regering voorstelt. Het door de regering voorgestelde onderscheid tussen interim-

topfunctionarissen en reguliere topfunctionarissen alsmede tussen interim-

topfunctionarissen die korter of langer dan twaalf maanden voor een rechtspersoon of 

instelling werkzaam zijn, verdwijnt daarmee. 

Verworpen. Voor: de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

GroenLinks en de SP. 

 

 

Vervallen van artikel I, onderdeel Da 

18 (Van Raak) dat de in de derde nota van wijziging opgenomen uitzonderingsmogelijkheid 

schrapt 

  

Dit amendement dicht het lek dat in de wet is geslagen door in de derde nota van wijziging 

een mogelijkheid te scheppen uitzonderingen te maken op het maximum van 100% van 

het ministerssalaris. Door het dichten van dit lek wordt het onmogelijk om 

topfunctionarissen 130% in plaats van 100% van het ministerssalaris toe te kennen. 

Verworpen. Voor: de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

GroenLinks en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdelen Da en J 

16 (Segers) inzake de controle van de Kamer bij de mogelijkheid die in de wet wordt 

geboden om niet alleen voor individuele (kandidaat-)functionarissen een uitzondering te 

maken, maar ook bij vacatures voor bepaalde functies bij bepaalde instellingen een 

uitzondering toe te staan 

  

Dit amendement regelt de controle van de Kamer bij de mogelijkheid die in de wet wordt 

geboden om niet alleen voor individuele (kandidaat-)functionarissen een uitzondering te 

maken, maar ook bij vacatures voor bepaalde functies bij bepaalde instellingen een 

uitzondering toe te staan. 

In de derde nota van wijziging wordt dit mogelijk gemaakt middels een ministeriële 

regeling. Middels dit amendement wordt de regeling vervangen door een algemene 



 

 blad 3 

 

maatregel van bestuur inclusief een zogenoemde voorhangprocedure. Daardoor zal een 

voorstel voor een uitzondering voorgelegd worden bij de Raad van State en is de Kamer in 

de gelegenheid haar controlerende taak uit te oefenen. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-

Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Vervallen van artikel I, onderdelen G, H en J 

14 (Bosma) dat het overgangsrecht schrapt waardoor alle topfunctionarissen onder deze 

wet vallen 

  

Dit amendement schrapt het overgangsrecht waardoor alle topfunctionarissen onder deze 

wet vallen. 

Verworpen. Voor: de PVV, GroenLinks en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel J 

11 (Segers) dat regelt dat de AMvB's waarin mede het topinkomen van managers in de 

publieke sector wordt bepaald, worden voorgehangen bij de beide Kamers der Staten-

Generaal 

  

Dit amendement regelt dat de Algemene Maatregelen van Bestuur die mede het 

topinkomen van managers in de publieke sector bepalen, worden voorgehangen bij de 

beide Kamers der Staten-Generaal. In het voorstel is bepaald dat uitzonderingen op de 

WNT-norm worden vastgesteld bij AMvB. Middels dit amendement wordt voorgesteld de 

voordracht van die AMvB via een zogenoemde voorhangprocedure te laten verlopen zodat 

de Kamer haar controlerende taak kan uitoefenen.  

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-

Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Invoegen artikel IA 

17 (Segers) dat regelt dat een bestuursorgaan aan een subsidieontvanger verplichtingen 

kan opleggen met betrekking tot de maximale bezoldiging van de subsidieontvanger of van 

personen die onder diens verantwoordelijkheid werkzaamheden verrichten 

  

Met dit amendement wordt geregeld dat een bestuursorgaan aan een subsidieontvanger 

verplichtingen kan opleggen met betrekking tot de maximale bezoldiging van de 

subsidieontvanger of van personen die onder diens verantwoordelijkheid werkzaamheden 

verrichten. Indiener maakt met dit amendement mogelijk dat ook decentrale overheden 

eigen normen kunnen stellen met betrekking tot het bezoldigingsmaximum, waar het gaat 

om topinkomens bij door deze overheden (mede) gefinancierde instellingen.  

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de 

SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en de SP.



 

 blad 4 

 

 

Moties 

 

19 (Van Raak) over voorkómen dat bestuurders de WNT kunnen omzeilen 

Verworpen. Voor: de PVV, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de 

PvdD en de SP. 

 

20 (Schouw c.s.) over de mogelijke effecten op het loongebouw 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, 

GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

21 (Schouw c.s.) over de procedure en de criteria voor de vrijstelling 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, 

GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 


