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Betreffende wetsvoorstel:
33715
Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 4 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA,
ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

Ingetrokken amendementen
Diverse artikelen
9  10 (Van Raak) over het schrappen van de uitzondering m.b.t. topbestuurders die in
een periode van achttien maanden korter dan zes maanden werkzaam zijn, anders dan op
grond van een dienstbetrekking
De indiener stelt voor om de uitzondering te schrappen dat topbestuurders die in een
periode van achttien maanden korter dan zes maanden werkzaam zijn, anders dan op
grond van een dienstbetrekking, niet gebonden zijn aan de in de Wet normering
topfunctionarissen (Wnt) gestelde maximale bezoldiging. Op grond van het nieuwe artikel
V, derde lid, treedt deze wijziging in werking zes maanden na publicatie in het Staatsblad.
Dat betekent dat topbestuurders die op het tijdstip van bekendmaking van de Aanpassingswet anders dan op grond van een dienstbetrekking werkzaam zijn hun uitzondering
behouden, zolang ze binnen zes maanden na aantreden weer vertrekken. Topbestuurders
die op het moment van inwerkingtreding minder dan zes maanden werkzaam zijn, vallen
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vanaf dat moment onverkort onder de Wnt. Zij konden op het moment dat zij hun
werkzaamheden begonnen, weten dat zes maanden na publicatie van de Aanpassingswet
hun bezoldiging zou worden verlaagd.
Ingetrokken.

Invoegen van een artikel IA
11 (Segers) dat regelt dat een bestuursorgaan aan een subsidie-ontvanger verplichtingen
kan opleggen met betrekking tot de maximale bezoldiging van de subsidie-ontvanger of
van personen die onder diens verantwoordelijkheid werkzaamheden verrichten
Met dit amendement wordt geregeld dat een bestuursorgaan aan een subsidie-ontvanger
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 een bezoldigingsmaximum, waar het gaat om door deze
overheden (mede) gefinancierde instellingen.
Ingetrokken.

Moties
12  15 (Segers en Fokke) over mogelijk maken dat decentrale overheden
bezoldigingsnormen stellen
Aangenomen. Voor: het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks,
PvdA, PvdD en SP.
13 (Van Toorenburg en Van Raak) over een maximumvergoeding per maand voor interimbestuurders
Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS,
GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.
14 (Van Toorenburg en Bruins Slot) over normering van de bezoldiging van zorgverleners
Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks,
PvdD en SP.

