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onderwerp

consultatie Wet Normering Topinkomens (WNT-3)

Geachte heer Plasterk,
U heeft het IPO verzocht te reageren in het kader van de consultatie Uitbreiding

personele

reikwijdte Wet Normering Topinkomens (WNT-3). Bij deze ontvangt u onze reactie. Het IPO hecht
er aan om nogmaals te benadrukken

dat wij het doel van de Wet Normering

onderschrijven. Wij hebben echter onze kanttekeningen bij het voorliggende

Topinkomens (WNT)
wetsvoorstel.

In onze reactie op de evaluatie WNT hebben wij reeds aangegeven dat het IPO tegen excessieve
beloningen

en vertrekvergoedingen is. Alle ambtenaren

rechtspositieregeling

bij de provincies

provincies (Centrale Arbeidsvoorwaardenregeling

vallen daarom onder de
Provincies). De WNT als

instrument voor het tegengaan van excessieve beloningen en vertrekvergoedingen bij provincies is
voor de provincies als instrument daarom ook overbodig.
Dit wetsvoorstel zorgt voor meer regelgeving en past daarom niet binnen een kabinetsbeleid dat
een dereguleringsagenda voorstaat. In dat kader stellen wij u voor voor cao's die algemeen
verbindend zijn verklaard en voor algemeen verbindende voorschriften (de rechtspositionele
regelingen onder de Ambtenarenwet zijn nl. geen cao's op basis van de Wet op de cao) een
algehele uitzonderingsbepaling

op de WNT op te nemen indien

alle ambtenaren onder de

werkingssfeer vallen en het maximumsalaris

in de bovenste schaal op jaarbasis onder de WNT

norm blijft. Door deze uitzonderingsbepaling

op te nemen wordt het risico voorkomen dat in

bijzondere

situaties ambtenaren bij de provincies, ten onrechte, geconfronteerd worden met de

normering. Deze bijzondere situaties kunnen zich voordoen als er bijvoorbeeld sprake is van (een
combinatie van) garantietoelagen

op basis van de rechtspositieregeling,

vakantiedagen bij einde dienstverband,
rechtspositieregeling

de afkoop van

de afkoop van overgangsrecht bij een wijziging in de

of een jubileumgratificatie.

met vakbonden afgesproken rechtspositionele

AI deze situaties ontstaan door het toepassen van

aanspraken die volgens het IPO buiten de

werkingssfeer van de WNT moeten blijven. Zonder deze uitzondering wordt het overleg tussen
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werkgevers en vakbonden over modernisering

van de arbeidsvoorwaarden

maken van goede afspraken over overgangsrecht
ogen grijpt u hiermee - in tegenstelling
vrije arbeidsvoorwaardenoverleg

bemoeilijkt omdat het

dan nog maar zeer beperkt mogelijk is. In onze

tot wat u aangeeft - indirect en onbewust wel in op het

tussen werkgevers en vakbonden en handelt u dus mogelijk

wel

in strijd met de ILO-verdragen.
Een alternatieve

mogelijkheid

is dat in het bezoldigingsbegrip

situaties - zoals hierboven niet uitputtend

echter meer risico's op mogelijke ontduiking
Mocht u naar aanleiding
vanzelfsprekend

bereid.

Met vriendelijke

groet,

INTERPROVINCIAAL

mr. H.M.

Meijdam

algemeen directeur

zoals u dat hanteert bijzondere

beschreven - uitgezonderd

zijn. Dat brengt in onze ogen

c.q. op niet voorziene situaties met zich mee.

van deze brief behoefte hebben aan meer informatie, dan zijn wij daartoe
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