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Ons kenmerk  

  

 

In onderstaand overzicht zijn de cijfers van zowel het aantal ingediende als het 

aantal gehonoreerde uitzonderingsverzoeken weergegeven over de periode vanaf 

1 januari 2013 (inwerkingtreding van de WNT) tot peildatum 15 oktober 2022. 

 

 Verzoeken 
art. 2.4 

WNT 
(maximum) 

Gehonoreerd Verzoeken art. 
2.7 WNT 

(klasseindeling) 

Gehonoreerd 

 t/m 
2021 

2022 t/m 
2021 

2022 t/m 
2021 

2022 t/m 
2021 

2022 

Zorginstelling 31^ 1  5  2 25^ 1 1  

OCW     16  2  

Wonen   1      6 1  1 

Overige 
sectoren* 

18  15      

Totaal  50 1  20 2 47 2 3 1 

Peildatum 15-10-2022 

 

^ Bij het dubbelchecken van de cijfers van de zorgsector blijkt dat t/m 2021 abusievelijk 

een onjuist aantal ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken is geregistreerd en 

gerapporteerd. Eén verzoek van de zorgsector was binnengekomen als een verzoek op 

grond van 2.4 WNT en is daarna beoordeeld op grond van 2.7 lid 4 WNT. Betreffend verzoek 

is nu in de kolommen ‘Verzoeken op grond van artikel 2.7’ opgenomen. Voorts bleek ook 

een incorrect aantal gehonoreerde verzoeken op grond van artikel 2.7 geregistreerd te zijn. 

In bovenstaande tabel zijn de aantallen t/m 2021 gecorrigeerd.  

 

* Wat betreft “overige sectoren” (niet zijnde Wonen, OCW en VWS): dit aantal wordt 

gebundeld weergegeven omwille van de anonimiteit m.b.t. de (niet-)gehonoreerde 

verzoeken. 

 

Toelichting op de tabel 

Jaarlijks worden wijzigingen in het aantal (gehonoreerde) verzoeken ten opzichte 

van het voorgaande rapportagejaar (peildatum 15 oktober) in beeld gebracht.  

 

Uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4  

Sinds de vorige rapportage zijn twee nieuwe uitzonderingsverzoeken op grond 

van artikel 2.4 van de WNT gehonoreerd. Sinds de invoering van de WNT in 2013 
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is op een populatie van circa 35.000 topfunctionarissen in totaal 22 keer een 

individueel uitzonderingsverzoek op grond van artikel 2.4 (algemeen 

bezoldigingsmaximum) gehonoreerd. De overige ontvangen verzoeken zijn 

afgewezen, ingetrokken of de procedure loopt nog. 

 

Uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.7  

Er is sinds de vorige rapportage één nieuw uitzonderingsverzoek op grond van 

artikel 2.7 WNT gehonoreerd (sector Wonen). Sinds de invoering van de WNT in 

2013 zijn in totaal 4 verzoeken op grond van artikel 2.7 (wijziging 

bezoldigingsklasse van de instelling) gehonoreerd. De overige ontvangen 

verzoeken zijn afgewezen, ingetrokken of de procedure loopt nog. 

 

Uitzonderingen op grond van art. 2.5 

Tot op heden is geen gebruik gemaakt van artikel 2.5 WNT om voor specifiek aan 

te wijzen functies bij rechtspersonen c.q. instellingen, een hoger 

bezoldigingsmaximum overeen te komen.  

 

Alle gehonoreerde verzoeken zijn gepubliceerd in de Staatscourant. 


