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Overzicht ingediende en gehonoreerde 
uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 
WNT 

  
Bijlagenummer 2 
  
  
  
 
 

 

   Uitzonderings-
verzoeken WNT-
maximum      
(art. 2.4 WNT) 

Gehonoreerd Uitzonderings-
verzoeken op 
Klasse-indeling 
(art. 2.7 WNT) 

Gehonoreerd 

 t/m 
20191       20202 

t/m 
20191      20202 

t/m 
20191       20202 

t/m 
20191   20202 

Zorgsector 28           1  4 23           1 2 
OCW 

  
14           2 2 

Wonen  1  5 
  

     
Overige 
sectoren3 

164          1 13            1   

Totaal 45           2 17            1 42            3 4 
 

1. Dit betreft het aantal ontvangen en eventueel gehonoreerde verzoeken vanaf 2013 t/m peildatum 
15 oktober 2019. 

2. De cijfers onder 2020 gegeven het aantal ontvangen en gehonoreerde verzoeken aan vanaf de 
peildatum 16 oktober 2019 t/m 15 oktober 2020. 

3. Geen klasse-indeling van toepassing. 
4. Dit betreft uitzonderingsverzoeken ingediend door instellingen op het terrein van de ministeries 

van Financiën, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. 
 

In het overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken 2020 zijn de 
cijfers van het aantal (gehonoreerde) uitzonderingsverzoeken weergegeven over 
de periode vanaf 1 januari 2013 (inwerkingtreding van de WNT) tot peildatum 15 
oktober 2020. Jaarlijks worden wijzigingen in het aantal (gehonoreerde) 
verzoeken ten opzichte van het voorgaande rapportagejaar (peildata 15 oktober) 
in beeld gebracht.  
 
Sinds de invoering van de WNT in 2013 is op een populatie van ca. 35.000 
topfunctionarissen t/m 15 oktober 2020 in totaal 18 keer een individueel 
uitzonderingsverzoek op grond van artikel 2.4 (algemeen bezoldigingsmaximum) 
en 4 keer op grond van artikel 2.7 (sectorale bezoldigingsmaxima) gehonoreerd. 
Gehonoreerde verzoeken zijn door publicatie in de Staatscourant openbaar 
gemaakt. De overige verzoeken zijn afgewezen, ingetrokken of de procedure loopt 
nog.  
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Tot op heden zijn geen uitzonderingsverzoeken ontvangen om voor (enkele) 
functies bij instellingen een hoger bezoldigingsmaximum overeen te mogen 
komen (art. 2.5 van de WNT).  
 
Sinds de peildatum 16 oktober 2019 tot op 15 oktober 2020 is één 
uitzonderingsverzoek op grond van artikel 2.4 van de WNT gehonoreerd. Er is in 
deze periode geen ontvangen uitzonderingsverzoek op grond van artikel 2.7 van 
de WNT gehonoreerd.  


