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luabetalingJin

het kader van zijn vertrekregeling

Geachte
Telefonisch, aangevuld per mail van 3 november jl., informeerde u ons over

deomstandigheíddatdeovereenkomstVanopdracht'etE

IVanStichtingNorma,nper1"3november2ot7zal
worden beëindigd. ln dat kader wijst u ons op de vaststellingsovereenkomst
die Stichting Norma met
heeft afgesloten (dd. 8 juli 20L6),
waarin is opgenomen dat Stichting Norma de
betaalt
indien de overeenkomst van opdracht na één jaar, derhalve na 13 november
2017, niet zal worden verlengd. Daarbij verzoekt u het college goedkeuring
te verlenen aan de gemaakte afspraken, die in art. 14 van de
vaststell ingsovereen komst zijn opgenomen.
Ten aanzien van de vertrekregeling

u"nlladviseerden

wiju

eerder met onze brief van L6 septembe r 2Ot6. Hierin onthielden we ons
oordeel over bovengenoemde 'restant' betaling van de vertrekregeling bij
het niet verlengen van de overeenkomst van opdracht na één jaar, derhalve
na 13 november2AlT.
Het college wil in reactie op uw verzoek van 3 november jl. laten weten dat
het toezícht uitoefent op de wNT, conform art. 25a van de wet toezicht. De

(wettelijke) systematiek van de wNT bestaat eruit dat de wNT-instelling zich
over de bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen

verantwoordt en de primaire controle hierop door de accountant wordt
uitgevoerd bij gelegenheid van controle van de jaarrekeníng, waarin deze
verantwoording is opgenornen. Het college constateert dat het zo ver nog
niet is betreffende de nabetaling van I
Wel heeft u informatie
opgenomen van de accountant (Memo van
en
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wordt geconstateerd dat

"DaarJnaar

juni 2017) waarin

onze mening thans niet als

(gewezen) topfunctionaris met of zonder dienstbetrekking kan worden
bezoldiging niet gebonden aan de WNT
gekwalificeerd,

isJqua

normen".
Vooruitlopend op ons definitieve oordeel bij beoordeling van de jaarrekening
2Ot7 - inclusief accountantsverklaring - van Stichting Norma, waarin het
College verwacht dat u de betaling

van-verantwoordt,

wil het

College op uw verzoek een voorlopig oordeel geven' Naar onze mening kan
gewezen topfunctionaris worden aangemerkt, Belet op hetgeen daarover
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkriiksrelaties is
opge me rkt (zie: https://www.topinkomens'nUdocumenten/vragen-en-

antwoorde n/wat-is-een-geweze n-topfunctionaris):
--i.t.t'hetgesteldeindebovengenoemdeMemo-wélals
Von een gewezen topfunctionaris is sproke indien de functiondr¡s in het

verleden - maar na 7 jonuari 2073 - een functie als topfunctionoris heeft
bekleed, en no beëindiging von deze functievervulling bii dezelfde instelling
rechtspersoon een functie ols niet-topfunctionoris is gaon vervullen,

of

Gedurende deze periode van functievervulling wordt de functionaris als
g ew e ze n topf u nction o ri s o o nge m e rkt'

in het kader
Dit neemt niet weg dat de totale betaling aan
maximum
het
gecorrigeerd
voor de deeltijdfactor,
van zijn vertrekregeling,
van € 75.000 bruto niet overschrijdt. Daarbij geldt dat de uitkering wegens
beëindiging van het dienstverband gebaseerd is op de som van uitkeringen
bij beëindiging van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn
die betrekking hebben op de beëindiging van het dienstverband.
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Op grond van bovenstaande is het College voorlopig van oordeel dat de

restant - betaling

vanJaan

-

in overeenstemming is

met de WNT-vereisten. Ons definitieve oordeel zullen wij geven bijde
beoordeling van de jaarrekening 2OI7 van Sticht¡ng Norma en de daarbij
behorende accountantsverklaring of zo mogelijk bij de beoordeling van een
van de latere jaarrekeningen indien de betalingvanlaanJ

J

niet in 2017 plaatsvindt.

Wij verwachten u hiermee afdoende te hebben geinformeerd,
Hoogachtend,

drs. J.W, Holtslag

Voorzitter CvTA
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