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Geachte heer Bos, 

U heeft het College gevraagd een oordeel te geven met betrekking tot de 

toepassing van de Wet normering bezoldiging topinkomens (WNB) in het 

kader van het Collectief Beheer. In het bijzonder is uw vraag gericht op de 

toepassing van het overgangsregime van artikel 7.3 WNB zoals verwoord in 

artikel 25a lid 1 sub b van de nieuwe wet toezicht (WTCBO): 

 “Voor de toepassing van dit artikel blijft buiten beschouwing iedere 

 wijziging in de bezoldiging of de duur van het dienstverband die is of 

 wordt  overeengekomen tussen 18 januari 2012 en het tijdstip 

 waarop deze wet in werking treedt.” 

Artikel 7.3 lid 3 WNB luidt: 

 “Een bezoldiging voor de leden van de hoogste toezichthoudende 

 organen van een rechtspersoon of instelling die afwijkt van artikel 

 2.2, onderscheidenlijk artikel 3.2, is toegestaan, indien de bezoldiging 

 is overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze 

 wet, dan wel voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging 

 van de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d of e, of artikel 

 1.4, eerste lid, waardoor deze wet van toepassing is geworden op de 

 betreffende rechtspersoon of instelling”. 

Sena heeft na 18 januari 2012 een wijziging in de governance doorgevoerd 

waarbij de bestuurstaken zijn overgedragen aan de directie en de voorzitter 

van het oude bestuur voorzitter is geworden van de raad van toezicht. Uw  
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vraag is of deze wijziging ten aanzien van de voorzitter beschouwd moet 

worden als een “wijziging in de bezoldiging of de duur van het 

dienstverband” in de zin van artikel 25a lid 1 sub b. 

Wij hebben begrepen dat de bezoldiging van de voorzitter van de raad van 

toezicht in het nieuwe model, gelijk is aan de bezoldiging van de voorzitter 

van het bestuur in het oude model. 

Met betrekking tot de duur van de benoeming, hebben wij begrepen dat de 

voorzitter van het bestuur onder het oude regime voor onbepaalde tijd was 

benoemd en dat de huidige voorzitter voor bepaalde tijd is benoemd. 

Gezien het bovenstaande is er naar oordeel van het College geen sprake van 

een wijziging in de bezoldiging of de duur van het dienstverband in de zin van 

artikel 25a lid 1 sub b WTCBO (nieuw) en is het overgangsregime van artikel 

7.3 lid 3 WNB van toepassing. 

Hoogachtend, 

 

H.F.R. van Heemstra 

Secretaris 


