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Afzien van handhaving WNT o.g.v. onderzoek

Geachte heer Nicodem,

Op 23 september 2013 heb ik u geïnformeerd over de op 14 september
2013 binnengekomen melding over een mogelijke overtreding van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(Wnt). De toezichthouder heeft naar aanleiding van deze melding een
onderzoek uitgevoerd en een rapport van bevindingen opgesteld.

Uit dit onderzoek kwamen geen redenen naar voren om over te gaan tot
het nemen van handhavingsmaatregelen. Ik zie dan ook af van verder
handhavend optreden.

Conclusies onderzoek
Alleen de tweede overeenkomst (28-7-2013) met de heer Nicodem, als
interim-bestuurder, is in casu relevant. Die bovengenoemde overeen-
komst vormt geen overtreding van de WNT. Handhaving is derhalve niet
aan de orde.

Onderbouwing
Op deze overeenkomst is de Wnt in principe van toepassing omdat hier
als interim-bestuurder wordt opgetreden waarbij de duur van de over-
eenkomst van belang is (art. 2.1 lid 4 WNT).
In geval de functie van topfunctionaris in een periode van achttien
maanden voor meer dan zes maanden wordt vervuld anders dan op
grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst, bedraagt de
voor die vervulling per kalenderjaar ver schuldigde vergoeding niet
meer dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3. Het tweede
en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

De overeenkomst als interim-bestuurder die is afgesloten met de heer
Nicodem heeft een theoretische looptijd van 6 maanden (18-7-2013 t/rn
31-12-2013).
Effectief liep de overeenkomst van 18-07-2013 tot 18-10-2013.
Daardoor is er feitelijk geen overtreding van de WNT. Handhaving
is derhalve niet aan de orde.
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Bijgesloten vindt u een kopie van het rapport van bevindingen. Wanneer u Kenmerk

het niet eens bent met mijn bevindingen, kunt u hiertegen binnen zes CIBGjlnformatiej ...

weken bezwaar maken. Ontvang ik binnen deze termijn geen inhoudelijke
reactie van u, dan beschouw ik deze melding als afgedaan.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neemt
u dan contact op met de bovengenoemde contactpersoon

Hoogachtend,

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met
onze Frontoffice en houd het kenmerk van deze brief bij de hand. Het telefoonnummer staat
rechts op de eerste pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen.
Komen we er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen. Dit moet binnen
zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres, en de
datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan
waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te
ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van
deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift?

Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJDen Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84
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