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UITNODIGING Masterclass:
Update Wet Normering Topinkomens
Wijzigingen en verduidelijking
De Wet Normering Topinkomens (WNT) is reeds met ingang van 2013 van toepassing en blijft
in ontwikkeling. De wet wordt echter nog immer alom als complex ervaren en blijft daardoor
veel vragen oproepen, bijvoorbeeld de toepassing van de WNT binnen groepsstructuren en de
complexiteit van het overgangsrecht.
Met deze update willen wij u graag nader informeren over de ontwikkelingen in het afgelopen
jaar en de wijzigingen waarmee u met ingang van 2016 rekening dient te houden. Wij lopen
samen met u de belangrijkste aandachtpunten langs en lichten deze nader toe aan de hand
van voorbeelden uit de praktijk en jurisprudentie. Wij zullen verder uitgebreid stilstaan bij de
nieuwe bezoldigingsregels die met ingang van 2016 gaan gelden voor bestuurders c.q.
topfunctionarissen die extern op persoonlijke titel dan wel via een derde zijn ingehuurd. Ook de
gevolgen van de afschaffing van de VAR-verklaring zullen wij in dit verband nader toelichten.
En natuurlijk gaan wij nader in op de gewijzigde Uitvoeringsregeling WNT en de aangepaste
klasse-indeling voor zorg, woningcorporaties en onderwijs.
Wij bieden u met deze update een informatief en op de praktijk gericht programma dat u help
bij het WNT proof maken en houden van uw organisatie in 2016.

Doelgroep
Allen die in de dagelijks praktijk te maken hebben met de WNT zijn van harte uitgenodigd. Dit betreft zowel
bestuurders en toezichthouders, maar ook degenen die zijn betrokken bij de administratief-organisatorische
aspecten en het beloningsbeleid. Bijvoorbeeld het hoofd HR, controller, hoofd personeel- en loonadministratie.

Programma
Het programma is verder interactief en biedt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Tijdstip
Programma
15.00 - 15.30 uur

Inloop en ontvangst

15.30 – 17.00 uur









WNT in vogelvlucht
Gewijzigde regelingen (Uitvoeringsregeling WNT, regelingen voor zorg,
onderwijs en woningcorporaties)
De bezoldiging van de extern ingehuurde bestuurder c.q. topfunctionaris
(deeltijdfactor, stappenplan, bezoldigingsnorm, afschaffing VAR)
Aandachtspunten bij ontslag
Overgangsrecht en in het bijzonder de gevolgen bij aanpassen of verlengen
van afspraken, ontslagregelingen, de sectorale bezoldiging regimes (o.a.
zorg, onderwijs, woningcorporaties)
Ontwikkelingen in de jurisprudentie
Hoe verder na 2016

Datum en locatie
De masterclass vindt plaats op onderstaande kantoren en data:
Datum
Locatie
Dinsdag 19 januari 2016

Utrecht

Donderdag 21 januari 2016

Maastricht

Donderdag 21 januari 2016

Rotterdam

Maandag 25 januari 2016

Zwolle

Woensdag 27 januari 2016

Amsterdam

Donderdag 28 januari 2016

Eindhoven

Maandag 1 februari 2016

Arnhem

Kosten
De kosten bedragen voor elke deelnemende organisatie € 185 (exclusief btw) per persoon. De bedragen zijn
inclusief koffie/thee. Tevens zal de informatie over wat besproken is naar u worden nagezonden per mail.

Mogelijkheden training op maat
Liever een training voor alle betrokkenen bij u in huis. Ook dat is natuurlijk mogelijk. Vraag ons naar de
mogelijkheden.

Aanmelden
U kunt zich voor de masterclass inschrijven door een e-mail te sturen naar
NLArnhemGESSecretariaat@deloitte.nl, met daarin de volgende gegevens:
 de naam van uw organisatie
 de namen van de deelnemers met vermelding van hun functie
 het telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemers
 datum en locatie van de cursus waaraan u wilt deelnemen
 het factuuradres dan wel inkoopordernummer van uw organisatie ter vermelding op de factuur
 komt u met openbaar vervoer, de auto of met een collega carpoolt

Bij annulering binnen drie dagen voor aanvang van de masterclass of niet verschijnen zonder afmelding, bent u
het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, mag een collega zonder bijkomende kosten
deelnemen; wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt. Deloitte behoudt zich het recht voor de
masterclass bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie en contact
Mocht u los van de masterclass vragen hebben over de Wet Normering Topinkomens, dan kunt u natuurlijk ook
contact opnemen met uw Deloitte contactpersoon voor een persoonlijke afspraak of een van onderstaande WNT
specialisten.
Met vriendelijke groet,
Ben Janssen
Michel Kooij
Willeke Franken
André van Vliet
Johan de Jong
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