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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.
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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 overeenkomst 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 overeenkomst 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 tjm
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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