
!  
     Hoofdkantoor
     St.-Jacobsstraat 22 
     Postbus 2875 
     3500 GW  UTRECHT 
       

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

Datum 19-10-2018 Betreft uw e-mail 10 oktober 2018 
Briefnr. 594600 RP,DZ/MD Onderwerp consultatie WNT-regeling 2019 
  Inlichtingen secretariaat 030-2989281 

Hartelijk dank voor het consulteren van de Algemene Onderwijsbond (AOb) over de 
concept WNT-regeling 2019 van OCW. 

De AOb is voorstander van het begrenzen van topinkomens in de onderwijssector 
door middel van binding van bestuurders aan de onderwijscao’s. Zolang begrenzing 
van topinkomens door binding aan de onderwijscao’s nog niet gerealiseerd is 
vervult de wet Normering Topinkomens (WNT) een belangrijke rol. De toepassing 
van schaalniveaus onder de sectorale maxima draagt in belangrijke mate bij aan 
een verantwoorde besteding van schaarse arbeidsvoorwaarden ruimte. 

Ten aanzien van de voorgestelde maxima valt op dat er sprake is van een dubbele 
indexering. Er is sprake van een stijging als gevolg van de stijging van de 
bezoldiging van de minister én er is sprake van indexatie op basis van de 
ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid zoals berekend door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De AOb ziet geen reden om dubbel te 
indexeren. 

Voorts wordt afgerond naar boven op duizendtallen. De afronding op duizendtallen 
leidt ertoe dat er percentueel altijd een hogere indexeringsmaat is dan al het geval 
zal zijn bij de enkelvoudige indexering op basis van de loonkostenontwikkeling. De 
daadwerkelijk voorgestelde loonsverhoging schommelt door de afronding tussen de 
3,6% en 4,1%. Vervolgens wordt er voor de berekening van toekomstige maxima 
opnieuw gerekend met het afgeronde bedrag.  

De AOb ziet geen reden om deze salarissen af te ronden op duizendtallen. Dit is in 
de onderwijs cao`s beslist geen gangbare praktijk. De AOb is dan ook van mening 
dat het afronden op duizendtallen een verkeerd signaal is en in strijd met de 
bedoelingen van de WNT. 

De voorgestelde verhogingen hebben rechtstreeks invloed op de bestuurders met 
overgangsrechten op basis van de WNT en bestuurders die zijn ingeschaald 
conform de sectorale maxima. Door de dubbele indexering en het afronden op 
duizendtallen stijgen de beloningen van bestuurders harder dan de lonen in de 
sector onderwijs. Dit is wat de AOb betreft een onwenselijke tendens.  

De AOb ziet geen noodzaak of maatschappelijk belang voor deze extra verhoging. 
De AOb pleit er dan ook voor een sterkere koppeling te maken met de ontwikkeling 
van de lonen in de onderwijssector en te indexeren op basis van onafgeronde 
bedragen.  

Uiteraard ben ik bereid om deze consultatie nader toe te lichten,  
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Met vriendelijke groet, 

!  
Liesbeth Verheggen 
Voorzitter AOb 
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