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Geachte heer Van Leeuwen, 

Op 24 december 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake exteme inhuur 
en de Wet Normering Topinkomens. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven, waama het antwoord van het college volgt. Voor een 
compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. In hoeverre is het college bekend met de Wet Normering Topinkomens? 

Antwoord: 
Het college is volledig op de hoogte van de Wet Normering Topinkomens en past 
deze wet sinds de inwerkingtreding per 1 januari 2013 toe. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 december 2014 aan alle 
organisaties waarvan bekend is dat deze onder de werking van de wet vallen een 
brief gestuurd. In de brief gaat het ministerie in op de toepassing van de wet in de 
jaarverantwoording over 2014 en de wijziging van de wet per 1 januari 2015. 
Haarlem houdt zich volledig aan de daarin geschetste toepassing. 

2. In hoeverre is het college bekend met de regels die de rijksoverheid in het kader 
van de Wet Normering Topinkomens aan zichzelf heeft opgelegd als het gaat 
om externe inhuur? 

Antwoord: 
Het college is volledig op de hoogte van de Wet Normering Topinkomens waar het 
gaat op de regels over exteme inhuur en past deze regels sinds de inwerkingtreding 
per 1 januari 2013 toe. In essentie komen de regels er op neer dat de 
inkomensnormering ook geldt voor exteme inhuur, naar evenredigheid van de 
arbeidsduur. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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. 3. Welke regels kent de gemeente Haarlem als het gaat om externe inhuur? 

Antwoord: 
De gemeente voert een beleid dat gericht is op het beperken van externe inhuur tot 
die situaties waarin het voor de continuïteit van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. 
Alvorens tot exteme inhuur over te gaan, wordt eerst onderzocht of er binnen het 
personeelsbestand geschoven kan worden. Tevens wordt gekeken of er boventallige 
medewerkers zijn die de betreffende werkzaamheden zouden kunnen uitvoeren. 
Indien dit niet het geval is, kan tot inhuur worden overgegaan. Als randvoorwaarde 
geldt dat dit alleen kan als er budget beschikbaar is én de kosten van de betreffende 
inhuur beneden de WNT-norm blijven. Tot en met salarisschaal 10 is de inhuur de 
bevoegdheid van de betreffende hoofdafdelingsmanager, met een toets door de 
afdelingen HRM en Concemcontrol. Vanaf salarisschaal 11 moeten aanvragen voor 
exteme inhuur vooraf aan de directie worden voorgelegd. 
De wet bepaalt dat inhuur die boven de WNT-norm uitgaat, in het jaarverslag van 
de gemeente moet worden vermeld. Sinds de inwerkingtreding van de wet heeft er 
door de gemeente geen inhuur plaatsgevonden die boven de norm uitging. 

4. In hoeverre zijn dergelijke regels (vraag 3) ook van toepassing op 
deelnemingen waarvan de gemeente Haarlem meerderheidsaandeelhouder is? 

Antwoord: 
De deelnemingen waar u op doelt beperken zich tot Spaarnelanden nv, NV SRO en 
Werkpas Holding bv. Op grond van artikel 1.3.1c van de Wet Normering 
Topinkomens vallen dergelijke vennootschappen niet onder de Wet, aangezien het 
hier gaat om vennootschappen die een op winst gerichte ondememing drijven. 
Terzijde: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zuid-
Kennemerland (Paswerk) valt wél onder Wet Normering Topinkomens. De 
gemeente heeft echter eerder al met Spaarnelanden en SRO afgesproken dat zij in 
hun jaarverslagen de inkomens van hun topfunctionarissen vermelden, ondanks dat 
de Wet Normering Topinkomens dat voor hen niet voorschrijft. Wij zullen deze 
afspraak ook toepassen op onze nieuwe deelneming Werkpas Holding. Wij zijn van 
mening dat deze deelnemingen de Wet Normering Topinkomens volledig dienen na 
te leven, ondanks dat dit formeel niet hoeft. Dit betekent dat zij de beloning voor 
hun topfunctionarissen vermelden en de beloning van andere functionarissen indien 
deze boven de WNT-norm uitkomt. Dit laatste geldt ook voor extem ingehuurde 
functionarissen. Overschrijding van de norm betekent voor deze deelnemingen niet 
dat de wet wordt overtreden. Wij hebben overigens geen aanwijzingen dat deze 
deelnemingen functionarissen in dienst hebben noch inhuren die boven de norm van 
de Wet Normering Topinkomens uitkomen. 
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. Om misverstanden te vermijden willen wij hier nog vermelden dat de Wet 
Normering Topinkomens alleen gaat over personen met een permanente of 
tijdelijke dienstbetrekking. De Wet Normering Topinkomens gaat niet over het 
uitvoeren van werkzaamheden door derden op basis van inkoop of aanbesteding. 
Daarbij is er immers geen sprake van een (tijdelijke) dienstbetrekking; wel worden 
deze werkzaamheden vaak door individuele personen uitgevoerd, waardoor het 
soms lijkt te gaan om inhuur. Voorbeelden van dergelijke werkzaamheden zijn 
consultancy, accountancy en advocatuur. 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de. 

. Scholten mr.B. eiders 


