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Geachte heer, mevrouw, 

  

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. 

WNT heeft als doel bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen van 

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan, onder 

meer door deze te normeren en openbaar te laten maken.

omdat de WNT volgens onze informatie op uw organisatie van toepassing is

 

Met deze brief informeer ik u over 

bezoldigingen en ontslagvergoedingen 

ontwikkelingen in 2017. De accountant is verplicht de naleving van de wet te 

controleren. Wij verzoeken u deze brief

 
1. Het publiceren van WNT-gegevens over 201

 

In uw jaarstukken over 2016 moet 

ontslagvergoedingen van uw topfunctionarissen vermelden. Dit doet u ongeacht 

de hoogte hiervan. Voor andere medewerkers (niet

publicatieplicht als de bezoldiging of een

boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

topfunctionarissen geldt het WNT

het dienstverband. Het is belangrijk dat u eventuele over

WNT-normen motiveert. De wet stelt dit verplicht vanuit de veronderstelling dat 

zulke overschrijdingen nooit vanzelfsprekend zijn.

 

Modelverantwoording 

Op www.topinkomens.nl staat een modelverantwoording 

het verantwoorden van de wettelijk

Door dat model en de daarin opgenomen invulinstructies 

u zich ervan dat uw WNT-verantwoording volledig is

WNT-verantwoording altijd door een accountant worden gecon

accountant heeft een meldingsplicht wanneer hij vaststelt dat er 

verantwoordingsgegevens ontbreken of dat de wet is overtreden. 
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Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. De 

WNT heeft als doel bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen van 

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan, onder 

deze te normeren en openbaar te laten maken. U ontvangt deze brief, 

omdat de WNT volgens onze informatie op uw organisatie van toepassing is.  

over de verplichte openbaarmaking van 

en ontslagvergoedingen in uw jaarrekening over 2016 en de 

De accountant is verplicht de naleving van de wet te 

deze brief met uw accountant te delen.   

gegevens over 2016  

In uw jaarstukken over 2016 moet u de bezoldigingsgegevens en eventuele 

topfunctionarissen vermelden. Dit doet u ongeacht 

Voor andere medewerkers (niet-topfunctionarissen) geldt een 

publicatieplicht als de bezoldiging of een eventuele ontslagvergoeding uitgaat 

het wettelijk bezoldigingsmaximum. In 2016 was dit €179.000. Voor niet-

WNT-maximum alleen naar rato van de omvang van 

Het is belangrijk dat u eventuele overschrijdingen van de 

motiveert. De wet stelt dit verplicht vanuit de veronderstelling dat 

zulke overschrijdingen nooit vanzelfsprekend zijn.  

taat een modelverantwoording die u kunt gebruiken bij 

het verantwoorden van de wettelijk vereiste WNT-gegevens in uw jaarstukken. 

Door dat model en de daarin opgenomen invulinstructies te gebruiken, verzekert 

verantwoording volledig is. Het is essentieel dat uw 

altijd door een accountant worden gecontroleerd. Uw 

een meldingsplicht wanneer hij vaststelt dat er 

verantwoordingsgegevens ontbreken of dat de wet is overtreden. Over de wijze 
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waarop u uw WNT-gegevens digitaal openbaar moet maken, ontvangt u later 

bericht van ons.  

 

2. Nieuwe normen in 2017 

 

Voor het jaar 2017 is het algemene wettelijk bezoldigingsmaximum vastgesteld 

op € 181.000 naar rato van de duur en omvang van het dienstverband. Voor 

voorzitters van toezichthoudende organen is het maximum 15% van dit bedrag 

(€27.150), voor leden 10% van dit bedrag (€18.100). Voor topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking (extern ingehuurde topfunctionarissen) gelden 

afwijkende bezoldigingsmaxima. Ook gelden in bepaalde sectoren afwijkende 

normen. Een overzicht van de geldende maxima is te vinden op 

www.topinkomens.nl/actueel/wnt-normen. De maximale ontslagvergoeding is 

ongewijzigd: €75.000 (naar rato van de omvang van het dienstverband) of de 

bezoldiging over 12 maanden als dat een lager bedrag is.  

 

3. Afbouw bezoldiging volgens het overgangsrecht 

 

De komende jaren zal de bezoldiging van diverse topfunctionarissen conform het 

overgangsrecht moeten worden afgebouwd. Voor de topfunctionarissen met 

bezoldigingsafspraken van voor de inwerkingtreding van de wet, die hoger waren 

dan de in 2013 geldende norm, start de afbouw op 1 januari 2017.  Afhankelijk 

van sectorale regelgeving en verlaging van het algemeen wettelijk 

bezoldigingsmaximum in 2015 kan het overgangsrecht tevens op andere 

momenten aanvangen. Meer informatie over de wijze waarop en vanaf wanneer 

de bezoldiging moet worden afgebouwd is te vinden op 

www.topinkomens.nl/actueel/overgangsrecht.  

 

4. Meer informatie 

 

Op www.topinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT. Naast wet- 

en regelgeving, de toepasselijke bezoldigingsmaxima en de modelverantwoording 

vindt u er nieuwsberichten en een rubriek veelgestelde Vragen en Antwoorden. 

Ook biedt de website sinds kort een forum waarop u vragen over juiste toepassing 

van de wet kunt voorleggen aan anderen. Dit forum is te vinden op 

https://forum.topinkomens.nl.   

 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  

namens deze,  

 

 

 

 

V.M. Kool 

Programmamanager normering topinkomens 


