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Geachte heer, mevrouw, 

  

Op 1 juli a.s. worden de regels voor de normering en openbaarmaking van 

bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de Wet normering topinkomens (WNT) 

op enkele onderdelen gewijzigd. Dan 

werking. Daarmee worden enkele wij

eerste evaluatie van de WNT die in 2015 is uitgevoerd. Met deze brief informeer ik 

u over de wijzigingen die al in 2017

 

1. Geen digitale melding meer

 

Vorig jaar moest u de gegevens in uw 

via een online meldtool op www.topinkomens.nl

is vervallen. U hoeft uw gegevens 

volstaan met het opnemen van de verplichte WNT

over 2016. U kunt hiervoor de modelverantwoording 

www.topinkomens.nl kunt vinden. Door deze modelverantwoording en de daarin 

opgenomen invulinstructies te gebruiken verzekert u zich ervan dat uw WNT

verantwoording volledig is. Uw accountant 

vaststelt dat er verantwoordingsgegevens ontbreken of dat de wet is overtreden.

 

2. Variabele beloning toegestaan

 

In de WNT gold voorheen een verbod op het 

bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen

verbod vervalt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Variabele beloning 

is vanaf kalenderjaar 2017 toegestaan zolang 

toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.

 

 

                                              
1  Voor WNT-instellingen onder de verantwoordelijkheid van de ministers van VWS, OCW of 

W&R blijft de digitale meldplicht wel bestaan. Net als voorheen melden zij hun WNT

gegevens via de digitale meldtools van respectievelijk het CIBG, de Dienst Uitvoering 
Onderwijs of de Autoriteit Woning

  

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA  Den Haag 

Nieuwsbrief Wet normering topinkomens - wijzigingen per 1 juli 

Op 1 juli a.s. worden de regels voor de normering en openbaarmaking van 

bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de Wet normering topinkomens (WNT) 

op enkele onderdelen gewijzigd. Dan treedt namelijk de Evaluatiewet WNT in 

. Daarmee worden enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de 

eerste evaluatie van de WNT die in 2015 is uitgevoerd. Met deze brief informeer ik 

u over de wijzigingen die al in 2017 van kracht worden.  

1. Geen digitale melding meer 

Vorig jaar moest u de gegevens in uw WNT-verantwoording nog digitaal melden 

www.topinkomens.nl. De algemene digitale meldplicht 

is vervallen. U hoeft uw gegevens dus niet meer digitaal te melden.1 U kunt 

volstaan met het opnemen van de verplichte WNT-gegevens in uw jaarstukken 

over 2016. U kunt hiervoor de modelverantwoording 2016 gebruiken die u op 

kunt vinden. Door deze modelverantwoording en de daarin 

opgenomen invulinstructies te gebruiken verzekert u zich ervan dat uw WNT-

w accountant heeft een meldingsplicht wanneer deze 

vaststelt dat er verantwoordingsgegevens ontbreken of dat de wet is overtreden. 

2. Variabele beloning toegestaan 

In de WNT gold voorheen een verbod op het verstrekken van winstdelingen, 

of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen. Dit 

terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Variabele beloning 

toegestaan zolang de totale bezoldiging onder het 

bezoldigingsmaximum blijft. 

 
verantwoordelijkheid van de ministers van VWS, OCW of 

W&R blijft de digitale meldplicht wel bestaan. Net als voorheen melden zij hun WNT-

gegevens via de digitale meldtools van respectievelijk het CIBG, de Dienst Uitvoering 
Onderwijs of de Autoriteit Woningcorporaties.  
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3. Aanpassing van de normering van ontslagvergoeding 

 

De WNT maximeert de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband op € 

75.000 (naar rato van de omvang van het dienstverband) of de bezoldiging over 

12 maanden als dat een lager bedrag is. Voorheen waren alleen uitkeringen die 

rechtstreeks, eenduidig en dwingend voortvloeien uit een algemeen verbindend 

verklaarde cao of een wettelijk voorschrift van deze normering uitgezonderd.  

Door de Evaluatiewet WNT zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 ook 

uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit andere cao’s 

of collectieve regelingen uitgezonderd van de normering. Het moet daarbij gaan 

om regelingen met een collectief karakter waarop de individuele topfunctionaris 

geen invloed heeft. Deze wijziging zorgt er voor dat topfunctionarissen in principe 

gebruik kunnen maken van dezelfde collectieve ontslagvoorzieningen als overige 

werknemers. 

 

4. Vereenvoudigingen in de WNT-verantwoording vanaf 2017 

 

De WNT-verantwoording over kalenderjaar 2017, die u in 2018 opstelt, is op 

enkele onderdelen vereenvoudigd. De bijpassende modelverantwoording 2017 is 

vanaf begin mei te vinden op www.topinkomens.nl. Daarnaast wordt met ingang 

van kalenderjaar 2017 een verantwoordingsvrijstelling geïntroduceerd voor (zeer) 

kleine WNT-instellingen. Voor deze (zeer) kleine instellingen vervalt de 

verplichting om een WNT-verantwoording in de jaarrekening op te nemen en deze 

door de accountant te laten controleren volledig. De verantwoordingsvrijstelling 

gaat gelden voor stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van 

maximaal € 160.000, waar geen leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking werkzaam zijn, en die niet op grond van andere wet- en 

regelgeving, besluiten of overeenkomsten een verplichting hebben tot het 

opmaken van een jaarrekening.  

 

5. Meer informatie 

 

Op www.topinkomens.nl vindt u meer informatie over de WNT. Begin mei vindt u 

op deze website alle als gevolg van de Evaluatiewet WNT gewijzigde regelgeving, 

de modelverantwoording 2017 en veelgestelde vragen en antwoorden. Eventuele 

vragen over de wijzigingen kunt u stellen op het forum. U vindt dit forum op 

https://forum.topinkomens.nl. 

 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  

namens deze,  

 

 

 

 

V.M. Kool 

Programmamanager normering topinkomens 

 


