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Geachte mevrouw, mijnheer, 
  
Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. U 
ontvangt deze brief, omdat de WNT volgens onze informatie op uw organisatie 
van toepassing is. Met deze brief informeer ik u over de belangrijkste wijzigingen 
per 1 januari 2019 en breng ik enkele punten onder de aandacht om tot een 
goede WNT-verantwoording over 2018 te komen. Ik verzoek u deze brief ook 
onder de aandacht te brengen van degene die bij uw instelling verantwoordelijk is 
voor het opstellen van de WNT-verantwoording. 
 
1. Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019 
Bezoldigingsmaxima 2019. 
Het bezoldigingsmaximum voor 2019 is € 194.000. Ook de  bezoldigingsmaxima 
voor 2019 voor toezichthouders en interim-topfunctionarissen zijn vastgesteld.  
 
Aanpassing Uitvoeringsregeling WNT per 1 januari 2019 
De Uitvoeringsregeling WNT bevat regels ter uitwerking of verduidelijking van een 
aantal onderwerpen. De belangrijkste wijziging hierin is dat topfunctionarissen 
voortaan bij het einde van hun dienstverband altijd maximaal vier maal de 
overeengekomen arbeidsduur per week aan niet-opgenomen vakantieverlof, 
opgebouwd gedurende de laatste 12 kalendermaanden, mogen laten afkopen. 
Hiernaast is verduidelijkt of enkele bezoldigingscomponenten wel of niet tot de 
bezoldiging moeten worden gerekend. 
 
2. Aandachtspunten wet- en regelgeving 
Meerdere werkzaamheden en bezoldiging. 
Het is belangrijk dat uw instelling bekend is met alle werkzaamheden en de totale 
bezoldiging van de topfunctionarissen, omdat in een aantal gevallen de 
bezoldiging van de topfunctionaris in totaal niet meer mag bedragen dan het voor 
de instelling geldende WNT-bezoldigingsmaximum dan wel het voor een 
topfunctionaris geldende individuele bezoldigingsmaximum, namelijk: 
- als een topfunctionaris binnen de WNT-instelling ook andere werkzaamheden 

verricht als niet-topfunctionaris; 
- als een topfunctionaris tevens werkzaam is voor een aan de WNT-instelling 

gelieerde rechtspersoon (bv. dochtermaatschappij); of 
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- als een topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen een 
dienstbetrekking heeft als leidinggevend topfunctionaris en een van de 
dienstbetrekkingen dateert van op of na 1 januari 2018. In dat geval dienen 
alle WNT-instellingen waar de leidinggevende topfunctionaris een 
dienstbetrekking heeft ook de overige WNT-instellingen in de WNT-
verantwoording te vermelden. 

 
Nog vier jaar normering na neerleggen functie van topfunctionaris. 
Als een topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling in dienst blijft, maar een 
andere functie gaat bekleden, blijft deze nog 4 jaar als topfunctionaris 
genormeerd als, 
- de functie als topfunctionaris is ingegaan op of na 1 januari 2018 en voor een 

periode van ten minste 12 kalendermaanden is vervuld; en  
- deze na beëindiging van de functie als topfunctionaris bij dezelfde 

rechtspersoon werkzaam is als niet-topfunctionaris.  
 
3. Zorgvuldige administratie WNT-gegevens  
Voor een correcte naleving van de WNT dient uw instelling de benodigde 
gegevens van de topfunctionarissen goed te administreren. Dit betreft naast de 
salarisadministratie ook bijvoorbeeld het bijhouden van (boven)wettelijke 
vakantiedagen, de deeltijdfactor, een urenregistratie (bij interim-
topfunctionarissen) en eventuele relevante nevenfuncties. Voor het opstellen van 
de WNT-verantwoording kunt u gebruik maken van het verantwoordingsmodel 
WNT zoals opgenomen op onze website. U bent verantwoordelijk voor het 
invullen, maar u weet dan zeker dat alle relevante aspecten aan bod komen. Voor 
toepassing van het overgangsrecht wijs ik u op de rekentool op onze website.  
 
4. Onderhoud WNT-register naar CBS 
Vanaf 2019 zal CBS in opdracht van BZK het WNT-register onderhouden. Het 
ministerie van BZK is hierover toezichthouder. Om de enquêtedruk te 
verminderen werken het CBS en BZK hierin vanaf 1 januari samen. Vanaf 2019 
vraagt alleen het CBS nog om de benodigde gegevens om te bepalen of uw 
organisatie onder de WNT valt en in dit register wordt opgenomen. Indien de WNT 
van toepassing is op uw instelling, dan zal het CBS dit in het register publiceren. 
 
5. Meer informatie.  
Op www.topinkomens.nl vindt u meer informatie over de WNT. Op deze website 
treft u de actuele wet- en regelgeving aan alsmede veel gestelde vragen en 
antwoorden. Ook kunt u vragen stellen via het Forum op de website. 
 
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze, 
 
 
 
V.M. Kool 
Programmamanager normering topinkomens 

http://www.topinkomens.nl/

