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Nieuwsbrief WNT 2022

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze jaarlijkse nieuwsbrief, omdat volgens onze informatie de Wet
Normering Topinkomens op uw organisatie van toepassing is. U dient uiteraard zelf
vast te stellen of dat ook in 2021 en 2022 het geval is. Mocht dit niet meer het geval
zijn dan kunt u zich afmelden via https://www.topinkomens.nl/melden/instellingaan--afmelden. Daarna zal ik laten toetsen door het C BS of de afmelding rechtmatig
is. Deze brief wordt ook per email naar de bij ons beschikbare mailadressen van
WNT-instellingen verzonden.
1. Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022
In 2022 verandert er relatief weinig ten opzichte van 2021. Dit komt mede doordat
de Tweede Kamer de WNT als beleidsonderwerp controversieel heeft verklaard in
verband met de demissionaire status van het kabinet. Dit houdt in dat beleidsrijke
wijzigingen niet aan de orde zijn. Ook de Tweede Wetsevaluatie van de WNT,
waarover ik u vorig jaar heb bericht, is nog niet besproken in het parlement. In 2022
wijzigen:
- het WNT bezoldigingsmaximum
Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor 2022 is vastgesteld op € 216.000.
Zie voor het overzicht van alle overige bezoldigingsmaxima :
https://www.topinkomens.nl/actueel/bezoldigingsmaxima
- de Uitvoeringsregeling WNT
De minister van BZK heeft de Uitvoeringsregeling voor 2022 vastgesteld.
De aangegeven verhoging van de grens van de vrijwilligersvergoeding van €1.700
naar € 1.800 heeft gevolgen voor de verplichting tot het opstellen van een WNTverantwoording. De WNT-gegevens van elke topfunctionaris met een totale
bezoldiging van € 1.800 of meer per kalenderjaar moeten vanaf 2022 openbaar
worden gemaakt. Van elke topfunctionaris met een totale bezoldiging van minder dan
€ 1.800 per kalenderjaar hoeft in het vervolg alleen de naam en functie openbaar
gemaakt worden.
-

de Beleidsregels WNT 2022 (uitleg wet- en regelgeving)
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De Beleidsregels WNT 2022 bestaan evenals voorgaande jaren uit aanvullende
voorschriften voor een betere uitvoering van de WNT voor instellingen en
accountants. Naar aanleiding van vragen welke bezoldiging al dan niet door de WNT
wordt genormeerd bij het einde van een dienstverband is e.e.a. verduidelijkt in
artikel 10.
Staatscourant 2021, 46521 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
(officielebekendmakingen.nl)
2. Zorgvuldige administratie WNT-gegevens
Voor naleving van de WNT is het van cruciaal belang dat uw instelling de WNTgegevens van de topfunctionarissen (bv. deeltijdfactor, vakantiedagen,
urenregistratie van interimmers, nevenfuncties) adequaat administreert. In een
aantal toezichtcasussen bleek ook dit jaar weer, dat dit helaas nog niet overal het
geval is. Voor het opstellen van de WNT-verantwoording 2021 kunt u gebruik maken
van het model op Verantwoordingsmodel WNT 2021 | Nieuwsbericht | Topinkomens.
3. Onderzoek communicatie WNT
Via deze weg wil ik iedereen nogmaals bedanken die aan het communicatieonderzoek heeft deelgenomen. De resultaten van het onderzoek leiden tot nadere
aanpassingen in de communicatie vanuit BZK.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er behoefte is aan duidelijkere richtlijnen
en beschrijvingen, die zijn toegespitst op WNT-specifieke situaties, oftewel aan meer
maatwerk. Advisering over specifieke casussen van instellingen, die tevens in het
toezichtdomein vallen van de Eenheid Toezicht BZK, is niet meer aan de orde. Wel
bestaat nog steeds de mogelijkheid om geanonimiseerde vragen te stellen op
https://forum.topinkomens.nl/ voor nadere uitleg van de geldende wet en
regelgeving. We zullen proberen vragen zo adequaat en snel mogelijk van een
antwoord te voorzien.
4. Onderhoud WNT-register door CBS
Het C entraal Bureau voor de Statistiek (C BS) houdt, in opdracht van het ministerie
van BZK, het WNT-register van de instellingen bij, die in het toezichtdomein van BZK
vallen. Het C BS vraagt mogelijk de benodigde gegevens bij uw instelling op.
5. Meer informatie
Op de website www.topinkomens.nl treft u naast alle eerder aangehaalde informatie
ook alle wet- en regelgeving, modellen alsmede veel gestelde vragen en antwoorden
inzake de WNT aan.
Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Namens deze,

Jelle Bluemink
Afdelingshoofd Topinkomens en Economische Advisering
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