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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeer ik u over:  

• de nieuwe bezoldigingsmaxima van de Wet normering topinkomens (WNT) en 

de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren (de WNT-regeling) die per 

1 januari 2023 van kracht zijn.  

• de Uitvoeringsregeling en Beleidsregels WNT 2023. 

• de drie afzonderlijke verplichtingen rondom de openbaarmaking van de WNT-

gegevens over jaar 2022. 

 

Nieuwe bezoldigingsmaxima per 1 januari 2023 

Per 1 januari 2023 zijn het algemeen bezoldigingsmaximum en de maxima van de 

bezoldigingscategorieën geïndexeerd1. Het algemeen bezoldigingsmaximum is 

voor 2023 vastgesteld op € 223.000. Voor de media-instellingen zijn de maxima 

van de bezoldigingscategorieën in 2023 te vinden in onderstaande tabel.  

 
Indeling media-instellingen over verlaagde bezoldigingscategorieën (niveau 2023) 

Categorie A, € 158.000  

• Omroep Zwart 

• Ongehoord Nederland 

• RPO 

• Stichting Omroep Limburg 

• Stichting Omroep Zeeland 

• Stichting Omrop Fryslân 

• Stichting Regionale Omroep Flevoland 

• Stichting Regionale Omroep Rotterdam-

Rijnmond en omgeving 

• Stichting Regionale Omroep West 

• Stichting RTV Drenthe 

• Stichting RTV Noord 

• Stichting RTV Oost 

• Stichting Samenwerkende Publieke 

Omroepen Midden Nederland  

Categorie B, € 188.000  

• Stichting Omroep Gelderland 

• Stichting Regionale Omroep Brabant 

• Stichting RTV NH 

Categorie C, € 205.000 

• EO 

• NTR  

• STER 

Algemeen WNT-maximum € 223.000 

• AVROTROS-Powned 

• BNN-VARA 

• KRO-NCRV 

• MAX-WNL  

• NOS 

• NPO 

• VPRO-HUMAN 

 

 
1 Zie Staatscourant 2022, nummers 22022 en 31416. 
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Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum wordt berekend naar rato van 

de deeltijdfactor en het aantal gewerkte kalenderdagen.  

 

Voor extern ingehuurde topfunctionarissen in alle WNT-sectoren geldt in 2023 dat 

de bezoldiging de eerste twaalf kalendermaanden niet meer bedraagt dan de som 

van € 29.500 per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 per maand 

voor de volgende zes maanden waarin gewerkt is. Ook geldt een maximum 

uurtarief van € 212. Vanaf twaalf maanden functievervulling is het hierboven 

beschreven individueel toepasselijke maximum van toepassing. 

 

De maximale ontslagvergoeding is ongewijzigd: de bezoldiging over de twaalf 

maanden voorafgaand aan het einde van het dienstverband, met een maximum 

van € 75.000 naar rato van de omvang van het dienstverband. 

 

Uitvoeringsregeling en Beleidsregels WNT 2023 

De Uitvoeringsregeling is voor 2023 vastgesteld. De verhoging van de grens van 

de vrijwilligersvergoeding van € 1.800 naar € 1.900 heeft gevolgen voor de 

verplichting tot het opstellen van een WNT-verantwoording. De WNT-gegevens 

van elke topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of meer per 

kalenderjaar moeten vanaf 2023 openbaar worden gemaakt. Van elke 

topfunctionaris met een totale bezoldiging van minder dan € 1.900 per 

kalenderjaar hoeft in het vervolg alleen de naam en functie openbaar gemaakt 

worden. De Uitvoeringsregeling 2023 is te vinden op: 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-27637.html 

 

De Beleidsregels WNT 2023 bestaan evenals voorgaande jaren uit aanvullende 

voorschriften voor een betere uitvoering van de WNT voor instellingen en 

accountants. Ten opzichte van de Beleidsregels 2022 zijn er geen inhoudelijke 

wijzigingen doorgevoerd. De Beleidsregels 2023 zijn te vinden op:  

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-26382.html 

 

Drie verplichtingen rondom openbaarmaking van WNT-gegevens 2022 

De WNT stelt drie verplichtingen rondom de openbaarmaking van de WNT-

gegevens. U dient: 

 

1. de WNT-gegevens in uw jaarverantwoording op te nemen; 

2. de WNT-verantwoording op internet te publiceren; 

3. de WNT-gegevens elektronisch aan te leveren bij DUO.  

 

Hieronder licht ik deze toe. 

 

1. Jaarverantwoording WNT-gegevens 2022 

In uw jaarrekening 2022 neemt u de WNT-gegevens op van alle 

topfunctionarissen. Ook neemt u de WNT-gegevens op van niet-

topfunctionarissen met een dienstbetrekking en een bezoldiging boven het 

algemeen bezoldigingsmaximum. De WNT-rapportage in XBRL van DUO (zie 

onder 3) vraagt alle benodigde informatie op. Ook kunt u gebruikmaken van het 

WNT-verantwoordingsmodel dat te vinden is op www.topinkomens.nl, om u zich 

ervan te verzekeren dat uw WNT-verantwoording volledig is. De 

instellingsaccountant zal uw WNT-jaarverantwoording controleren. Als de WNT-

gegevens onjuist of onvolledig zijn, of bij betalingen boven het toepasselijke 

bezoldigingsmaximum of de maximale ontslagvergoeding, is de accountant 

wettelijk verplicht dit te melden via 
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https://www.topinkomens.nl/melden/accountants. 

2. Publicatie WNT-verantwoording op internet

De WNT-verantwoording van uw instelling moet minimaal 7 jaar eenvoudig 

vindbaar online worden gepubliceerd (eventueel als onderdeel van de 

jaarrekening). De meest voor de hand liggende plaats om dit te doen, is op de 

website van uw instelling. Deze openbaarmakingsverplichting geldt sinds de WNT-

verantwoording over 2017. Dit houdt in dat de WNT-verantwoordingen over 2017 

tot en met 2021 reeds eenvoudig vindbaar online moeten staan en dat de WNT-

verantwoording over 2022 daaraan moet worden toegevoegd.  

3. Elektronische aanlevering van de WNT-gegevens bij DUO

Tot slot dient u de WNT-gegevens elektronisch op te geven bij DUO. Dit geldt 

voor alle instellingen die onder OCW vallen, ook voor instellingen die normaliter 

geen contact hebben met DUO. Dit kan via de WNT-rapportage in XBRL. U 

ontvangt hierover in het eerste kwartaal van 2023 meer informatie van DUO. De 

uiterste datum voor indiening van de WNT-gegevens over het jaar 2022 bij DUO 

is 1 juli 2023.  

DUO publiceert sinds 2013 ieder jaar een bestand met daarin de verzamelde, 

elektronisch aangeleverde WNT-gegevens van alle WNT-instellingen binnen het 

OCW-domein op data.duo.nl (zonder persoonsnamen). Openbaarmaking van dit 

bestand wordt vanaf verslagjaar 2016 aangemerkt als actieve openbaarmaking 

van een document in de zin van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob), en vanaf de inwerkingtreding van de Woo op grond van artikel 3.1 van 

deze wet. In de bijlage bij deze brief vindt u meer informatie over deze 

openbaarmaking. Inclusief een beschrijving van de wijze waarop u hier, als 

belanghebbende, uw zienswijze op kunt geven. 

Meer informatie 

De tekst van de WNT, de ministeriële regeling, de geldende bezoldigingsmaxima, 

antwoorden op veel gestelde vragen, het WNT-forum, en overige algemene 

informatie ten behoeve van de uitvoering van de WNT kunt u vinden op 

www.topinkomens.nl.  

Met vriendelijke groet, 

de secretaris-generaal, 

Marjan Hammersma 
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Bijlage: Openbaarmaking verzamelde WNT-gegevens door DUO 

DUO publiceert sinds 2013 ieder jaar een bestand met daarin de verzamelde, 

elektronisch aangeleverde WNT-gegevens van alle WNT-instellingen binnen het 

OCW-domein op data.duo.nl (zonder persoonsnamen). Openbaarmaking van dit 

bestand wordt vanaf verslagjaar 2016 aangemerkt als actieve openbaarmaking 

van een document in de zin van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob), en vanaf de inwerkingtreding van de Woo op grond van artikel 3.1 van 

deze wet. Dit ondanks het feit dat de informatie in het bestand reeds door de 

WNT-instellingen zelf openbaar is gemaakt (in het jaarverslag en openbaar 

toegankelijk op internet).  

 

Ik ben voornemens om dit bestand ook dit jaar openbaar te maken. Hierbij wordt 

u als belanghebbende (als instelling en als belangenbehartiger van alle 

medewerkers die bij uw WNT-instelling in dienst zijn of zijn geweest), op grond 

van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid 

gesteld uw zienswijze te geven op het voorgenomen besluit om het bestand, zoals 

ik dat ook in de voorgaande jaren heb gedaan, met daarin de verzamelde WNT-

gegevens (zonder persoonsnamen) over verslagjaar 2022 op data.duo.nl te 

plaatsen. U kunt dit doen door uiterlijk 1 maart 2023 uw bedenkingen over de 

voorgenomen openbaarmaking van informatie die u/uw organisatie raakt, 

schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze indienen via: 

i.j.bonet@minocw.nl en l.r.vanvliet@minocw.nl. Indien binnen de gestelde termijn 

geen reactie van u is ontvangen, ga ik ervan uit dat u geen bedenkingen heeft 

tegen de openbaarmaking van dit bestand.  

Slechts bezwaren die zijn onder te brengen onder één of meer van de 

uitzonderingsgronden van artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo kan ik meewegen in 

de beoordeling. Naar aanleiding van eventuele zienswijzen zal ik de belangen 

afwegen en een besluit nemen waartegen rechtsbescherming in de zin van de 

Awb open staat.  

 


