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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In opdracht van de afdeling Ambtenaar & Organisatie (A&O) van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ergo een onderzoek uitgevoerd on-
der de doelgroep van de websites Topinkomens.nl en Jaarverantwoordingzorg.nl1. De 
websites hebben als doel belanghebbenden inzicht te bieden in de Wet Normering Top-
inkomens (WNT) en de uitvoering daarvan. Topinkomens.nl wordt maandelijks gemid-
deld circa 12.000 keer bezocht, Jaarverantwoordingzorg.nl circa 2.300 keer. 
 

 
 
Topinkomens.nl en Jaarverantwoordingzorg.nl zijn primair gericht op drie hoofddoel-
groepen (functiegroepen): 

§ Topfunctionarissen met een topinkomen 
§ Functionarissen bij WNT-instellingen die te maken hebben met de salariëring van top-

functionarissen (zoals HR-managers en controllers) 
§ Accountants die de WNT-instellingen controleren 
 
De functionarissen voor wie Topinkomens.nl is bedoeld, zijn doorgaans werkzaam in de 
sectoren onderwijs, wonen en zorg. De zorgsector wordt ook bediend via www.jaarver-
antwoordingzorg.nl. Verondersteld wordt dat de WNT-instellingen in de zorg en hun top-
functionarissen beide websites kennen en bezoeken. Onder respondenten uit de zorg-
sector zijn beide websites dan ook in het onderzoek aan de orde gekomen. 
 
A&O heeft signalen ontvangen dat bezoekers niet altijd de informatie vinden die zij zoe-
ken, en wil de website waar mogelijk verbeteren en doorontwikkelen op basis van feed-
back van de doelgroep. 
 

 
1 Jaarverantwoordingzorg wordt verzorgd door CIBG in opdracht van het ministerie van VWS. 
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1.2 Doelstelling en probleemstelling 

De doelstelling van het onderzoek luidt: 

Knelpunten inventariseren en input bieden voor de doorontwikkeling van de websites 
www.topinkomens.nl en www.jaarverantwoordingzorg.nl. 

De onderzoeksprobleemstelling is tweeledig: 

Wie zijn de bezoekers van www.topinkomens.nl en op welke manier gebruiken ze de 
website? 

In hoeverre krijgen ze de gewenste informatie en hoe beoordelen ze de de website wat 
betreft inhoud en functionaliteit? 

In hoeverre maken organisaties in de zorgsector gebruik van www.jaarverantwoor-
dingzorg.nl en is de daar verstrekte informatie nuttig voor hen? 

 

 

1.3 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestond uit een online enquête. BZK heeft daartoe relaties per brief uit-
genodigd om een online vragenlijst in te vullen. De uitnodiging is ter attentie van de di-
rectie verstuurd naar organisaties uit vier bestanden: 

§ Relatiebestand ministerie BZK (inclusief woningcorporaties) 
§ Relatiebestand ministerie OCW (onderwijs en cultuur) 
§ Relatiebestand ministerie van VWS (beheerd door CIBG) 
§ Ledenbestand Nederlandse Vereniging van Accountants (NVA) 
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De uitnodigingsbrief (zie bijlage 1) bevatte een link die men kon intypen om bij een online 
vragenlijst te komen. De link eindigde met een code die verwees naar het betreffende 
relatiebestand. De uitnodigingsbrieven en zijn verstuurd op 12 maart 2021. Men kon de 
online vragenlijst tot en met 10 april 2021 invullen. 
 
De vragenlijst voor het onderzoek is in samenspraak met BZK door Ergo ontwikkeld en is 
geprogrammeerd door Ergo’s partnerbureau Ruigrok NetPanel, dat ook de hosting heeft 
verzorgd. De vragenlijst is te vinden in de bijlage 2 van dit rapport. 

1.4 Steekproefgrootte en respons 

De vragenlijst is volledig ingevuld door 1008 personen. In tabel 1.1 is te zien hoe de steek-
proef verdeeld is over de vier bestanden. In de tweede kolom van de tabel zijn de aantal-
len verstuurde uitnodigingen weergegeven, in de derde kolom de aantallen volledig in-
gevulde vragenlijsten en in de laatste kolom de responspercentages. 

Tabel 1.1 Steekproefgrootte en respons 

Bestand 
Aantal uitge-

nodigde or-
ganisaties 

Steek-
proef 

Res-
pons 

BZK-relaties en woningcorporaties 2.200 448 20% 

VWS  3.800 438 12% 

OC&W 300 89 30% 

NVA (Accountantskantoren) 200 33 17% 

Totaal 6.500 1.008 16% 

 
De vier relatiebestanden leveren alle vier een voor dit type onderzoek bevredigende res-
pons op. De respons is relatief gezien het hoogst onder de relaties van OCW en het laagst 
onder de relaties van VWS. 

1.5 Steekproefsamenstelling 

In onderstaande tabellen wordt de steekproef nader omschreven aan de hand van drie 
factoren: functie, sector waar of waarvoor men werkt en organisatiegrootte. 

Tabel 1.2 Functie 

 BZK VWS OCW NVA Totaal 

Topfunctionaris in de zin van de WNT 20% 28% 11% - 22% 

Andere functionaris die met de WNT te maken 
heeft 62% 51% 81% - 57% 

Accountant 1% 2% - 94% 4% 

Anders, nl. 16% 17% 6% 6% 15% 

n= 448 438 89 33 1008 

 



 

ERGO: RESEARCH INTELLIGENCE 

  
4 

In tabel 1.2 is te zien dat de relatiebestanden van BZK en VWS ook een enkele accountants 
bevat (respectievelijk 4 en 7). Daarentegen omschrijven twee NVA-leden zichzelf niet als 
accountant maar als een andere functionaris die met de WNT te maken heeft. 
 
De meest voorkomende andere functies zijn: 

• (Salaris)administrateur (22) 
• Bestuurder/Lid Raad van Bestuur (18) 
• Directeur (20) 
• (Bestuurs)secretaris (11) 
• Eigenaar/DGA (9) 

Overige kenmerken steekproef (voor tabellen: zie bijlage 3) 
Het aantal accountants van wie het werk vooral gericht is op de zorgsector, is relatief 
groot. 
 
Wat betreft de grootte van de organisaties waar de respondenten werkzaam zijn, is de 
steekproef vrijwel gelijk verdeeld over de vier gehanteerde groottecategorieën. Het aan-
tal respondenten dat werkt bij een organisatie met meer dan 500 werknemers, is relatief 
groot onder de OCW-relaties. 
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2 Bezoekersgedrag Topinkomens.nl 

2.1 Bekendheid Topinkomens.nl 

Onder de steekproef als geheel is Topinkomens.nl bij 71% bekend. In figuur 2.1 is te zien 
hoe het met de bekendheid van de website onder de vier relatiebestanden gesteld is.  
 
Figuur 2.1 Kent u de website Topinkomens.nl? 

 
 
De bekendheid onder de totale groep is 72%. Dat de bekendheid onder VWS-relaties iets 
lager ligt dan bij de overige relaties, komt mogelijk doordat zorginstellingen ook van Jaar-
verantwoordingzorg.nl gebruik kunnen maken. 
 
  

74%

26%

BZK

Kent Topinkomens.nl
Kent Topinkomens.nl niet

66%

34%

VWS

Kent Topinkomens.nl
Kent Topinkomens.nl niet

80%

20%

OCW

Kent Topinkomens.nl
Kent Topinkomens.nl niet

82%

18%

NVA

Kent Topinkomens.nl
Kent Topinkomens.nl niet
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In figuur 2.2 is te zien in hoeverre de functiegroepen (uit alle relatiebestanden gezamen-
lijk) bekend zijn met de Topinkomens.nl. 
 
Figuur 2.2 Bekendheid met Topinkomens.nl per functiegroep 

 
 
De bekendheid van Topinkomens.nl is het hoogst onder de accountants; de overgrote 
meerderheid van hen kent de website. Van de functiegroepen zijn de topfunctionarissen 
het minst vaak bekend met Topinkomens.nl; bijna 40% van hen kent de website niet. 
 
Tussen de respondenten uit de vier relatiebestanden doen zich op dit punt geen signifi-
cante verschillen voor. Wel speelt de organisatiegrootte een rol: hoe groter de organisa-
tie, des te groter is de kans dat Topinkomens.nl bekend is. 

2.2 Gebruikt men Topinkomens.nl 

Van degenen die Topinkomens.nl kennen, blijkt 71% de website minstens één of twee keer 
per jaar te bezoeken. 29% maakt er zelden of nooit gebruik van. Van de totale steekproef 
maakt dus de helft gebruik van Topinkomens.nl. 

Tabel 2.1 Hoe vaak bezoekt u Topinkomens.nl ongeveer? 

 BZK VWS OCW NVA Totaal 

Wekelijks - - - 26% 1% 

Maandelijks 2% 1% 1% 11% 2% 

Meerdere keren per jaar maar minder dan maan-
delijks 15% 21% 30% 48% 20% 

Eén of twee keer per jaar 52% 47% 54% 11% 49% 

Zelden of nooit 31% 32% 15% 4% 29% 

n= 333 288 71 27 719 

 
71% van degenen die Topinkomens.nl kennen, bezoekt de website minstens één of twee 
keer per jaar. De NVA-accountants maken het meest frequent gebruik van Topinko-
mens.nl, een kwart van hen doet dit zelfs wekelijks, terwijl maar 4% van hen de website 
zelden of nooit bezoekt. De meeste relaties van BZK, VWS en OCW die gebruik maken 
van Topinkomens.nl doen dit slechts één of enkele keren per jaar. Het aantal niet-gebrui-
kers is onder deze groepen (vooral BZK- en VWS-relaties) substantieel. 

64%

53%

61%

79%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wil niet zeggen

Anders

Topfunctionaris in de zin van de WNT

Andere functionaris die met
de WNT te maken heeft

Accountant
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In tabel 2.2 is te zien hoe vaak de functiegroepen Topinkomens.nl bezoeken. 

Tabel 2.2 Bezoekfrequentie functiegroepen 

 

Topfunctio-
naris 

Andere func-
tionaris die 

met WNT te 
maken heeft 

Accoun-
tant 

Wekelijks - - 22% 

Maandelijks 1% 2% 8% 

Meerdere keren per jaar maar minder dan 
maandelijks 8% 22% 41% 

Eén of twee keer per jaar 41% 55% 27% 

Zelden of nooit 50% 21% 3% 

n= 133 37 483 

 
De accountants zijn, zoals hiervoor al bleek, de meest frequente bezoekers van Topinko-
mens.nl. De topfunctionarissen gebruiken de website het minst vaak, de helft bezoekt de 
website zelden of nooit. De meeste andere functionarissen die met de WNT te maken 
hebben, gebruiken Topinkomens.nl één of twee keer per jaar. 
 
Ten slotte geldt ook wanneer het gaat om het gebruik van Topinkomens.nl: hoe groter 
de organisatie, des te groter is de kans dat de website gebruikt wordt. 

2.3 Redenen om Topinkomens.nl niet of nauwelijks te bezoeken 

Van degenen die Topinkomens.nl nooit of bijna nooit gebruiken, zegt ruim een derde hier 
eenvoudigweg geen aanleiding toe te zien. De website is voor hen niet relevant. 

“Ik zou niet weten waarvoor ik dit nodig heb.” 

“Geen behoefte, kaders zijn duidelijk.” 

“Er zijn zelden situaties die vragen oproepen.” 

“Waarom wel?” 
 
Nog eens 20% geeft aan geen behoefte te hebben aan de informatie omdat die niet van 
toepassing op de organisatie (of de functionaris) is, meestal omdat de salarissen ruim 
onder de maxima liggen. Soms zijn er in het geheel geen bezoldigde topfunctionarissen 
in de organisatie werkzaam. 

“In onze organisatie is niemand die betaald wordt en enigszins in de buurt komt van het 
maximum.” 

“Er zijn weinig of geen wijzigingen, we blijven binnen de normen.” 

“Omdat ik als enige DGA aan fee meer dan ruimschoots beneden de normering topinko-
mens ontvang.” 

“Alhoewel de wet op onze instelling van toepassing is, ontvangen onze bestuurders geen 
vergoedingen. Wij voldoen verder aan de wettelijke verplichtingen (opname in jaarreke-
ning en publicatie) maar de informatie op de website is voor ons verder niet van belang.” 
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Andere regelmatig genoemde redenen zijn: 

§ Men krijgt de informatie uit andere bronnen (10%) 
§ Men heeft de informatie hooguit één keer per jaar nodig om bij het opstellen van 

de jaarrekening de actuele bezoldigingsmaxima te controleren (10%) 
§ Men laat het aan de accountant over (7%) 

2.4 Wat men zoekt 

Aan degenen die de website ten minste één of twee keer per jaar bezoeken, is gevraagd 
welke over welke van de volgende onderwerpen zij informatie zochten. 

Tabel 2.3 Wat zoekt u op Topinkomens.nl? (Basis=bezoekt website wel eens) 

 BZK VWS OCW NVA Totaal 

De bezoldigingsmaxima 86% 87% 83% 73% 85% 

Informatie over de juiste toepassing van de 
WNT 65% 72% 77% 92% 70% 

Actueel nieuws over de WNT 60% 59% 60% 69% 60% 

Wetteksten Wet Normering Topinkomens 34% 41% 50% 73% 40% 

Rekentool topfunctionaris zonder dienstbe-
trekking 13% 17% 10% 42% 15% 

Rekentool overgangsrecht 7% 14% 15% 23% 12% 

Het forum 6% 6% 10% 42% 9% 

Iets anders 5% 3% 2% 19% 4% 

n= 231 197 60 26 514 

 
De bezoldigingsmaxima zijn, over de steekproef als geheel bezien, het meest gezochte 
onderwerp, gevolgd door informatie over de juiste toepassing van de WNT en actueel 
nieuws over de WNT. De rekentools en het forum worden het meest door accountants 
gebruikt. 

2.5 Vindt men wat men zoekt? 

Tabel 2.4 Vindt u op Topinkomens.nl doorgaans wat u zoekt? 

 BZK VWS OCW NVA Totaal 

(Bijna) altijd 67% 71% 63% 35% 67% 

Meestal maar niet altijd 24% 23% 30% 54% 26% 

Soms 8% 5% 3% 12% 6% 

Meestal niet 1% 1% 3% - 1% 

n= 231 197 60 26 514 

 
De meeste respondenten weten de informatie die zij zoeken, doorgaans goed te vinden. 
Twee derde van de steekproef vindt op Topinkomens.nl (bijna) altijd de gezochte infor-
matie. Nog eens een kwart vindt de informatie meestal. 
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2.6 Wat men niet (makkelijk) vindt 

Alle respondenten die op Topinkomens.nl niet (bijna) altijd vinden wat ze zoeken, is ge-
vraagd wat zij niet of moeilijk op de site kunnen vinden. 129 respondenten hebben deze 
vraag beantwoord. Hieronder zijn de meest genoemde onderwerpen gegroepeerd in vier 
categorieën: 

§ Toepassing van Wet- en regelgeving 
§ Toepassing regels op secundaire inkomsten 
§ Uitleg en interpretatie wetgeving 
§ Bezoldigingsmaxima 

Toepassing van wet- en regelgeving  
De meest genoemde informatie die men moeilijk of niet kan vinden heeft te maken met 
het toepassen van de regelgeving. Soms is de gezochte informatie basaal: 

“Toepassen regelgeving: vallen we er nu wel of niet onder? (VWS, topfunctionaris) 

“Wanneer en op wie de wet van toepassing is. Een beslisboom zou bijvoorbeeld handig 
zijn.” (VWS, financieel medewerker) 

“Welke regelgeving op welke branche van toepassing is.” (BZK, topfunctionaris) 
 
In andere gevallen gaat het om informatie over complexe situaties, onder meer door het 
al dan niet van toepassing zijn van uitzonderingen. 

“Complexe situaties die zeer specifiek zijn en bijvoorbeeld betrekking hebben op groeps-
structuren/gelieerde instellingen, doorbelastingen/managementvergoedingen, toepas-
sing criteria voor klassenindeling.” (BZK, accountant) 

“In sommige complexe gevallen ontbreekt de uitleg over hoe de wet in de praktijk moet 
worden toegepast. Indien daar geen eerdere forumvraag over is gesteld en geen Q&A 
over bestaat, is die informatie erg lastig of niet te vinden.” (NVA, accountant) 

“Welke uitzonderingen er van toepassing zijn (bijvoorbeeld a.d.h.v. de sector) is moeilijk 
met zekerheid te zeggen. (BZK, controller) 

“Complexe situaties, voorbeeld: meerdere entiteiten die niet allemaal onder WNT vallen 
met dezelfde bestuurder(s) die meerdere entiteiten besturen. Wat zijn de regels nu? 
(VWS, topfunctionaris) 

“Toepassing WNT-zorg voor een bestuurder met een dubbele functie, waarbij de tweede 
functie een medisch specialist (AMS) is dan wel de tweede functie valt onder de CAO.” 
(VWS, controller) 

“De (praktische) toepassing/verdieping waar het gaat om uitzonderingen. Om een voor-
beeld te noemen: het toerekenen van looncomponenten naar voorgaande jaren en hoe 
dit zich verhoudt tot reeds vastgestelde jaarrekeningen/verslagen.” (OCW, jurist) 

 “Berekening van het WNT-maximum indien de topfunctionaris eerst in dienst is en 
daarna als interim adviseur werkzaam is. Ik mis de aansluiting tussen de WNT en de Wet 
op de loonbelasting; zoals bijvoorbeeld bij vergoedingen inzake advocaatkosten (telt niet 
als bezoldiging WNT, maar wel als vergoeding onder loonbelasting.” (OCW, financieel di-
recteur) 
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Soms is de informatie er wel, maar staat die niet op de plaats waar men die zou verwach-
ten. 

“Wij hebben af en toe vragen over of een instelling/cliënt wel of niet onder de WNT valt, 
de definities zoals vermeld op de site zijn immers 'algemene' begrippen. Deze zijn soms 
lastig toe te passen op een stichting of instelling. De website verwijst naar een stappen-
schema (onderdeel tekst WNT- instelling algemeen). Dit stappenschema vind ik niet op 
de site op plekken waar ik het verwacht; handiger is direct een link te plaatsen. Bij rond-
neuzen zie ik het als link staan bij accountant, opgenomen in de lopende tekst. Dat moet 
je maar net zien. Waarom staat het stappenschema niet gewoon in de opsomming bij 
wet- en regelgeving?” (NVA, accountant) 

Toepassing regels op secundaire inkomsten 
Een aantal respondenten heeft moeite om de juiste informatie te vinden over het toepas-
sen van de WNT op secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen, representatiekos-
ten en kilometervergoedingen. 

“Voorbeelden van belaste - en onbelaste onkostenvergoedingen.” (OCW, secretaris re-
muneratiecommissie) 

“Wat telt mee voor het inkomen, bijvoorbeeld werkgeverspremies, sociale verzekerin-
gen en pensioen, onkostenvergoedingen, e.d.” (BZK, salarisadministrateur) 

“Hoe omgaan met details, zoals boetes, geschenken, concrete vergoedingen.” (VWS, 
controller) 

“Ik heb wel eens gezocht naar een onderbouwing van het maximaal via de WKR te ver-
goeden bedrag aan onkosten in relatie tot het bezoldigingsbegrip WNT, maar kon die 
niet vinden.” (VWS, topfunctionaris) 

Uitleg en interpretatie wetgeving 
Sommige respondenten hebben behoefte aan meer duiding van de wetgeving zelf. Vaak 
gaat het dan om regelgeving in specifieke situaties.2 

“Interpretatie van wet/regelgeving is niet altijd even duidelijk te vinden.” (NVA, accoun-
tant) 

“Heel specifieke situaties of interpretatie van regels. Hiervoor zoek ik dan contact met 
een WNT specialist.” (VWS, controller) 

“De interpretatie van de WNT op specifieke onderdelen” (VWS, bestuurssecretaris) 

Bezoldigingsmaxima 
Een aantal bezoekers van Topinkomens.nl heeft moeite om de juist bezoldigingsmaxima 
te vinden. Het kan gaan om de maxima voor specifieke sectoren, maar ook om maxima 
van voorgaande jaren.  

“In de jaarrekening moet het bezoldigingsmaximum worden meegenomen van de DB.3 
Het maximum van het huidige jaar is goed te vinden maar als je het nodig hebt van een 
jaar eerder is het lastig te achterhalen.” (BZK, senior medewerker financiën) 

 
  

 
2 Het is niet zeker of men meer duiding verwacht op Topinkomens.nl of op Overheid.nl, de site waarnaar 

Topinkomens.nl op veel plaatsen via links doorverwijst. Waarschijnlijk maakt dit voor de bezoeker ook niet 
uit. 

3 Directeur-bestuurder. 



 

ERGO: RESEARCH INTELLIGENCE 

  
11 

Enkele bezoekers klagen dat de nieuwe bezoldigingsmaxima te laat verschijnen of dat 
onduidelijk is wanneer dit gebeurt. 

“De sectorale normen voor het opvolgende jaar zijn pas laat beschikbaar (eind novem-
ber), terwijl besluitvorming over voorlopige klasse-indeling en bezoldigingsmaxima in de 
decembervergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld moeten worden.” (VWS, be-
stuurssecretaris) 

“Het is onduidelijk binnen welke termijn de bezoldigingsmaxima voor het jaar daarop 
worden gepubliceerd. Het zou fijn zijn als de bezoldigingsmaxima per kalenderjaar over-
zichtelijk bij elkaar staan.” (VWS, topfunctionaris) 
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3 Beoordeling Topinkomens.nl 

De respondenten die Topinkomens.nl ten minste één of twee keer per jaar bezoeken is 
gevraagd de inhoudelijke kwaliteit en de functionaliteit van de site te beoordelen met 
een rapportcijfer van 1 t/m 10. 

3.1 Beoordeling inhoud 

Figuur 3.1 Hoe beoordeelt u de inhoudelijke kwaliteit van Topinkomens.nl? (n=514) 

 
 
De inhoudelijke kwaliteit van Topinkomens.nl wordt gunstig beoordeeld. Dat blijkt niet 
alleen uit het gemiddelde rapportcijfer, maar ook uit het heel geringe aantal onvoldoen-
des (3%). 
 
Tabel 3.1 Gemiddeld oordeel inhoudelijke kwaliteit per doelgroep 

 BZK VWS OCW NVA Totaal 

Topfunctionaris in de zin van de WNT 7,3 7,5 5,04 n.v.t. 7,3 

Andere functionaris die met de WNT te maken 
heeft 7,5 7,7 7,6 n.v.t. 7,6 

Accountant 8,0 6,5 n.v.t. 7,2 7,2 

Anders 7,5 7,8 8,0 n.v.t. 7,6 

Allen 7,5 7,6 7,5 7,2 7,5 

n= 231 197 60 26 514 

 
Noch tussen de functiegroepen (als geheel), noch tussen de relatiebestanden als geheel 
doen zich significante verschillen voor. Alle subgroepen beoordelen Topinkomens.nl ge-
middeld met een ruime voldoende. 
 
 

 
4 Dit gemiddelde is gebaseerd op slechts twee scores: een 3 en een 7. 
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3.2 Beoordeling functionaliteit 

Figuur 3.2 Hoe beoordeelt u de functionaliteit van Topinkomens.nl? (n=514) 

 
 
Ook de functionaliteit van Topinkomens.nl wordt gunstig beoordeeld. Ook voor dit as-
pect krijgt de website een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer en een heel klein aantal onvol-
doendes (2%). 

Tabel 3.2 Gemiddeld oordeel functionaliteit per doelgroep 

 BZK VWS OCW NVA Totaal 

Topfunctionaris in de zin van de WNT 7,3 7,6 7,05 - 7,5 

Andere functionaris die met de WNT te maken 
heeft 7,5 7,6 7,7 -  

7,6 

Accountant 7,8 6,4 - 7,4 7,3 

Anders 7,4 7,8 9,06 - 7,6 

Allen 7,5 7,6 7,7 7,4 7,5 

n= 231 197 60 26 514 

 
Ook wat betreft de functionaliteit is het oordeel vrijwel eensluidend. Significante verschil-
len tussen de functiegroepen doen zich ook hier niet voor. 
  

 
5 Dit gemiddelde is gebaseerd op twee scores (beide 7). 
6 Gebaseerd op één score 
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3.3 Verbeterpunten inhoud en functionaliteit 

De relaties is gevraagd suggesties te doen ter verbetering van de inhoudelijke kwaliteit 
en de functionaliteit. Aangezien de antwoorden op beide vragen nogal door elkaar heen 
lopen, zijn ze hier samengevoegd. De meest genoemde suggesties zijn onder te brengen 
in de onderstaande categorieën.  

Meer praktijk- en rekenvoorbeelden geven 
Het meest genoemde verbeterpunt is het bieden van meer voorbeelden van de toepas-
sing van de WNT in de praktijk en rekenvoorbeelden die kunnen helpen bij het opstellen 
van een correcte verantwoording. Sommigen vragen om meer aandacht voor bijzondere 
(niet doorsnee) situaties en uitzonderingsgevallen. 

“Een voorbeeldberekening van hoe de jaarrekening in te vullen.” 

“Beter aangeven wat er wel of niet bij inkomen meetelt; uitleg geven met voorbeelden 
uit verschillende sectoren, bijvoorbeeld overheid, provincies, gemeenten.” 

“Specifiekere informatie geven met voorbeelden in tabelvorm, ook met berekenings-
wijze en vanuit een fictieve salarisstrook.” 

“Teksten kunnen soms worden verduidelijkt middels een voorbeeld, zeker als het om de 
niet-standaardsituaties gaat. Dit is vaak complex en kan hiervoor leiden tot (onbewust) 
foutieve toepassing van de WNT.” 

“Soms een aantal voorbeelden toevoegen van ‘randgevallen’.” 
 
Ook het vermelden van jurisprudentie wordt door een aantal respondenten genoemd als 
hulpmiddel vanuit de bestaande praktijk. 

“Het zou fijn zijn als jurisprudentie (uitspraken van rechters) ook getoond wordt.” 

“Jurisprudentie vermelden, ook als die niet strookt met 'de bedoeling' van de wetgever.” 

De website overzichtelijker maken 
Een tweede belangrijk verbeterpunt is de overzichtelijkheid van de informatie. De struc-
tuur van de website is niet voor iedereen logisch en de informatie is niet altijd makkelijk 
vindbaar. De menustructuur moet het regelmatig ontgelden.  

“Vrijwel alle informatie staat erin, maar niet overzichtelijk; heel veel documenten waar 
je als gebruiker doorheen moet.” 

“Het zoekproces binnen de website is niet prettig uit te voeren. De logica ontbreekt voor 
een groot deel: er worden wat brokstukken van de gegevens en regelgeving aangeboden, 
met name voor 2021.” 
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Vaak wordt gesuggereerd de menu’s meer hiërarchisch in te delen. Sommigen pleiten 
voor hiërarchie op basis van de frequentie waarmee onderwerpen gezocht worden of op 
basis van de meest actualiteitswaarde. Anderen zouden liever zien dat de informatie per 
jaar gebundeld wordt.  

“Door een betere structuur en een beter overzicht van de actuele informatie over de 
WNT-normering.” 

“Wat mij betreft zou de site op basis van meest gelezen/gezochte informatie ingericht 
kunnen worden. Het is nu veel klikken en spitten in de hoeveelheid aan informatie om de 
benodigde gegevens te vinden.” 

“Indeling overzichtelijker via menustructuur en duidelijke vermelding van de regels per 
jaarlaag.” 

“Indeling per jaar in plaats van alleen actueel voorop stellen.” 

“De regelgeving van het jaar t-1 (dus nu: 2020) makkelijker toegankelijk maken. Meestal 
zoek ik informatie in verband met de jaarrekening, maar de informatie die direct beschik-
baar is, die is van een jaar eerder.” 

Ook wordt een vaste menubalk gemist die als anker fungeert om naar andere onderwer-
pen te kunnen navigeren. 

“Het enige punt is dat je niet snel via een menu bovenin naar andere categorieën kunt 
gaan.” 

Een respondent suggereert het gebruik van flowcharts om zaken overzichtelijker te ma-
ken. 

”De informatie is niet altijd logisch gesorteerd.  Ter verbetering is een flow chart handig 
met stappen en links naar de documentatie.” 

De zoekfunctie verbeteren 
Ook de zoekfunctie is een aspect van de website dat volgens meerdere relaties verbete-
ring behoeft. Men ziet onder meer graag meer mogelijkheden om gericht te kunnen zoe-
ken en zoekresultaten te filteren en te verfijnen. 

“Wellicht een suggestie om het WNT register, en met name de zoekfunctie, te optimali-
seren.” 

“Gerichte/uitgebreidere zoekopdrachten toe kunnen passen.” 

“Filtering mogelijk maken op zoekresultaten.” 

“Concretere antwoorden bij zoektermen genereren. Ik heb regelmatig gezocht op speci-
fieke onderwerpen over de juiste toepassing van WNT en dan krijg je als antwoord veel 
verwijzingen naar de wetteksten (zonder uiteraard een duidelijk antwoord daarin).” 

“Het zoeken van documenten (m.b.v. trefwoorden) kan beter. Er worden veel documen-
ten getoond als je als gebruiker niet exact de juiste trefwoorden gebruikt. Maar dat is 
juist de reden om de zoekfunctie te raadplegen.” 

“De zoekfunctionaliteit: niet telkens na het lezen van een 'hit' weer terugkeren naar de 
top van de pagina, meerdere zoekcriteria toepassen.” 

  



 

ERGO: RESEARCH INTELLIGENCE 

  
16 

Meer sectorspecifieke informatie geven 
Een aantal relaties vindt de informatie te algemeen en pleit voor een opzet van de web-
site waarmee snel en efficiënt die informatie wordt ontsloten die voor specifieke secto-
ren relevant is. 

“Specifiekere velden: bijvoorbeeld specifiek op jeugdhulp. Wie moet er wel aan voldoen 
en wie niet?” 

“Misschien een vragenlijst bijvoorbeeld van welke sector je bent en wat je zoekt en er 
dan naar toe begeleid wordt.” 

“Meer branchespecifieke templates en/of tools opnemen. Vanuit de vaktechnische afde-
lingen worden nu generieke checklisten/werkprogramma's opgesteld die variëren van 30 
tot 60 pagina's aan af te werken vragen. Door dit meer specifiek te maken kunnen admi-
nistratieve lasten worden verminderd.” 

“Wellicht specifieker op soort instelling/organisatie de belangrijkste informatie rang-
schikken. Wat is de belangrijkste info voor een <Gemeente> op een rij.” 

Links naar wetteksten aanbieden 
Sommige relaties zouden graag meer links zien naar de wetteksten waarop de antwoor-
den op vragen gebaseerd zijn. Het antwoord zelf kan beknopter zijn als vervolgens maar 
wordt doorverwezen naar de volledige wettekst. 

“Een link naar de relevante wettekst(en) bij de antwoorden. 

“Integrale info met bronverwijzing naar onderliggende documenten” 

“Iets minder juridische tekst, maar kort en bondig presenteren en als men juridisch de 
diepte in wil, dan doorverwijzen.” 

Het forum verbeteren 
Aan het forum lijken twee problemen te kleven. Ten eerste wordt aan de betrouwbaar-
heid van de informatie getwijfeld. 

“Het voelt een beetje ongemakkelijk om uit te gaan van een antwoord dat je op het fo-
rum vindt. Controleert de website de antwoorden? En wordt onjuiste informatie verwij-
derd? Dat zou me een geruster gevoel geven.” 

“De beantwoording op het Forum is niet altijd helder en in sommige gevallen zelfs fou-
tief. Dat maakt het voor een accountant onbetrouwbaar.” 

 
Ten tweede zijn de antwoorden soms onbevredigend omdat vragen vaak niet beant-
woord worden, of omdat alleen verwezen wordt naar wetteksten en de bezoeker geen 
werkelijke aanknopingspunten krijgt voor de praktische toepassing van de WNT. 

“Op het forum staat ook heel vaak dat er geen antwoord kan worden gegeven. Verwijder 
de vraag dan ook maar helemaal, want dat maakt het zoeken lastiger.” 

“Reacties op het forum blijven de laatste tijd beperkt tot een verwijzing naar de wettek-
sten die van toepassing zijn. Dit snap ik enerzijds, omdat moeilijk een conclusie kan wor-
den getrokken uit de vaak beperkte informatie die uit de casus blijkt. Desondanks is het 
prettig om soms wat meer inhoudelijke respons te geven.” 

“Ik zou liever een helpdesk willen in plaats van een forum.” 
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Ergo merkt over het forum op dat de reacties op de vragen die worden gesteld, 
meestal beperkt lijken te blijven tot een antwoord van BZK zelf. Er lijkt nauwelijks 
participatie van andere bezoekers die met de WNT te maken hebben. Verder valt 
op dat in het forum met grote regelmaat door de BZK wordt aangegeven dat het 
ministerie niet voldoet aan verzoeken tot casusbeoordeling, terwijl dat juist lijkt te 
zijn wat men van het forum verwacht: hulp en advies in concrete situaties. 

 
 

Duidelijker aangeven wat meetelt voor het topinkomen 
Dit punt kwam eerder naar voren bij de informatie die men niet of moeilijk kon vinden. 
Men ziet graag aangeduid welke vormen van beloning, zoals pensioen, representatiekos-
ten en kilometervergoedingen, wel en welke niet moeten worden meegerekend bij de 
bepaling van het topinkomen in de zin van de WNT. 

“Hoe bereken je de bezoldiging, wat telt wel mee, wat niet? Hoe ga je om met de onkos-
tenvergoeding? Hoe bereken je de WNT-norm bij tussentijds in dienst of uit dienst? Welke 
registratie of documentatie heb je nodig bij ziekte, verlof, arbeidsconflict, uitdiensttre-
ding gedurende het jaar?  Wat valt onder de 'auto' en wat niet, bijvoorbeeld laadpaal 
plaatsen elektrische auto?” 

Informatie over hoe bijv. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (als deze niet in de 
vrije ruimte opgenomen is) toegerekend moet worden aan bestuurder(s) en toezicht-
houders. 

De status van de informatie op de website 
Een knelpunt dat incidenteel naar voren komt, is dat de informatie op Topinkomens.nl 
niet leidt tot de zekerheid dat men de verantwoording correct heeft opgesteld. De web-
site heeft een disclaimer. Eén respondent geeft daarom als verbetersuggestie mee: 

“Vergroot de 'assurance'. Het is fijn en handig dat deze site van de Rijksoverheid er is. 
Met één klik beschik je over veel en actuele informatie. Het is alleen vreemd dat je als 
gebruiker formeel/wettelijk niet kan/mag vertrouwen op de informatie die erop staat. In 
de Beleidsregels WNT staat namelijk dat het gebruik van de informatie voor eigen risico 
is. En dus ben je weer verplicht om terug te gaan naar de wetteksten, die je al hebt gele-
zen, maar deze zijn zodanig formeel en juridisch opgesteld dat je aanvullende informatie 
nodig hebt om e.e.a. in de praktijk toe te passen. Kortom, je belandt al snel in een vicieuze 
cirkel.” 
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Complimenten/tevredenheid 
Van degenen die de vraag naar suggesties hebben beantwoord, geeft 16% in plaats daar-
van complimenten. Deze relaties zoeken wat zij vinden en prijzen de duidelijkheid van de 
informatie en de overzichtelijkheid. 

“Ik vind de site overzichtelijk en kan gemakkelijk alles vinden.” 

“Naar mijn mening is de website de afgelopen jaren al verbeterd waardoor benodigde 
info sneller en beter te vinden is.” 

“De website verwijst naar de wettekst en die is prima leesbaar. Ik heb er dus geen pro-
blemen mee. Het is me duidelijk.” 

“Inhoudelijk is de site up-to-date. Ook vind ik de toelichting heel duidelijk.” 
 
Geen suggesties 
Nog eens 16% volstaat met de mededeling dat zij geen verbeterpunten hebben. 
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4 Gebruik en beoordeling Jaarverantwoordingzorg.nl 

Aan de relaties van VWS is gevraagd of zij ook de website Jaarverantwoordingzorg.nl 
kennen en zo ja of zij gebruik maken van deze website en hoe zij het gebruik ervaren.  

4.1 Bekendheid 

Een hoog percentage van de VWS-relaties kent Jaarverantwoordingzorg.nl: 85% kent 
deze website. De VWS-relaties zijn met deze website vaker bekend dan met Topinko-
mens.nl (66%). Tussen de verschillende functiegroepen doen zich geen significante ver-
schillen voor. 

4.2 Bezoekfrequentie 

Tabel 4.1 Hoe vaak bezoekt u Jaarverantwoordingzorg.nl? 

 
Top-

functio-
naris 

Andere 
WNT-func-

tionaris  

Accoun-
tant Anders Totaal 

Wekelijks - - - - - 

Maandelijks 3% 4% - - 3% 

Meerdere keren per jaar maar 
minder dan maandelijks 43% 46% - 29% 41% 

Eén of twee keer per jaar 39% 41% 100% 44% 42% 

Zelden of nooit 15% 9% - 27% 13% 

n= 105 198 5 52 372 

 
Ook de bezoekfrequentie is hoger bij Jaarverantwoordingzorg.nl dan bij Topinkomens.nl. 
87% van degenen die de website kennen, bezoekt die ten minste een of twee keer per 
jaar (Topinkomens.nl: 71%). 44% van de VWS-relaties die Jaarverantwoordingzorg.nl ken-
nen, bezoekt de website meerdere keren per jaar (Topinkomens.nl: 23%) en de groep die 
de Jaarverantwoordingzorg.nl zelden of nooit bezoekt (13%) is een stuk kleiner dan bij 
Topinkomens.nl (31%). 
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4.3 Oordeel Jaarverantwoordingszorg.nl  

Figuur 4.1 Hoe nuttig is Jaarverantwoordingzorg.nl voor u? 

 
 
De overgrote meerderheid van de deelnemende VWS-relaties vindt Jaarverantwoording-
zorg.nl een tamelijk tot zeer nuttige website. 

4.4 Verbeterpunten Jaarverantwoordingzorg.nl 

De volgende verbeterpunten worden het meest genoemd. 

De zoekfunctie verbeteren 
De zoekfunctie van het Archief DigiMV wordt met afstand het vaakst genoemd als verbe-
terpunt. In sommige gevallen is het probleem dat de bezoeker geen enkel zoekresultaat 
krijgt omdat hij/zij niet de volledige naam van de gezochte instelling heeft ingevuld. In 
andere gevallen krijgt de bezoeker juist te veel resultaten. Er wordt gepleit voor betere 
filtermogelijkheden en de optie om te selecteren op basis van organisatiekenmerken. 

“Betere zoekfunctie op jaarverslagen” 

“In het Archief DigiMV is het moeilijk om gegevens van instellingen op te halen. Je dient 
bijvoorbeeld de volledige naam van een zorginstelling in te vullen want anders krijg je 
geen hits.” 

“De resultaten van de zoekfunctie op naam van de organisatie zijn niet altijd goed. Je 
krijgt bijvoorbeeld een hele lijst organisaties te zien, zoals alle in een bepaalde plaats.” 

“Zoekfunctie is beperkt. Sommige organisaties zijn moeilijk te vinden. Kost dan veel tijd 
omdat je dan ruim moet zoeken met veel zoekresultaten.” 

“De zoekfunctie is niet erg handig, het hebben van uitgebreidere selectiemogelijkheden 
zou beter zijn.” 

“Het kunnen zoeken op bepaalde gegevens/kengetallen om daarmee benchmarking voor 
de eigen organisatie uit te kunnen voeren (filters aanbrengen). Nu moet je op goed geluk 
wat namen invoeren om de informatie te kunnen vergelijken.” 
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De vindbaarheid van de informatie verbeteren 
Meer in het algemeen wordt de vindbaarheid van bepaalde onderwerpen voor verbete-
ring vatbaar gevonden.  

“Het zou duidelijker moeten zijn waar je jaarverslagen van zorginstellingen kunt vinden. 
Nu is het een zoekplaatje.” 

“Het opvragen van de jaarrekening beter zichtbaar maken.” 

“De vindbaarheid van het model jaarrekeningen.” 

Bondiger invulformulieren, minder vraagpunten voor kleine zorgorganisaties 
Enkele kleinere zorginstellingen klagen over de hoeveelheid items die zij door moeten 
werken bij het invullen van de formulieren voor de jaarverantwoording. Kleinere instel-
lingen waarvoor een groot deel van de regels niet gelden, zien dit als een onevenredig 
grote administratieve belasting. Het mag wat hun betreft korter en bondiger, vooral door 
meer selectief te zijn en alleen vragen voor te leggen die werkelijk relevant zijn. 

“Voor een kleine zorgorganisatie (slechts ongeveer 2 fte in dienst) is het erg veel en inge-
wikkeld. De boekhouder is erg veel tijd kwijt aan het invullen. Het staat niet in verhou-
ding.” 

“Minder vragen bij klinieken waar per jaar weinig verandert. Topinkomens zijn bij ons 
totaal niet aan de orde. Onze commissarissen werken onbezoldigd.” 

“Minder ingewikkelde administratieve vragen. Veel informatie is niet ter zake dienend bij 
ons, maar moet wel ingevuld worden.” 

“Vragen korter en bondiger maken. Het invullen vergt erg veel tijd.” 

Uitgebreidere informatie 
Soms wordt meer uitgebreide informatie gewenst. 

“Op meer aspecten informatie geven. Een uitwerking op meerdere kerngetallen, zodat 
vergelijking eenvoudiger wordt.” 

“De verantwoordingsformulieren mogen duidelijker en uitgebreider. Bepaalde splitsin-
gen of activiteiten zijn niet aan te geven of worden niet weergegeven.” 

De belangrijkste wijzigingen vergeleken met het voorgaande jaar aangeven 
Enkele VWS-relaties zouden graag in een oogopslag zien wat er in de regels veranderd is 
in vergelijking met het voorgaande jaar. 

“De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van een voorgaand jaar meer onder de aan-
dacht brengen.” 

Incidentele suggesties/opmerkingen 

“Het zou fijn zijn als de bezoldigingsmaxima per kalenderjaar overzichtelijk bij elkaar staan.” 
“Een optie die vaak niet optimaal werkt is bij hoofd-/onderaannemerschap zoeken op KvK 
nummer en dan invoegen.” 
Waarom is het eHerkenningsmiddel veranderd? Dit levert weer meer kosten en lasten op 
voor de zorg. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest en waarom wordt dit dus zo gedaan? Is 
hier wel over nagedacht voordat het werd veranderd? 
“De site is volgens mij vooral goed voor controlerende organen zoals overheid, gemeenten, 
onderzoeksjournalisten zoals Follow the money. Die kunnen volgens mijn de data goed vin-
den. Als zorgaanbieder weet ik niet zo goed wat ik hier moet.” 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van de afdeling Ambtenaar & Organisatie (A&O) van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ergo een onderzoek uitgevoerd naar 
de websites Topinkomens.nl. en Jaarverantwoordingzorg.nl. Het onderzoek is uitge-
voerd onder topfunctionarissen, ander functionarissen (HR-managers, controllers, finan-
cieel managers etc.) van WNT-controleplichtige instellingen en accountants. 
 
De doelstelling van het onderzoek luidt: 

Knelpunten inventariseren en input bieden voor de doorontwikkeling van de website 
www.topinkomens.nl. 

De onderzoeksprobleemstelling is tweeledig: 

Wie zijn de bezoekers van www.topinkomens.nl en op welke manier gebruiken ze de 
website? 

In hoeverre krijgen ze de gewenste informatie en hoe beoordelen ze de de website wat 
betreft inhoud en functionaliteit? 

In hoeverre maken organisaties in de zorgsector gebruik van www.jaarverantwoor-
dingzorg.nl en is de daar verstrekte informatie nuttig voor hen? 

 
Het onderzoek bestond uit een online enquête. BZK heeft de directies van organisaties 
uit vier relatiebestanden per brief gevraagd om een online vragenlijst in te vullen.  

§ Relatiebestand ministerie BZK (inclusief woningcorporaties) 

§ Relatiebestand ministerie OCW (onderwijs en cultuur) 

§ Relatiebestand ministerie van VWS (beheerd door CIBG) 

§ Ledenbestand Nederlandse Vereniging van Accountants (NVA) 
 
Tussen 17 maart en 13 april 2021 is de vragenlijst in totaal 1.008 keer volledig ingevuld, 
waarmee het responspercentage 16% is. 
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5.1 Conclusies 

Topinkomens.nl 

§ Van de totale steekproef kent 71% van de deelnemers de website Topinkomens.nl. De 
bekendheid is iets geringer bij de VWS-relatie dan bij de andere relaties. 

§ Topfunctionarissen zijn minder bekend (61%) met de website dan andere functiona-
rissen die met de WNT te maken hebben. 

§ Van degenen die Topinkomens.nl zeggen te kennen, bezoekt 71% de website mini-
maal één of twee keer per jaar, 29% doet dit zelden of nooit. Van alle deelnemers aan 
het onderzoek maakt dus de helft gebruik van de website. De NVA-accountants ma-
ken het meest frequent gebruik van Topinkomens.nl, een kwart van hen doet dit 
zelfs wekelijks. De meeste relaties van BZK, VWS en OCW maken slechts één of twee 
keer per jaar gebruik van de website. 

§ De topfunctionarissen maken minder vaak gebruik van de site dan anderen, de helft 
zelfs maar zelden of nooit.  

§ De belangrijkste redenen om Topinkomens.nl (bijna) nooit te bezoeken zijn dat er 
geen behoefte aan is en dat de informatie niet op de organisatie van toepassing is 
meestal vanwege de salarisniveaus. Anderen halen de informatie uit een andere bron 
of laten het aan de accountant over. 

§ De onderwerpen waarover de gebruikers van de website het vaakst informatie zoe-
ken, zijn: de bezoldigingsmaxima (70%), de juiste toepassing van de WNT (70%), actu-
eel nieuws (60%) en wetteksten (40%). De rekentools en het forum worden het 
meest door accountants gebruikt. 

§ Twee derde van de gebruikers vindt op Topinkomens.nl doorgaans wat zij zoeken. 

§ De meeste respondenten weten de informatie die zij zoeken, doorgaans goed te vin-
den. Twee derde vindt het gezochte (bijna) altijd en nog eens een kwart vindt de in-
formatie meestal. 

§ Wat men niet of slechts met moeite vindt, heeft vooral betrekking op de toepassing 
van de wet- en regelgeving, de toepassing van de regels op secundaire inkomsten 
(pensioen, representatiekosten, vervoerskosten etc.), de uitleg en interpretatie van 
de wetgeving en de (juiste) bezoldigingsmaxima. 

§ Topinkomens.nl wordt gunstig beoordeeld, gemiddeld met een 7,5 als rapportcijfer 
voor zowel de inhoudelijke kwaliteit als de functionaliteit. Er zijn geen noemenswaar-
dige verschillen tussen de doelgroepen. 

§ Niettemin komen er desgevraagd een flink aantal verbeterpunten naar voren: 
o Meer praktijk- en rekenvoorbeelden geven 
o De website overzichtelijker maken 
o De zoekfunctie verbeteren 
o Meer sectorspecifieke informatie geven 
o Het forum verbeteren 
o Links naar wetteksten aanbieden 
o Duidelijker aangeven wat meetelt voor het topinkomen en wat niet 

Naast verbetersuggesties worden door een aantal deelnemers complimenten uitge-
deeld.  
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Jaarverantwoordingzorg.nl 

§ VWS-relaties zijn vaker bekend met de website Jaarverantwoordingzorg.nl dan met 
Topinkomens.nl; 85% van de VWS-relaties kent Jaarverantwoordingzorg.nl. 

§ Ook de frequentie waarin de VWS-site wordt bezocht is hoger dan bij Topinko-
mens.nl. Van de VWS-relaties die de website kennen, bezoekt 87% Jaarverantwoor-
dingzorg minimaal één of twee keer per jaar. 

§ De overgrote meerderheid (84%) van de deelnemende VWS-relaties vindt Jaarverant-
woordingzorg.nl tamelijk tot zeer nuttig. 

§ De meest genoemde verbetersuggesties van de VWS-relaties voor Jaarverantwoor-
dingzorg.nl zijn: 
o De zoekfunctie verbeteren 
o De vindbaarheid informatie verbeteren 
o Bondiger invulformulieren, minder vraagpunten voor kleine zorgorganisaties 
o Uitgebreidere informatie 
o De belangrijkste wijzigingen vergeleken met het voorgaande jaar aangeven 

5.2 Ergo: 

Topinkomens.nl is een gunstig gewaardeerde website, waar volgens een belangrijk deel 
van de deelnemers aan het onderzoek veel zinvolle informatie wordt gegeven. Toch is er 
het nodige te verbeteren.  
 
Inhoudelijk is het belangrijkste knelpunt dat de informatie website niet altijd bij de con-
crete praktische situaties waarin de doelgroep verkeert. Men zoekt antwoord op vragen 
over hun eigen specifieke case, die soms afwijkt van de doorsneesituaties. De stap van 
wettekst naar de concrete jaarverantwoording blijkt voor een deel van de doelgroep las-
tig, ook vanwege de vele mogelijke uitzonderingen. 
 
Daarbij komt dat zelfs als men alle informatie op de website toepast, men zich niet altijd 
zeker voelt dat de verantwoording aan alle eisen voldoet. De disclaimer dat het volgen 
van de aanwijzingen op de website geen garantie biedt op correcte toepassing, helpt 
daarbij niet. In het verlengde daarvan: het feit dat in het forum niet wordt ingegaan op 
casuïstiek, maakt het de gebruiker van de informatie ook al niet makkelijker. 
 
Wat betreft functionaliteit is het belangrijkste knelpunt dat het de bezoeker moeite kost 
om overzicht te krijgen en te weten waar alle relevante informatie te vinden is. Gezien de 
complexiteit van de WNT, zou een door sommige respondenten gesuggereerde beslis-
boom mogelijk uitkomst kunnen bieden. Een praktisch alternatief hiervoor is de door DPC 
Online Advies voor de PRO-websites ontwikkelde filtertool. In plaats van lange teksten 
en opsommingen van zaken die aan de orde zouden kunnen zijn, kan de bezoeker door 
het gebruik van filtertools bij de hand worden genomen door vragen te stellen als: 

Op organisatieniveau: 
In welke sector is de organisatie actief? 
Om wat voor type organisatie gaat het? (overheid, non-profit, profit) 
Uit hoeveel mensen bestaat de organisatie? 
Hoeveel topfunctionarissen zijn er werkzaam? 
Hoe hoog is het hoogste inkomen (inclusief emolumenten)? 
Etc.  
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Op individueel niveau: 
Is de topfunctionaris in kwestie momenteel in dienst? 
Sinds wanneer is hij/zij in dienst? 
Hoe hoog is het huidige salaris? 
Welke emolumenten zijn van toepassing? 
Is er sprake van ontslag(vergoeding)? 
Hoe hoog is de ontslagvergoeding? 
Etc. 

 
De filtertool zou moeten toeleiden naar een overzicht waarmee de bezoeker in zijn of 
haar concrete situatie weet wat te doen en waar alert op te zijn. Waar nodig kan in het 
overzicht worden verwezen naar relevante wetteksten. 
 
De filtertool kan voor meerdere onderwerpen worden toegepast. Daarnaast zou de web-
site aan kracht kunnen winnen door het leveren van bondige overzichten of infographics 
en invulformulieren rond diverse thema’s.  
 
Ergo overziet niet alle informatie op de website en alle functionaliteiten die al gebruikt 
worden, maar in onderstaand thema’s worden enkele voorbeelden gegeven van functio-
naliteiten die zouden kunnen worden gekoppeld aan inhoudelijke thema’s. 
 

Inhoud Oplossing functionaliteit 

Is de organisatie controleplichtig in de zin van de WNT? Beslisboom/filtertool 

Is de functionaris controleplichtig in de zin van de WNT? Beslisboom/filtertool 

Klassecriteria Overzicht per sector 

Bezoldigingsmaxima Overzicht per sector/per jaar 

Toepassing verantwoordingsmodel Invulschema in Excel 

 
We geven verder in overweging om het forum op Topinkomens tegen het licht te houden. 
Het forum lijkt in de huidige vorm niet tot veel discussie te leiden en is meer een uitbrei-
ding van de rubriek veel gestelde vragen. Daarbij is het antwoord vaak dat op de concrete 
casus van de vragensteller niet wordt ingegaan, wat nu juist is waar de vragensteller be-
hoefte aan heeft. Participatie van anderen zou deze leemte mogelijk kunnen invullen 
waarbij de redactie de rol van waar nodig corrigerende moderator vervult. Dit impliceert 
wel dat de redactie actief aan ‘community building’ en beheer zal moeten doen waarbij 
naast bezoekers ook experts zouden kunnen worden uitgenodigd. Als een forum in deze 
vorm niet mogelijk is, zou het misschien verstandig zijn om de rubriek forum te laten val-
len en bezoekers onder de noemer veel gestelde vragen, hun eigen vragen te laten stel-
len. Verwachtingsmanagement wat betreft de beantwoording van vragen over concrete 
situaties van organisaties zal dan een aandachtspunt moeten zijn. Te overwegen valt om 
in de antwoorden niet alleen naar wetteksten te wijzen maar ook naar eventuele filter-
tools en overzichten op de site. 
 
Ten slotte is een opvallende uitkomst dat de helft van de doelgroep Topinkomens.nl niet 
kent of niet gebruikt. Dit roept de vraag op of BZK actief zou moeten proberen de be-
kendheid van de website verhogen. Die vraag is echter niet eenvoudig te beantwoorden. 
Niet alle topfunctionarissen regelen bijvoorbeeld zelf hun WNT-gerelateerde verplichtin-
gen maar laten het aan de instelling over.  
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Ook wordt het soms aan de accountant overgelaten om zich over de WNT-plichten te 
informeren. Bovendien geeft een aantal functionarissen en instellingen aan geen WNT-
informatie nodig te hebben omdat ze (ruim) onder de norm blijven. Voor hen heeft (be-
kendheid met) Topinkomens.nl waarschijnlijk geen toegevoegde waarde. 
 
Voor de relaties in de zorgsector is Jaarverantwoordingzorg.nl een nuttige website bij 
het opstellen van de verantwoording. Het meest genoemde verbeterpunt is de zoekfunc-
tie van het Archief DigiMV. Verbetering is mogelijk door meer filter- en selectiemogelijk-
heden (op organisatiekenmerken) aan te bieden, maar misschien ook door meer instruc-
ties voor het gebruik te geven. Zo is het goed denkbaar dat een bezoeker geen enkel 
resultaat vindt doordat de zoekfunctie standaard op het laatste verslagjaar staat inge-
steld. Als de gezochte instelling het verslag van dat jaar nog niet heeft ingediend, krijgt 
men als enige feedback: ‘geen resultaten gevonden’. Het zou handig zijn om de gebruiker 
de suggestie te doen een ander jaar te selecteren met een tekst als “Voor het geselec-
teerde jaar zijn geen resultaten te vinden die voldoen aan uw zoekcriteria; u kunt eventueel 
hiernaast een ander jaar kiezen.” 
 

 
 

 
 
Zorgorganisaties zouden verder gebaat zijn bij een rubriek op de website waarin de wij-
zigingen ten opzichte van het voorgaande jaar worden aangeduid. Ook hiervoor geldt dat 
een schematisch overzicht (waar nodig met links naar achterliggende informatie) waar-
schijnlijk op meer bijval kan rekenen dan lange teksten. 
 
Kleinere zorginstellingen waarvoor een groot deel van de WNT-criteria niet van toepas-
sing zijn, zouden gebaat zijn bij een korter, eenvoudiger invulformulier. VWS zou kunnen 
onderzoeken of een ‘light-versie’ ontwikkeld kan worden om de (mogelijk onnodig hoge) 
administratieve lastendruk voor deze instellingen te beperken. 



 

ERGO: RESEARCH INTELLIGENCE 

  
27 

Bijlage 1: Uitnodigingsbrief

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA  Den Haag 

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 
 
  

  
Datum Maart 2021 
Betreft Uitnodiging deelname onderzoek www.topinkomens.nl 
  
 

Directoraat-Generaal 
Overheidsorganisatie 
Directie Ambtenaar en 
Organisatie 
 
 
Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
Contactpersoon 
Daniëlle Philippa 
 

 
Kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 
 
Uw kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Pagina 1 van 2  

 

Geachte heer, mevrouw, 
  
In het kader van de tweede wetsevaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT) 
deden wij vorig jaar onderzoek naar de kenbaarheid, communicatie en regeldruk 
WNT. Eén van de aspecten die daarbij aan de orde kwamen, betrof de informatie 
en communicatie met betrekking tot de WNT. De website topinkomens.nl speelt 
daarbij een belangrijke rol. Uw mening is daarbij leidend en daarom nodigen wij u 
graag uit deel te nemen aan een online-onderzoek. 
 
In de afgelopen periode hebben wij signalen ontvangen dat bezoekers van de 
website topinkomens.nl niet altijd de informatie vinden die zij zoeken. Wij 
vernemen graag van u naar welke informatie over de WNT u op zoekt bent, zodat 
wij u die snel en effectief kunnen presenteren via de website. 
 
Het onderzoek wordt namens het Ministerie van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ergo. Ergo1 is een 
gerenommeerd onderzoeksbureau dat al ruim tien jaar één van de preferred 
suppliers van de Rijksoverheid is en onderzoeken heeft uitgevoerd voor een groot 
aantal ministeries, uitvoeringsorganisaties, alsmede decentrale overheden.  
 
Ik wil u vragen degene die aanspreekpunt is voor de WNT binnen uw organisatie, 
een online enquête in te laten vullen. Dit kost maximaal tien minuten van zijn of 
haar tijd. Onderstaand vindt u de website waarop de enquête kan worden 
ingevuld. Alle antwoorden worden volledig geanonimiseerd verwerkt en zijn niet 
te herleiden naar personen of instellingen.  
 
Met de uitkomsten van het onderzoek willen we de website topinkomens.nl beter 
laten aansluiten bij uw informatiebehoefte. We hopen daarom op uw 
medewerking.  
 
Deelname aan het onderzoek kan tot uiterlijk 10 april 2021. 

 
1 Ergo is aangesloten bij het expertise center voor Marketing Insights, Onderzoek en 
Analytics (MOA), de branchevereniging van onderzoeksbureaus en onderschrijft en past de 
door MOA opgestelde gedragscodes voor onderzoek toe. 



 

ERGO: RESEARCH INTELLIGENCE 

  
28 

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA  Den Haag 

Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 
 
  

  
Datum Maart 2021 
Betreft Uitnodiging deelname onderzoek www.topinkomens.nl 
  
 

Directoraat-Generaal 
Overheidsorganisatie 
Directie Ambtenaar en 
Organisatie 
 
 
Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
Contactpersoon 
Daniëlle Philippa 
 

 
Kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 
 
Uw kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Pagina 1 van 1  

 

 
Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot Daniëlle Philippa, 
projectleider tweede wetsevaluatie WNT. U kunt haar bereiken via 
wetsevaluatiewnt@minbzk.nl.  
 
 

Online onderzoek naar de WNT-website topinkomens.nl 
 
Wij verzoeken u het aanspreekpunt voor WNT-zaken binnen uw organisatie te 
vragen de enquête uiterlijk 10 april in te vullen. 
 
De enquête kan worden ingevuld door naar onderstaande website te gaan. Het 
is mogelijk het invullen tussentijds te onderbreken en later te hervatten. Uw 
antwoorden worden automatisch bewaard. 
 
Adres website:   
[website] 
 

 
 
 

 

Hoogachtend, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
Marc Allessie 
Directeur Ambtenaar en Organisatie 
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Bijlage 2: Vragenlijst 

• Link 1: relaties BZK 
• Link 2: relaties OCW 
• Link 3: relaties CIBG 
• Link 4: NVA-leden 

Welkom bij de vragenlijst over de website Topinkomens.nl 

1. Kent u de website Topinkomens.nl? 

Klik op de afbeelding om die te vergroten 

o Ja 
o Nee > Relaties BZK, OCW en NVA (link 1, 2 en 4)  naar profielvragen; relaties CIBG 

(link 3) naar vragen zorgdomein 

2. Hoe vaak bezoekt u Topinkomens.nl ongeveer? 
o Wekelijks  > Naar 4 
o Maandelijks > Naar 4 
o Meerdere keren per jaar maar minder dan maandelijks > Naar 4 
o Eén of twee keer per jaar > Naar 4 
o Zelden of nooit > Naar 3 

3. Waarom bezoekt u de website (bijna) nooit? (open vraag) 

Relaties BZK, OCW en NVA (link 1, 2, en 4) > naar profielvragen (15) 
Relaties CIBG (link 3)  > naar vragen zorgdomein (11) 

4. Wat zoekt u op Topinkomens.nl? (meer antwoorden mogelijk) 
o Wetteksten Wet Normering Topinkomens 
o Informatie over de juiste toepassing van de Wet Normering Topinkomens  
o Actueel nieuws over de Wet Normering Topinkomens  
o De bezoldigingsmaxima 
o Rekentool overgangsrecht 
o Rekentool topfunctionaris zonder dienstbetrekking 
o Het forum 
o Iets anders, nl: … 

5. Vindt u op Topinkomens.nl doorgaans wat u zoekt? 
o (Bijna) altijd  > SKIP 6 
o Meestal maar niet altijd 
o Soms 
o Meestal niet 

6. Welke informatie kunt u niet of moeilijk vinden? 

……… 

Niet van toepassing 

7. Hoe beoordeelt u de inhoudelijke kwaliteit van Topinkomens.nl? (rapportcijfer van 1 
t/m 10). 

Rapportcijfer: … 
geen mening 
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8. Hoe zou Topinkomens.nl volgens u inhoudelijk verbeterd kunnen worden? 

…… 

9. Hoe beoordeelt u de functionaliteit van Topinkomens.nl? (rapportcijfer van 1 t/m 10) 
Rapportcijfer: … 
geen mening 

10. Hoe zou de functionaliteit van Topinkomens.nl verbeterd kunnen worden? 

…… 

Relaties BZK en OCW (link 1 en 2) > naar profielvragen (15) 
Relaties CIBG (link 3) > naar vragen zorgdomein (11) 

 
Vragen zorgdomein Alleen link 3 (CIBG-bestand) 

11. Kent u de website www.jaarverantwoordingzorg.nl  
 
Klik op de afbeelding om die te vergroten 

o Ja 
o Nee  > Naar profielvragen (15) 

12. Hoe vaak bezoekt u www.jaarverantwoordingzorg.nl ongeveer?  
o Wekelijks 
o Maandelijks 
o Meerdere keren per jaar maar minder vaak dan maandelijks 
o Eén of twee keer per jaar 
o Zelden of nooit   > Naar profielvragen (15) 

13. Hoe nuttig is de informatie op www.jaarverantwoordingzorg.nl voor u? 
o Heel nuttig 
o Tamelijk nuttig 
o Niet erg nuttig 
o Helemaal niet nuttig 
o Geen mening 

14. Hoe zou www.jaarverantwoordingzorg.nl verbeterd kunnen worden? 

…… 

Weet niet 

Profielvragen 

15. Welke omschrijving past het best bij u? 
o Topfunctionaris in de zin van de Wet Normering Topinkomens > Naar 16, SKIP 

17 en 18 
o Andere functionaris die met de toepassing van de Wet Normering Topinkomens te 

maken heeft (Bijvoorbeeld: HR-manager, financieel directeur of controller) > Naar 
16 

o Accountant > Naar 17, SKIP 18 
o Anders, nl: … > Naar 16, SKIP 17 
o Dat wil ik niet zeggen > Naar 16, SKIP 18 
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16. Binnen welke sector bent u werkzaam? > SKIP 17 
o Zorg   
o Onderwijs 
o Cultuur    
o Media    
o Emancipatie   
o Een andere sector, nl: …  

17. Op welke sector is uw werk als accountant het meest gericht? > SKIP 18 
• Zorg   
• Onderwijs  
• Cultuur   
• Media  
• Emancipatie  
• Een andere sector, nl: … 

18. Wat is uw functie? 
• HR-manager 
• Financieel directeur 
• Controller 
• Anders, nl: … 
• Dat wil ik niet zeggen 

19. Hoeveel mensen zijn er bij uw organisatie werkzaam?  
• Tot 25 medewerkers  
• 26 t/m 100 medewerkers  
• 101 t/m 500 medewerkers  
• 500 medewerkers of meer 
 

Hartelijk dank voor uw deelname! 
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Bijlage 3: Achtergrondgegevens 

Sectoren waar BZK-, VWS- en OCW-relaties werken 

 BZK VWS OCW Totaal 

Zorg 6% 96% - 46% 

Overheid (nationaal en lokaal) 28% - 1% 13% 

Wonen (vooral woningcorporaties) 25% - - 11% 

Cultuur 13% - 35% 9% 

Onderwijs - - 53% 5% 

Media  - - 8% 1% 

Welzijn 6% 1% - 3% 

Andere sector 22% 2% 3% 11% 

n= 444 431 89 964 

Sectoren waarvoor accountants werken. 7 

 BZK VWS NVA Eindto-
taal 

Cultuur 1 - 6 7 

Onderwijs - - 3 3 

Zorg - 7 9 16 

MKB - - 3 3 

Overheid 1 - 2 3 

Een andere sector 1 - 6 7 

Meerdere sectoren 1 - 2 3 

Totaal 4 7 29 42 

Organisatiegrootte 

 BZK VWS OCW NVA Totaal 

Tot 25 26% 31% 18% 27% 27% 

26-100 27% 21% 16% 33% 24% 

101-500 27% 18% 28% 21% 23% 

500+ 20% 30% 38% 18% 26% 

n= 448 438 89 33 1008 

 
 

7 Vanwege het relatief kleine aantal accountants zijn absolute aantallen vermeld in plaats van percentages. 


