
Wijzigingen in de Wet normering topinkomens (WNT) door de inwerkingtreding van 

de Evaluatiewet WNT op 1 juli 2017 

Met de Evaluatiewet WNT wordt de WNT op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd en worden de 

administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd. Ook scherpt de Evaluatiewet WNT de normering aan om 

wetsontwijking tegen te gaan. Voor de bepalingen van de Evaluatiewet WNT geldt dat zij op verschillende 

momenten in werking treden, deels ook met terugwerkende kracht. In dit overzicht zijn de belangrijkste 

wijzigingen als gevolg van de Evaluatiewet WNT weergegeven. Bij iedere bepaling is een verwijzing naar het 

relevante wetsartikel opgenomen en is aangegeven met ingang van welke datum de wijziging van kracht wordt, 

dan wel is. 

De wijzigingen als gevolg van voortvloeiend uit de Evaluatiewet WNT werken door in het normenkader van de 

WNT (Uitvoeringsbesluit WNT, Uitvoeringsregeling WNT, Beleidsregels WNT, Controleprotocol WNT, de sectorale 

regelingen en het verantwoordingsmodel) en de veelgestelde vragen en antwoorden op www.topinkomens.nl. De 

wijzigingen die nog in 2017 van kracht worden en consequenties hebben voor de normering in 2017, zijn reeds in 

het normenkader en diverse onderdelen op de website verwerkt en tezamen met dit overzicht gepubliceerd. 

Wijzigingen die met ingang van 2018 van kracht worden, zullen in het najaar van 2017 worden verwerkt.  

 

Wetswijziging  Relevante 

bepalingen 

Van kracht met 

ingang van… 

Vermindering van administratieve lasten voor WNT-instellingen 

Publicatieplicht bij ministeriële regeling: de openbaarmakings-

verplichtingen zijn voortaan niet langer bij wet, maar in de 

Uitvoeringsregeling WNT geregeld en zijn  op enkele onderdelen 

vereenvoudigd. Zo hoeven bezoldigingen lager dan € 1.500 niet meer te 

worden vermeld en is een verantwoordingsvrijstelling voor (zeer) kleine 

semipublieke instellingen geïntroduceerd. De aangepaste verplichtingen 

gaan gelden voor de WNT-verantwoording over kalenderjaar 2017 die 

WNT-instellingen in 2018 opstellen en zijn dus verwerkt in het WNT-

verantwoordingsmodel 2017. 

Nieuw: 

Artikel 4.1, WNT 

Artikel 5, 5a en 

5b, Uitvoerings-

regeling WNT 

1 januari 2018 

(verantwoording 

over kalender-

jaar 2017) 

Vervallen algeheel verbod variabele beloning: het verbod op het 

verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele 

beloning aan topfunctionarissen vervalt. Variabele beloning is vanaf 

kalenderjaar 2017 toegestaan zolang de totale bezoldiging onder het 

toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft. 

Vervallen: 

Artikel 2.11 en 

3.8, WNT 

1 januari 2017 

Dubbele verantwoording op grond van de WNT en het Burgerlijk 

Wetboek: instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen én 

tevens bezoldigingsgegevens van bestuurders en toezichthouders 

openbaar moeten maken op grond van artikelen 383, eerste lid en 383c 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), kunnen er met ingang van 

de jaarrekening over kalenderjaar 2017 voor kiezen om de BW-

verantwoording van bezoldigingsgegevens achterwege te laten.  

Nieuw: 

Artikel 4.2, WNT 

1 januari 2018 

(verantwoording 

over kalender-

jaar 2017) 

Aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen 

Ontslaguitkeringen op grond van cao’s en andere collectieve 

regelingen: niet alleen uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en 

eenduidig voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of 

een wettelijk voorschrift zijn uitgezonderd van de normering van de 

ontslaguitkering, maar ook uitkeringen die voortvloeien uit niet algemeen 

verbindend verklaarde cao’s of andere collectieve regelingen. Het moet 

daarbij gaan om regelingen met een collectief karakter waarop de 

individuele topfunctionaris geen invloed heeft. 

Gewijzigd: 

Artikel 1.1, 

onderdeel i, 

WNT 

1 januari 2017 

Bezoldiging betaald gedurende een van-werk-naar-werk-traject: 

De regel dat bezoldiging betaald tijdens een van-werk-naar-werk-traject 

niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband maar als 

bezoldiging wordt aangemerkt, als dat traject rechtstreeks, dwingend en 

eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde cao of 

wettelijk voorschrift, is niet langer in de Beleidsregels WNT, maar bij wet  

wet geregeld. 

Nieuw: 

Artikel 2.10, 

derde lid, WNT 

1 januari 2017 



Wetswijziging  Relevante 

bepalingen 

Van kracht met 

ingang van… 

Monitoring en evaluatie 

De digitale melding van WNT-gegevens: de algemene digitale 

meldplicht vervalt. WNT-instellingen die zijn opgenomen in het WNT-

register van het ministerie van BZK hoeven in 2017 niet meer digitaal te 

melden. De digitale meldtool op www.topinkomens.nl is opgeheven. 

Alleen WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een 

vakminister met een eigen digitale meldtool moeten de WNT-gegevens 

nog digitaal melden. Dit geldt in ieder geval voor zorg-, onderwijs-, 

cultuur- en mediainstellingen en woningcorporaties.  

Nieuw: 

Artikel 4.1,  

vijfde lid, WNT 

 

1 januari 2018 

(meldtool BZK al 

vanaf heden 

vervallen) 

Publicatieplicht WNT-gegevens op internet: met ingang van 1 

januari 2018 zijn WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording 

openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van 

tenminste zeven jaar, als onderdeel van de jaarrekening of desgewenst 

als apart document. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig 

te vinden zijn. 

Nieuw: 

Artikel 4.1, WNT 

Artikel 5, achtste 

Lid, Uitvoerings-

regeling WNT 

 

1 januari 2018 

Het tegengaan van wetsontwijking 

Aanscherping van de personele reikwijdte van de WNT: een 

topfunctionaris die tenminste twaalf maanden een topfunctie heeft 

vervuld en vervolgens een niet-topfunctie gaat vervullen bij dezelfde 

instelling blijft nog vier jaar aangemerkt als topfunctionaris. Het begrip 

‘gewezen topfunctionaris’ vervalt. WNT-instellingen vermelden gewezen 

topfunctionarissen voor het laatst in de WNT-verantwoording over 

kalenderjaar 2017. 

Nieuw: 

artikel 1.1, 

onderdeel b, 

onder 60 WNT 

1 januari 2018 

Anticumulatiebepaling: de WNT maximeert de totale bezoldiging uit 

functies als leidinggevende topfunctionaris bij verschillende WNT-

instellingen tot het algemeen bezoldigingsmaximum (in 2017: € 

181.000), tenzij voor de betreffende topfunctionaris een uitzondering 

geldt op  grond van artikel 2.4 of 2.5 of een hoger sectoraal 

bezoldigingsmaximum op grond van paragraaf 3 van de WNT. 

Nieuw: 

artikel 1.6a, 

WNT 

1 januari 2018 

Overige onderwerpen 

Wettelijke rente: in het geval van een onverschuldigde betaling aan 

een topfunctionaris is een wettelijke rente verschuldigd indien deze niet 

is terugbetaald vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op het moment 

waarop de onverschuldigde betaling plaatsvond. De wettelijke rente is in 

dat geval verschuldigd vanaf 1 januari van het volgende jaar. 

Nieuw: 

artikel 1.6, 

derde lid, WNT 

1 juli 2017 

Door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerde 

instellingen: aan het criterium dat de WNT van toepassing is als de 

subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken tezamen met andere 

subsidies van de rijksoverheid meer dan 50% van de jaarlijkse inkomsten 

bedraagt, is een ondergrens van € 500.000 subsidie per kalenderjaar 

toegevoegd.  

Gewijzigd: 

bijlage 1, WNT 

onder opschrift 

Ministerie van 

Buitenlandse 

Zaken 

1 januari 2017 

Medisch specialisten en de toepasselijkheid van de WNT: de in het 

Zorgakkoord (2013) gemaakte afspraak dat de WNT niet van toepassing 

is op medisch specialisten is in de wet verankerd. Ook is de huidige 

praktijk bij wet geregeld dat bij een dubbelfunctie van medisch specialist 

en topfunctionaris (bijvoorbeeld als bestuurder) van dezelfde 

zorginstelling de WNT alleen op de werkzaamheden als topfunctionaris 

van toepassing is. Alleen de bezoldiging voor de functievervulling als 

topfunctionaris wordt genormeerd en openbaar gemaakt.  

Nieuw: 

artikel 1.5a, 

WNT 

1 januari 2013 

De toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen: 

voor toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen wordt 

niet langer uitgegaan van de verleende subsidie, maar de feitelijk in het 

boekjaar ontvangen subsidie.  

Gewijzigd: 

artikel 1.3, eerste 

lid, onderdeel c, 

WNT 

1 januari 2018 


