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Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat volgens onze gegevens de Wet normering 
topinkomens (WNT) op uw organisatie van toepassing is.

De WNT heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen van 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan, onder 
meer door deze te normeren en openbaar te laten maken.

Met deze brief vraag ik uw aandacht voor de verplichte openbaarmaking van 
beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in uw jaarrekening 
over 2015 en de nieuwe regels voor 2016.

1. Het publiceren van WNT-gegevens over 2015

Topfunctionarissen
In uw jaarstukken over 2015 moet u de bezoldigingsgegevens en eventuele 
ontslagvergoedingen van uw topfunctionarissen altijd vermelden. Dit doet u 
ongeacht de hoogte hiervan; dit biedt inzicht in de volledigheid van de gegevens. 
Deze gegevens worden bovendien gebruikt om via analyses transparantie te 
bieden in de inkomens in de (semi)publieke sector. Wie binnen uw organisatie 
topfunctionaris(sen) in de zin van de wet zijn, kunt u nalezen op de website 
www.topinkomens.nl onder de rubriek Voor WNT-instellingen'. Elke instelling 
heeft ten minste één topfunctionaris.

Niet-topfunctionarissen
Voor andere medewerkers (niet-topfunctionarissen) geldt een publicatieplicht als 
de bezoldiging of een eventuele ontslagvergoeding uitgaat boven het wettelijk 
bezoldigingsmaximum. In 2015 was dit €178.000. Voor niet-topfunctionarissen 
geldt het WNT-maximum alleen naar rato van de omvang van het dienstverband. 
Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (externen) hoeft u niet te 
melden.
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Overschrijdingen motiveren
Het is belangrijk dat u eventuele overschrijdingen van de WNT-normen motiveert. 
De wet stelt dit verplicht vanuit de veronderstelling dat zulke overschrijdingen 
nooit vanzelfsprekend zijn. De bezoldigingsmaxima die in 2015 golden zijn 
hieronder weergegeven.

Bedragen Algemeen1 Topfunctionaris Toezichthoudende Toezichthoudende

in euro zonder topfunctionaris - topfunctionaris -

dienstbetrekking voorzitter lid

WNT-

maximum

178.000 230.474 26.700 17.800

1 De verlaagde maxima voor de sector ontwikkelingssamenwerking en de cultuurfondsen, 
zijn te vinden op www.topinkomens.nl

Verantwoordingsmodel
Op de website www.topinkomens.nl staat een modelverantwoording die u kunt 
gebruiken bij het verantwoorden van de wettelijk vereiste WNT-gegevens in uw 
jaarstukken. Door van dat model en de daarin opgenomen invulinstructies gebruik 
te maken, verzekert u zich ervan dat uw WNT-verantwoording volledig is 
Het is essentieel dat WNT-gegevens altijd door een accountant worden 
gecontroleerd. Uw accountant heeft een meldingsplicht wanneer hij vaststelt dat 
er verantwoordingsgegevens ontbreken of dat de wet is overtreden.

Digitale melding van uw WNT-gegevens
Nadat uw jaarverslag of uw jaarrekening over 2015 is vastgesteld, komt de 
volgende stap: de elektronische melding van de WNT-gegevens bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uiterste datum daarvoor is 1 
juli 2016. Hiervoor krijgt u omstreeks maart 2016 een brief met inloggegevens 
voor de WNT-meldingsapplicatie op de website melden.topinkomens.nl.

Op basis van deze meldingen wordt een WNT-jaarrapportage samengesteld, 
waarmee de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het 
einde van elk jaar worden geïnformeerd over de uitvoering van de wet.

2. Nieuwe normen in 2016

Voor het jaar 2016 is de algemene maximum bezoldigingsnorm voor 
topfunctionarissen vastgesteld op € 179.000 naar rato van de duur en omvang 
van het dienstverband. Dit bedrag is inclusief belaste onkostenvergoedingen en 
de pensioenbijdrage werkgever. De uitkering van de fiscaal onbelaste gratificatie 
bij een diensttijd van 25 en 40 jaar is (vanaf 2015) toegestaan, ongeacht de 
hoogte van de bezoldiging.

Bezoldigingsmaxima 2016 (in euro)
Leidinggevende Toezichthoudende Toezichthoudende

topfunctionaris topfunctionaris - topfunctionaris - lid

voorzitter (15%) (10%)
f^gëlfiéen WNT- 

maximum

179.000 26.850 17.900

DGBK/Arbeidszaken 
Publieke Sector
Programma Normering 
Topinkomens

Datum
21 december 2015

Kenmerk
2015-0000721940

Pagina 2 van 3



Voor bepaalde sectoren, zoals de sector ontwikkelingssamenwerking en de 
cultuurfondsen, gelden verlaagde bezoldigingsmaxima. Deze zijn te vinden op 
www.topinkomens.nl.

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking ("interim-managers")
Per 1 januari 2016 gelden nieuwe normen voor leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking. De bezoldiging wordt vanaf de eerste dag genormeerd. 
De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan 
de som van €24.000 per maand voor de eerste zes maanden en €18.000 per 
maand voor de volgende zes maanden waarin gewerkt wordt. Ook geldt een 
uurtarief van maximaal € 175. Vanaf twaalf maanden functievervulling wordt het 
wettelijk bezoldigingsmaximum van €179.000 of het toepasselijke verlaagde 
maximum van toepassing. Voor toezichthoudende topfunctionarissen geldt de 
reguliere normering al vanaf dag één, ongeacht het soort dienstverband. Meer 
informatie over deze nieuwe regelgeving is te vinden op www.topinkomens.nl.

Ontslagvergoedingen
De maximale ontslagvergoeding is ongewijzigd: €75.000 (naar rato van het 
dienstverband) of de bezoldiging over 12 maanden als dat een lager bedrag is. 
Vergoedingen op grond van een algemeen verbindend verklaarde cao of wettelijk 
voorschrift zoals de bepalingen inzake de transitievergoeding in de Wet werk en 
zekerheid, vallen buiten de normering.

3. Meer informatie

Op de website www.topinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT, 
waaronder de wet- en regelgeving, de toepasselijke bezoldigingsmaxima en de 
modelverantwoording. Ook is er een rubriek veelgestelde Vragen en Antwoorden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief en de informatie op de website nog vragen, 
dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk WNT, via telefoon 079-3222999 of 
via het contactformulier op de website. Via dat formulier kunt u ook eventuele 
naam- of adreswijzigingen doorgeven.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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