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Betreft Nieuwsbrief Wet Normering Topinkomens 2023 

Geachte heer/mevrouw, 

U ontvangt deze jaarlijkse (digitale) nieuwsbrief, omdat volgens onze informatie 

de Wet Normering Topinkomens (WNT) op uw organisatie van toepassing is. 

Indien u constateert dat dit in 2022 en 2023 niet langer het geval is dan kunt u 

uw instelling afmelden via www.topinkomens.nl/aan- of afmelden. Deze afmelding 

wordt vervolgens gecontroleerd. 

1. Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2023 

Uit de tweede evaluatie van de wet (over 2016-2020) blijkt dat onderdelen van de 

WNT en de uitvoering kunnen worden verbeterd en vereenvoudigd. Mede door de 

start van de voorbereiding van de wijziging van de WNT verandert er in de 

regelgeving voor 2023 weinig ten opzichte van 2022. 

- _ het WNT bezoldigingsmaximum 

Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor 2023 is vastgesteld op € 223.000. 

Zie voor een totaaloverzicht van alle bezoldigingsmaxima WNT. 

- _ de Uitvoeringsregeling WNT 

De minister van BZK heeft de Uitvoeringsregeling WNT ondertekend en 

gepubliceerd. 

e De vrijwilligersvergoeding is verhoogd van € 1.800 naar € 1.900. Voor 2023 

geldt dat de WNT-gegevens van elke topfunctionaris met een totale 

bezoldiging van € 1.900 of meer per kalenderjaar openbaar gemaakt moeten 

worden. Van elke topfunctionaris met een totale bezoldiging van minder dan 

€ 1.900 per kalenderjaar hoeft alleen de naam en functie openbaar gemaakt 

te worden. 

e _ In artikel 5c Uitvoeringsregeling WNT en in de toelichting daarop wordt de 

verplichting tot het verantwoorden van de gegevens van de functionarissen 

per dienstverband binnen concerns en groepen van rechtspersonen 

verduidelijkt. Als er geen sprake is van groepsvorming inclusief WNT- 

instellingen of omdat de WNT-verantwoording op de juiste wijze plaatsvindt, 

heeft deze verduidelijking geen gevolgen voor de verantwoording van 

instellingen. 
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2. Zorgvuldige administratie WNT-gegevens 

Voor naleving van de WNT is het van cruciaal belang dat uw instelling de WNT- 

gegevens van de topfunctionarissen (bv. deeltijdfactor, vakantiedagen, 

urenregistratie van interimmers, nevenfuncties) adequaat administreert. In een 

aantal toezichtcasus 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 Verantwoordingsmodel WNT 2022, 

3. online-publicatie van WNT-verantwoording 

Helaas is ook gebleken dat niet alle WNT-instellingen de WNT-verantwoording op 

de vastgestelde wijze online publiceren. Hiervoor vragen wij uw aandacht in 2023. 

Artikel 5c. lid 2 bepaalt dat een WNT-instelling jaarlijks, uiterlijk 1 juli, de WNT- 

verantwoording via internet op een algemeen toegankelijke wijze, gedurende ten 

minste zeven jaar openbaar maakt. Indien op een instelling een later tijdstip van 

openbaar making geldt (bepaald in regelgeving of een besluit), is die latere datum 

de uiterlijke datum van openbaármaking. 

4. Onderhoud WNT-register door CBS 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt, voor het Ministerie van BZK, 

het WNT-register van de instellingen bij, die onder toezicht van BZK vallen. Het 

CBS vraagt hiervoor 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 

   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
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