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Geachte mevrouw, heer,
Jaarlijks informeert het ministerie van BZK de WNT-instellingen in het BZK-domein over
wijzigingen, ontwikkelingen en overige belangrijke zaken van de Wet normering topinkomens
(WNT). U ontvangt deze jaarlijkse nieuwsbrief nu ook voor het eerst per mail bij het bij ons
bekende emailadres van uw instelling. Volgens onze informatie is de WNT op uw organisatie van
toepassing. U dient uiteraard zelf vast te stellen of dat ook in 2020 en 2021 het geval is. Mocht
dit niet meer het geval zijn dan kunt u zich afmelden via
https://www.topinkomens.nl/melden/instelling-aan--afmelden.
1. Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2021
Voor 2021 verandert er relatief weinig ten opzichte van 2020:
-WNT Bezoldigingsmaxima 2021.
Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor 2021 is vastgesteld op € 209.000. Ook de
bezoldigingsmaxima voor 2021 voor toezichthouders en interim-topfunctionarissen zijn
vastgesteld. Zie voor het overzicht van alle bezoldigingsmaxima:
https://www.topinkomens.nl/actueel/bezoldigingsmaxima
-De Uitvoeringsregeling WNT 2021.
Een niet-topfunctionaris met een bezoldiging boven het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum,
hoeft niet langer de begin- en einddatum van de vervulling van de functie te vermelden bij
openbaarmaking van de overschrijding.
Voorts zijn enkele bepalingen toegevoegd om aan te geven in welke gevallen een van het voor
de instelling geldende bezoldigingsmaximum afwijkend maximum is toegestaan. Zie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-46383.html
-De Beleidsregels WNT 2021 (uitleg wet- en regelgeving).
In de beleidsregels is het verschil toegelicht tussen een op grond van de Wet normering
topinkomens genormeerde ontslagvergoeding en een niet-genormeerde wettelijke
transitievergoeding. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48379.html
2. Zorgvuldige administratie WNT-gegevens
Voor naleving van de WNT is het van belang dat uw instelling de WNT-gegevens van de
topfunctionarissen (bv. deeltijdfactor, vakantiedagen, urenregistratie van interimmers,
nevenfuncties) adequaat administreert. Voor het opstellen van de WNT-verantwoording 2020
kunt u gebruik maken van het model op
www.topinkomens.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/verantwoordingsmodel-wnt-2020
3. Evaluatie WNT
In december 2020 wordt de tweede evaluatie van de WNT afgerond met de verzending van het
kabinetsstandpunt en de onderzoeksresultaten naar de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal. De resultaten van deze evaluatie kunt u na de toezending van het kabinetsstandpunt
aan de Kamers terugvinden op www.topinkomens.nl. Indien uw instelling heeft deelgenomen
aan het onderzoek van ICTU, wil ik u daarvoor ook langs deze weg nogmaals hartelijk
bedanken.
4. Onderzoek communicatie WNT
Het door ons aangekondigde onderzoek naar onze communicatie over de WNT heeft vanwege
de coronacrisis vertraging opgelopen. Uit verkregen informatie bij de wetsevaluatie is al wel
gebleken dat de bruikbaarheid van de informatie over de WNT via www.topinkomens.nl, in
brieven van ministeries en de toezichthoudende organisaties als breed en algemeen wordt
ervaren. Er is echter behoefte aan duidelijkere richtlijnen en beschrijvingen die meer zijn
toegespitst op (WNT-instelling) specifieke situaties, oftewel aan meer maatwerk. De voorlopige
resultaten uit de evaluatie en de uitkomsten uit het nog uit te voeren communicatie-onderzoek
zullen worden gebruikt om zo veel mogelijk aan de geïnventariseerde wensen van de WNTinstellingen tegemoet te komen. Over het binnenkort te starten onderzoek kunt u te zijner tijd
informatie vinden op de hierboven genoemde site.
5. Onderhoud WNT-register door CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt in opdracht van het ministerie van BZK het
WNT-register van de instellingen bij, die in het toezichtdomein van BZK vallen. Het CBS vraagt
mogelijk de benodigde gegevens bij uw instelling op.
6. 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. Indien de informatie op deze site niet voldoende informatie bevat, kunt u uw vraag
geanonimiseerd aan BZK voorleggen op https://forum.topinkomens.nl. In verband met
beoordeling van de WNT-verantwoording door de accountant en de BZK-toezichthouder kan
BZK niet ingaan op verzoeken tot een beoordeling van een voor te leggen casus inzake de
toepassing van de WNT.
Afdeling Topinkomens en Economische Advisering
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,.

Dit is een automatisch verstuurde e-mail. Heeft u nog vragen inzake de uitvoering van
de WNT of wilt u zich afmelden als WNT instelling?
Voor afmelding van uw instelling als WNT-instelling kunt u terecht op
https://www.topinkomens.nl/melden/instelling-aan--afmelden. Voor overige vragen inzake de
WNT kunt u de site van BZK www.topinkomens.nl raadplegen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

