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Brieven aan de Staten-Generaal inzake voortgang 

normering topinkomensbeleid en WNT-jaarrapportage 

2021 

Aanleiding 

• Conform art. 7.1 van de Wet Normering Topinkomens (WNT) dient de 

Staten-Generaal jaarlijks vóór 31 december een overzicht te ontvangen 

van de geconstateerde overtredingen en getroffen 

handhavingsmaatregelen.  

• Tevens wordt op verzoek van de Tweede Kamer een overzicht van het 

aantal ingediende en gehonoreerde uitzonderingverzoeken meegestuurd.  

• Deze twee overzichten worden met een begeleidende brief, waarin de 

belangrijkste recente ontwikkelingen in het topinkomensbeleid worden 

geschetst, in december naar de Tweede Kamer verzonden.  

• De Eerste Kamer ontvangt een gelijkluidende brief.  

Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen en 

te laten verzenden vóór aanvang van het Kerstreces. 

 

Samenvatting kernpunten 

Alle stukken (brief en bijlagen) zijn opgesteld in samenwerking met de betrokken 

departementen en toezichthouders en afgestemd/akkoord (o.a. met VWS/CIBG, 

OCenW/Inspectie voor het Onderwijs, BZK/ILT-Autoriteit Wonen en 

BZK/DGOO/A&O-TEA Eenheid WNT). De brieven zijn intern afgestemd met CZW. 

 

Voortgangsbrief 

In de voortgangsbrief informeert u de Kamer zoals te doen gebruikelijk over een 

aantal ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zoals de voorbereiding van de 

wetswijziging (2de evaluatiewet WNT), de indexering van de bezoldigingsmaxima 

voor 2023 en enkele aanpassingen in de uitvoeringsregeling 2023.  

 

WNT-Jaarrapportage geconstateerde overtredingen en handhavingsmaatregelen 

(bijlage 1) 

De jaarrapportage bevat een overzicht van zowel nieuw geconstateerde 

overtredingen als een actualisatie van nog lopende cases uit de WNT-

jaarrapportage 2020. Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er 56 nieuwe 

meldingen. Ruim de helft van deze nieuwe meldingen (29) betreft een overtreding 

van de openbaarmakingsplicht. De andere 26 nieuwe meldingen betreffen 

overschrijdingen van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Eén nieuwe 

melding betreft een overtreding van de normering van de ontslagvergoeding. 
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Van de 56 nieuwe meldingen zijn er 16 nog in behandeling c.q. onderzoek, de 

andere 40 zijn afgehandeld.  

 

Duiding 

Het totale aantal nieuwe meldingen over 2021 (56) is hoger dan in 2021 (41). 

Sinds 2015 fluctueert het aantal nieuwe meldingen per jaar tussen de 40 en 55.  

In 2021 was het aantal nieuwe meldingen dus aan de hoge kant, maar wel 

passend binnen de “normale” bandbreedte. Onze eerste voorzichtige verklaring 

daarbij is dat - naast de accountantsmeldingen - de verschillende toezichthouders 

zelf vanuit proactief toezicht ook meer overtredingen constateringen, met name 

van de openbaarmakingsplicht, c.q. online-publicatieplicht. 

 

Overzicht uitzonderingsverzoeken (bijlage 2) 

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt bij de WNT-jaarrapportage een overzicht 

meegestuurd van alle (nieuwe) ingediende en gehonoreerde 

uitzonderingsverzoeken. Ten opzichte van het vorige overzicht zijn er in totaal 

drie nieuwe verzoeken gehonoreerd.  

Communicatie 

Geen actieve communicatie voorzien. Woordvoering zal tijdig geattendeerd 

worden op verzending van de brieven, met het oog op mogelijke vragen vanuit de 

media.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 WNT-jaarrapportage 2021 

(overtredingen en getroffen 

handhavingsmaatregelen) 

  

2 Overzicht 

uitzonderingsverzoeken t/m 

2022 

  

 




