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Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel
WNT. Instellingen die onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) vallen, kunnen het
model gebruiken om aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT te voldoen. De WNT stelt het
gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van
de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2019 luiden, is leidend.
Gebruik van het verantwoordingsmodel WNT
Het verantwoordingsmodel bevat teksten en tabellen die WNT-instellingen kunnen overnemen in de WNTverantwoording die zij opnemen in hun financieel verslaggevingsdocument. Het model is per tabel voorzien van
voetnoten (in rood), verwijzend naar de invulinstructies in blauwe tekstkaders. Deze voetnoten en tekstkaders
maken geen deel uit van het model zelf en hoeven niet overgenomen te worden in de WNT-verantwoording van de
WNT-instelling. De invulinstructies bevatten een praktische samenvatting op hoofdlijnen van de wet- en regelgeving.
De wet- en regelgeving zelf is echter leidend. Op de plaats van de labels tussen vierkante haken dienen de
gegevens van de betreffende instelling te worden ingevuld. Tabellen die niet van toepassing zijn mogen worden
vervangen door een zin waarin wordt aangegeven dat de betreffende categorieën in 2019 niet van toepassing waren
voor de instelling. Indien nodig kunnen extra kolommen toegevoegd worden (zonder het format te wijzigen).
Wijzigingen ten opzichte van het verantwoordingsmodel WNT 2018
Ten opzichte van 2018 is het verantwoordingsmodel WNT 2019 op verschillende onderdelen gewijzigd. De
belangrijkste wijzigingen van het verantwoordingsmodel WNT 2019 zijn:
Onder bepaalde voorwaarden wordt een topfunctionaris die zijn werkzaamheden als topfunctionaris
neerlegt, maar een dienstverband behoudt bij dezelfde WNT-instelling, nog voor vier jaar aangemerkt als
topfunctionaris;
Een extra tabel 1e in verband met de totale bezoldiging waarvoor, in voorkomende gevallen (zie artikel 8
Beleidsregels WNT 2019), nagegaan moet worden of deze het instellingsmaximum niet overschrijdt. Dit in
aanvulling op de toets aan het individueel bezoldigingsmaximum.
Verantwoordingsvrijstelling
Met ingang van de verantwoording over kalenderjaar 2017 geldt voor bepaalde WNT-instellingen een
verantwoordingsvrijstelling. Zij hoeven gezien hun omvang geheel geen WNT-verantwoording meer op te nemen in
het financieel verslaggevingsdocument. Het gaat om (zeer) kleine semipublieke instellingen die voldoen aan de
volgende vier cumulatieve criteria:
1. De instelling is een privaatrechtelijke rechtspersoon;
2. De brutoloonsom van de instelling bedraagt maximaal € 160.000;

3.
4.

Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam (bijvoorbeeld een
gedetacheerde of extern ingehuurde topfunctionaris);
De instelling heeft niet al op grond van andere wet- en regelgeving, een besluit of overeenkomst de verplichting
om het financieel jaarverslag door een accountant te laten controleren.

Publicatie en digitale melding
Alle WNT-instellingen zijn verplicht de WNT-verantwoording over 2019 uiterlijk op 1 juli 2020 openbaar te maken via
internet en daar op een algemeen toegankelijke wijze gedurende ten minste zeven jaar beschikbaar te houden. Als
voor WNT-instellingen op grond van een andere regeling of besluit een latere datum als deadline voor
openbaarmaking van hun financieel verslaggevingsdocument geldt, dan maken zij de WNT-verantwoording uiterlijk
voor die latere datum openbaar.
De WNT-instelling kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook
gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld de
brancheorganisaties. In het kader van transparantie en met het oog op toezicht moeten de WNT-gegevens
algemeen toegankelijk en eenvoudig vindbaar zijn. Concreet betekent dit dat de WNT-verantwoording binnen de
basisstructuur van de desbetreffende website moet worden geplaatst en niet op een afgezonderde pagina of een
afwijkend (sub)domein. Binnen de basisstructuur dient te worden gekozen voor een logische plaatsing, bijvoorbeeld
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Dit verantwoordingsmodel is een hulpmiddel dat ter beschikking wordt gesteld door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de artikelen 4.1 WNT en 5
tot en met 5d Uitvoeringsregeling WNT. Het staat WNT-instellingen vrij om dit model al dan niet te gebruiken bij hun
openbaarmakingsplicht. WNT-instellingen kunnen zich niet beroepen op eventuele onjuistheden of onvolledigheden in dit
verantwoordingsmodel. De bepalingen zoals opgenomen in de WNT en onderliggende regelgeving zijn te allen tijde
leidend.

bij informatie over de organisatie of bij overige verantwoordingsdocumenten. Ook dient de vindbaarheid via
zoekmachines geborgd te zijn. Het deponeren van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel volstaat niet: in dat
geval zouden geïnteresseerden inloggegevens voor www.kvk.nl moeten aanvragen en tevens moeten betalen voor
het raadplegen van de jaarstukken. Dat voldoet niet aan het criterium van algemene toegankelijkheid.
Veel WNT-instellingen maken de jaarrekening overigens nu al in het geheel via het internet openbaar. WNTinstellingen die dit niet doen kunnen volstaan met het slechts publiceren op het internet van de gegevens die op
grond van de WNT en onderliggende regelgeving openbaar moeten worden gemaakt. Hiervoor kan dit
verantwoordingsmodel WNT worden gebruikt.
Alleen WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een vakminister met een eigen digitale
meldtool, moeten hun WNT-gegevens naast de bovengenoemde verplichte openbaarmaking ook digitaal melden. Dit
geldt voor onderwijs- en onderwijs gerelateerde instellingen, cultuur-, emancipatie- en media-instellingen en
woningcorporaties. Zie ook https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moeten-wntgegevens-digitaal-worden-gemeld.
Inhoud tabellen
Dit verantwoordingsmodel WNT kent een aantal tabellen met bijbehorende invulinstructies. Op een WNT-instelling
zijn één of meerdere van deze tabellen van toepassing, welke tabellen van toepassing zijn dient de WNT-instelling
zelf te bepalen. Hieronder wordt kort omschreven waar iedere tabel voor bestemd is. De tabel nummers en de
omschrijving staan boven de betreffende tabellen in het verantwoordingsmodel WNT.
Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Tabel 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Tabel 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen.
Tabel 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Tabel 1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, voor al zijn functies bij één WNT-instelling en eventuele
aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij
een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling
en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen).
Tabel 1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een
dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als
topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel
van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d.
Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris wordt aangemerkt.
Tabel 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Tabel 3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen.

WNT-verantwoording 2019 Stichting Kindertherapeuticum Zeist
De WNT is van toepassing op Stichting Kindertherapeuticum Zeist. Het voor Stichting
Kindertherapeuticum Zeist toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 €179.000,-. Dit betreft
Klasse Zorg, klasse IV.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt3
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121
Nvt

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Nvt

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder [TABEL ALLEEN
OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING]1
Gegevens 2019
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr. E.P. Schoorel

Bestuurder

Mw. R. van der Velden

Bestuurder

Mw. J. Keller- van Lakerveld de Heus

Bestuurder

Dhr. E. Dijxhoorn

Toezichthouder (lid Raad van Toezicht)

Dhr. J.W. Hoorn

Toezichthouder (lid Raad van Toezicht)

Dhr. C. van Biert

Toezichthouder (lid Raad van Toezicht)

Invulinstructies bij tabel 1d
1

In deze tabel mogen:
a) Leidinggevende topfunctionarissen;
b) Toezichthoudende topfunctionarissen;
c) Topfunctionarissen die als zodanig worden aangemerkt op basis van een eerder dienstverband als
leidinggevende of toezichthoudende topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling,
worden opgenomen met een bezoldiging van €1.700 of minder (gerelateerd aan de vrijwilligersvergoeding
zoals gedefinieerd door de Belastingdienst). Zie ook artikel 5, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT.
Als deze topfunctionaris, zoals hierboven bedoeld onder c, in de functie van zijn nieuwe dienstverband, niet zijnde
een leidinggevende/toezichthoudende topfunctie, meer dan €1.700 verdient dient hij verantwoord te worden in tabel 1a of 1b. Zie voor de wijze waarop dit dient te gebeuren tabel 1a of tabel 1b.
Bij het toetsen aan de €1.700 of minder grens dient rekening te worden gehouden met de totale bezoldiging van de
topfunctionaris (zie tabel 1e).
Zie artikel 2 Uitvoeringsregeling WNT voor een niet limitatief overzicht van de componenten die wel en niet tot de
bezoldiging in de zin van de WNT worden gerekend bij een topfunctionaris in dienstbetrekking.
Zie artikel 2a Uitvoeringsregeling WNT voor een niet limitatief overzicht van de componenten die wel en niet tot de
bezoldiging in zin van de WNT worden gerekend bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Zo wordt de btw
bijvoorbeeld niet tot de bezoldiging gerekend.
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In artikel 1.1, onderdeel b, onder 6, van de WNT is sinds 1 januari 2018 bepaald dat functionarissen ondanks het
neerleggen van zijn/haar functie als topfunctionaris voor een periode van vier jaar vanaf het tijdstip dat de functie
niet langer wordt vervuld toch topfunctionaris blijft, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de functie als topfunctionaris is aangegaan of verlengd op of na 1 januari 2018;
b. de functionaris heeft de functie als topfunctionaris, zoals bedoeld onder a, voor een periode van ten minste
twaalf kalendermaanden vervuld, én
c. deze functionaris bekleedt na het neerleggen van zijn functie als topfunctionaris bij dezelfde rechtspersoon een
dienstverband anders dan een functie als topfunctionaris.
De onder b bedoelde periode van ten minste 12 kalendermaanden vangt aan op de datum dat de functie is
aangevangen of in geval van een verlenging vanaf de datum van verlenging.
Van een dienstverband dat wordt bekleed zoals bedoeld in onder c is sprake indien dit dienstverband aanvangt
binnen twaalf kalendermaanden na beëindiging van de functie als topfunctionaris zoals hierboven bedoeld onder a
en b.
In voorkomende gevallen dient in een voetnoot bij de omschrijving van deze functie te worden vermeld tot welke
datum de functionaris als topfunctionaris in de WNT-verantwoording zal worden opgenomen en in verband met
welke eerdere functie als leidinggevende of toezichthoudende topfunctionaris. Hiervoor dient in de voetnoot de
volgende tekst te worden gebruikt; ‘Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk <datum> in
verband met eerdere functie als <omschrijving leidinggevende of toezichthoudende topfunctie>’

Invulinstructies bij tabel 1d
Voorbeeld: In de tabel staat als functieomschrijving “adviseur*” met als voetnoot.
* Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 30-4-2023 in verband met eerdere functie als CFO.

Tabel 1e De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één
WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te
verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere
werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van
werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) 1
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1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een
dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking
heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle
onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende
tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt.
Nvt

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt
nvt

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen1.
nvt

Bezoldigingsmaxima 2019. Zie hiervoor:
https://www.topinkomens.nl/actueel/bezoldigingsmaxima

