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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 
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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 ta-

bel 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. 

2 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. 

 
1   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. 



 

 

Invulinstructies bij tabel 1d 

 

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>’ 

 

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. 

 

 


