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Intellingen in de (emi)pulieke ector mogen hun
topetuurder maximaal 178 duizend euro etalen. Miniter
Ronald Platerk van innenlande Zaken en Koninkrijkrelatie
over inkomen en kwaliteit in de pulieke ector, over Ferrari' en
de waarde van taatanketten.
Dit artikel i verchenen in Accountant Q1, 2015
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Het wa een prominente VVD'er die in 2007 pleitte voor gepat
‘normeren en waarderen’ van etuurder in de (emi)pulieke
ector. Zeven jaar na het advie van de Commiie Dijktal werd het
maximale inkomen door de Wet Normering Topinkomen (WNT)
geteld op 130 procent van het miniteralari, ofwel: 230 duizend
euro. ind 1 januari 2015 zijn de maxima verlaagd tot 178 duizend
euro (honderd procent van het miniteralari). Voor
commiarien en toezichthouder zijn de maxima weliwaar
verdueld, maar in epaalde ectoren liggen ze lager. Daarom
maken intellingen zich zorgen dat zij geen goede etuurder en
toezichthouder meer kunnen aantrekken. Want daarmee zou het
puliek elang niet gediend zijn. n dan moet de derde
wetgevingronde nog komen.
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Intellingen vrezen dat ze voor de genoemde edragen geen kwaliteit
kunnen krijgen. I dat onderzocht?
Powered 

Platerk: “r komt in decemer 2015 een volledige evaluatie van de
WNT, waarin ook areidmarkteffecten worden meegenomen. Ik kan
daar nu een paar dingen over zeggen. De wet kent een
uitzonderingepaling, waarij het kainet voor epaalde functie
kan eluiten een peroon aan te tellen met een alari oven de
getelde norm. Daar i de afgelopen twee jaar nul keer aanpraak op
gemaakt. Kennelijk heeft men die noodzaak toch niet gevoeld. In de
tweede plaat kan ik - zonder namen te noemen - veel functie
aanwijzen waar aolute topper zijn aangeteld - menen die in
inkomen achteruit gingen, elder zeker meer hadden kunnen
verdienen, maar toch gewoon gezegd heen: ‘Ik vind dit zo'n
intereante en elangrijke functie, ik doe het daarvoor.’ In de derde
plaat zie je dat de menen die gechikt zijn voor functie in de
pulieke en emipulieke ector veelal afkomtig zijn uit die ector.
Voor hen i de WNT-norm niet vervelend. Zij zouden ander toch niet
de directeur van ijvooreeld Heineken geworden zijn.”

n etuurder van De Nederlandche ank of de Autoriteit Financiële
Markten?
“r zijn een paar ectoren waar inderdaad een areidmarkteffect zou
kunnen optreden en daarom etaat die uitzonderingepaling.
Maar over de hele reedte he ik geen reden om peimitich te zijn
over de areidmarkteffecten.”

I de normering edoeld omdat de elatingetaler niet te veel op koten
te jagen?
“Het gaat niet alleen om de koten, maar ook om een vooreeld te
tellen. Marco orato weet tadion vol te krijgen en verkoopt dikke
tapel cd'. Maar hij loopt wel het riico dat over vijf jaar niemand
meer van zijn muziek houdt. Topetuurder in de (emi)pulieke
ector ondernemen wel, maar lopen geen ondernemerriico. In feite
ondernemen ze met puliek geld en dan i zo'n norm paend. en
directeur van een niet nader te noemen ho-intelling maakte zich er
onlang in een column oo over dat het maximum werd verlaagd.
Hij wa eerder directeur ij een departement en verdiende daar du
zo'n 118 duizend euro. Al directeur van een ho-intelling ging hij
ineen naar 250 duizend. Je mag et een een eetje promotie maken,
maar zo veel i eigenlijk niet nodig. Gezien het carrièreverloop i 178
duizend euro lang niet gek.”

Ferrari
De naleving van de norm en de pulicatieverplichtingen i nog niet
honderd procent. Wat moet er geeuren om die te vereteren?
“De nieuwe norm van 178 duizend euro komt in de uurt van wat
menen in hogere functie in de pulieke en emipulieke ector
verdienen. alarien van vier ton zijn er niet zoveel in Nederland. De
intellingen heen nog wel veel ehoefte aan teun en toelichting
ij de toepaing van de norm, maar daar i het miniterie voor.”

De maxima zijn afgeleid van het miniteralari, maar verdient een
miniter wel genoeg?
“In het regeerakkoord heeft een Kamermeerderheid eklonken dat
miniteralarien niet omhoog gaan. Miniter komen vaak uit een
andere functie waar zij meer verdienden. Dat i nu eenmaal niet
ander.”



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



Gemeente
Dronten zoekt een
Financieel
Advieur
Concernfinanci
n in Dronten



NHL tenden
Hogechool zoekt
een Docent
Onderzoeker C
gepecialieerd
in accountanc
in Leeuwarden



uropean
Invetment ank
zoekt een
Financial Rik
Management (enior) Officer
in Luxemourg



The Young Group
zoekt een
Financieel
Directeur in Den
Haag



Je zou ook kunnen zeggen dat een miniter te veel verdient, omdat u - al
alle emolumenten en ecundaire areidvoorwaarden ij elkaar worden
opgeteld - uitkomt op 219.077 euro - 25 procent oven de nieuwe norm…
“ij de toepaing van de norm moet je heel precie kijken wat er wel
en niet onder wordt gerekend. n dat i waar met name de
accountant ook een grote rol pelen. Wanneer iemand van zijn
werkgever een iPhone krijgt om zijn werk te doen, moet de
accountant kijken of dit wel of niet onder de Werkkotenregeling
valt. Al een etuurder een Ferrari krijgt voor zijn werk, valt dat niet
onder de werkkoten. Aantredende ewindperonen wordt in het
zogenoemde lauwe oek geïntrueerd al het verkeer te doen met de
dientauto, ook het privé-verkeer. Mede in verand met de
veiligheid. De wetgever heeft epaald dat het om die reden niet
illijk zou zijn om dan dat deel mee te nemen ij het vattellen van
wat tot het miniteralari wordt gerekend. n dat geldt ook voor de
pied-á-terre. r zitten ook nog immateriële componenten in het
miniteralari. Wat i de aanwezigheid ij een taatanket waard?
Ik weet het niet. Ik denk dat een hoop menen ereid zouden zijn om
daar een paar honderd euro voor neer te tellen, terwijl de miniter er
gewoon vanuit zijn functie naartoe gaat. In die zin i het altijd heel
moeilijk om alle emolumenten in geld uit te drukken. De WNT-norm
i dan ook een afgeleide van het miniteralari, geen kopie.”

Matigen
en partner van een groot accountantkantoor verdient gemiddeld twee á
drie keer de norm, deel met een pulieke taak. Voelt u ergen een neiging
om die inkomen te normeren al u zou kunnen?
“In de WNT taat een limitatieve opomming van de ectoren die
onder de wet vallen en daar taat de accountanc niet ij. r zijn
geluiden dat ommigen in het parlement de reikwijdte opnieuw
willen agenderen. Maar ik en tot duver niet van plan de dicuie
te heropenen.”

Maar denkt u al gewone krantenlezer of al voormalig
accountancwoordvoerder van de Partij van de Areid niet: dat mag et
wat minder?
“Je praat al miniter altijd al miniter en in die hoedanigheid pat
mij geen oordeel over de accountantalarien. In zijn
algemeenheid en ik een voortander van het matigen van zeer hoge
inkomen. Het moet allemaal wel uit te leggen lijven. Dat zeg ik dan
toch maar even met mijn ociaal-democratiche pet op.”

Wet Normering Topinkomen
Topetuurder in de (emi)pulieke ector mogen ind 1 januari
2015 maximaal 178 duizend euro verdienen. Voor 2013 en 2014 lag
het maximum volgen de Wet Normering Topinkomen (WNT) nog
op 230 duizend euro.
Voor zorgintellingen, zorgverzekeraar, woningouwcorporatie,
onderwijintellingen en organiatie op het terrein van
ontwikkelingamenwerking gelden ectorale normen.
Voor leden en voorzitter van de raad van commiarien c.q
toezicht zijn de maxima per 2015 daarentegen verdueld naar
vijftien procent repectievelijk tien procent.
Na deze twee WNT-ronden volgt nog een derde, waarin ook
inkomen van werknemer en medewerker van (emi)pulieke
intellingen worden gemaximeerd. Deze uitreiding zou in 2017
ingaan. Maar het i nog niet duidelijk hoe ‘WNT-3’ eruit komt te zien
en wanneer die wordt ingevoerd.

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
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Accountant waarchuwen voor
uitvoering WNT in zorgector
Uitvoering van een aanpaing van de Wet
normering topinkomen (WNT) tuit in de zorg op
prolemen. Accountant trokken daarover aan de
el. De miniter van VW heeft de Tweede Kamer
geïnformeerd. 
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WNT-overtredingen vaak
geignaleerd door accountant
en "elangrijk deel" van de overtredingen van de
Wet normering topinkomen (WNT) wordt
geignaleerd door accountant, die fungeren al
"eertelijn toezichthouder". Dat chrijft miniter
Ollongren van innenlande Zaken en
Koninkrijkrelatie aan de erte en Tweede Kamer.
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27 novemer 2018

Ollongren over Wnt: poitief al
eroeporganiatie kritich i op
koten
Miniter Kaja Ollongren van innenlande Zaken
en Koninkrijkrelatie neemt de zorgen van de NA
over de complexiteit en de koten van de Wet
normering topinkomen (Wnt) erieu en wil
daarover dicuiëren op ai van de tweede
evaluatie van de wet. 
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Coziek: Wnt niet meer door
accountant laten controleren
Het controleprotocol voor de Wet normering
topinkomen 2018 i "technich uitvoeraar, maar
door de complexiteit economich onverantwoord".
Dat telt Coziek, de ectorcommiie van de NA
die zich richt op de zorgector, in een video over de
kwetie. erder wa de werkgroep COPRO al
kritich over de uitvoeraarheid van de Wnt. 
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Accountant vinden controle
topinkomen te duur voor
pulieke intantie (FD)
Hoewel de controle van de topinkomen in de
pulieke ector accountant veel extra werk en geld
oplevert, zijn ze er toch niet lij mee. De
complexiteit van de wet maakt de controle
uitengewoon latig en veel te duur voor de
opdrachtgever zoal ziekenhuizen,
cholengemeenchappen en woningcorporatie.
Accountant willen de controle eigenlijk niet meer
doen. 
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