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Kamerlid Van ngelhoven (D66) heeft Kamervragen geteld aan
de miniter Platerk van innenlande Zaken en
Koninkrijkrelatie over de klachten dat het toezicht op
topinkomen te complex i.
NA-Coziek heeft eind mei aangegeven dat de Wet Normering
Topinkomen (WNT) dudanig complex i dat die voor intellingen
niet meer uitvoeraar i en accountant zich er "niet meer aan willen
wagen." Van ngelhoven wil onder meer weten welke concrete
tappen de miniter gaat nemen amen met de Koninklijke
Nederlande eroeporganiatie van Accountant (NA) om de
uitvoeraarheid van de controle te vereteren.
Van ngelhoven heeft ondertaande Kamervragen op 19 juni
ingezonden:
1. Kent u het artikel ‘Accountant willen toppen met controle
topinkomen’?
2. Wa u al voor de kritiek van van de NA-ectorcommiieziekenhuizen (CoZiek) op de hoogte van de complexiteit van het
toezicht op de WNT?
3. In het artikel wordt aangegeven dat uw miniterie amen met de De
Koninklijke Nederlande eroeporganiatie van Accountant (NA)
op zoek gaat naar oploingen die de uitvoeraarheid van
accountantcontrole moeten vereteren; aan welke concrete tappen
denkt u hierij?
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4. Heeft u al nagedacht over eventuele oploingen om de
uitvoeraarheid van de accountantcontrole met etrekking tot de Wet
normering topinkomen (WNT) te vereteren? Zo ja, kunt u uitleggen
welke oploingen dit zijn?
5. ent u van plan, gezien het elang van de WNT en de daarij
ehorende handhaving, om de kritiek om te zetten in eleid en/of een
voortel te doen tot wetwijziging? Zo nee, kunt u een toelichting geven
waarom? Zo ja, op welke manier?
6. Wanneer ent u van plan om het wetvoortel WNT-III aan de Kamer
aan te ieden?
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Controleprotocol WNT 2017
gepuliceerd
Het Controleprotocol WNT 2017 i gepuliceerd in
de taatcourant. De regeling evat het
controleprotocol voor de accountantcontrole op
de naleving van de Wet normering Topinkomen
(WNT) met etrekking tot het verantwoordingjaar
2017. 
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Rutte III laat inperking
topinkomen lopen
Het nieuwe kainet gaat de topalarien in de
pulieke en emi-pulieke ector niet verder
aanpakken. Het wetvoortel dat ervoor moet
zorgen dat niemand in de toekomt meer dan een
miniter verdient lijft op de plank liggen,
evetigt een woordvoerder van een van de
coalitiepartijen na erichtgeving in de Telegraaf. 
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Ook vragen VVD over WNT eantwoord
Miniter Platerk van innenlande Zaken heeft de vragen over de
controle van topinkomen in de pulieke ector van VVDKamerleden Jan Middendorp en ophie Herman eantwoord. 
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Wnt: Rector moet deel
ontlagvergoeding terugetalen
dankzij accountant
De oud-rector van een openare middelare chool
in Veenendaal moet vijftienduizend euro
terugetalen aan de gemeente. Volgen de Wnt
wa zijn gouden handdruk te hoog. Dat zegt de
Centrale Raad van eroep. 
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Platerk: overleg met NA over
controlelat Wnt
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Miniter Platerk van innenlande zaken neemt
de zorgen van accountant over de complexiteit en
controleeraarheid van de Wet normering
topinkomen (Wnt) “zeer erieu”. Platerk gaat
amen met onder andere de eroepgroep kijken of
de controlelat kan worden verminderd. 
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