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Met deze brief wil ik u nader inlichten over hoe de toepassing van de Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector (hierna: de
Regeling) conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (hierna: WNT) van instellingen door accountants dient te
worden gecontroleerd. Het betreft in het bijzonder de vraag of accountants
moeten controleren of de klassenindeling, die instellingen op grond van artikel 2.7
van de WNT bij de bezoldiging van topfunctionarissen moeten toepassen, maar
waarvan enkel criteria voor hen niet controleerbaar zijn, op juiste wijze heeft
plaatsgevonden. De Regeling is van 26 november 2013.

Controle accountant
In de toelichting op artikel 3 van de Regeling staat vermeld dat de accountant er
toezicht op houdt dat bij de bezoldiging wordt uitgegaan van de juiste
klassenindeling (art. 5.2 van de WNT). In artikel 5.2 WNT zijn de verplichtingen
van de accountant in algemene zin geregeld.

In artikel 1.9, eerste lid, aanhef en onder d, van de WNT is bepaald dat de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) regels kan stellen
over de controle van het financieel verslaggevingdocument door de accountant op
de naleving van deze wet en de daarop rustende bepalingen. De Minister van BZK
kan daarbij invulling geven aan artikel 5.2 WNT. De Minister van BZK heeft van
zijn bevoegdheid gebruik gemaakt door bij ministeriële regeling het
Controleprotocol WNT vast te stellen, dat op 1 januari 2015 in werking is getreden
en relevant is voor de controle van de jaarrekening over 2014.
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In het Controleprotocol WNT is bepaald: secretaris-generaal
Macro- Economische

‘Ten aanzien van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en tuk en

welzijnssector betekent het tweede gedachtestreepje in deze paragraaf C dat de Beroepen, Opleidingen en

accountant als uitgangspunt voor de con trole hanteert dat de (interne) Arbeidsmarkt

toezichthouder de indeling van de desbetreffende instelling in de van toepassing
zijnde klasse op basis van de totaalscore van de betreffende klasse met Kenmerk
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inachtnem,ng van de Regeling heeft bepaald. Het aldus bepaalde en verantwoorde
bezoldigingsmaximum wordt niet door de accountant gecontroleerd en is voor de
verdere controlewerkzaamheden een gegeven.’

De accountant heeft bijvoorbeeld wel een rol bij de eerdere vraag of de
organisatie onder de WNT valt en of er sprake is van een topfunctionaris. Bij u is
verwarring ontstaan over de vraag waarop de accountant zijn controleactiviteiten
met betrekking tot de klassenindeling moet richten. Is dat, zoals de toelichting op
de Regeling vermeldt, op de juiste toepassing van de klassenindeling, of beperkt
de controle zich, zoals het Controleprotocol WNT voorschrijft, tot de vraag of een
klassenindeling door de (interne) toezichthouder is bepaald zonder dat de
accountant onderzoek hoeft te doen naar de juistheid van de indeling?

De Minister van BZK heeft, op bovenomschreven wijze in het Controleprotocol
WNT, gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om bij ministeriële regeling vast te
stellen hoe de controle moet worden ingevuld van de jaarrekening of de
afzonderlijke WNT-verantwoording. Die bij een ministeriële regeling (= wettelijke
bepaling) vastgestelde bepaling, prevaleert boven een opmerking in een
toelichting. De eerder in de toelichting bij de Regeling opgenomen opmerking dat
van de accountant ook verwacht wordt dat hij controleert of de klassenindeling
juist is toegepast, is daarmee achterhaald. Er is immers inmiddels een wettelijke
bepaling van kracht geworden die expliciet aangeeft wat de controle met
betrekking tot de klassenindeling dient te omvatten. Zoals in het Controleprotocol
is opgenomen wordt ter verduidelijking in de controleverklaring een paragraaf
inzake overige aangelegenheden opgenomen dat geen controlewerkzaamheden
zijn verricht met betrekking tot de juistheid van de klassenindeling.
Mocht van de accountant op enig moment verwacht worden dat hij ook de
juistheid van de klassenindeling controleert, dan zal daartoe het Controleprotocol
WNT gewijzigd moeten worden.

Controle toezichthouder
De met het toezicht belaste ambtenaren van het CIBG zullen gerichte,
steekproefsgewijze controles uitvoeren op de juiste toepassing van de Regeling,
Onjuistheden bij de toepassing van de klassenindeling kunnen ten alle tijde leiden
tot handhavingmaatregelen richting de instellingen. Dat sprake is van een onjuiste
toepassing van de klassenindeling, kan echter geen afbreuk doen aan de (juiste)
constatering van de accountant dat een betreffende klassenindeling door de
interne toezichthouder van de instelling is bepaald en verantwoord.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Deze brief over de
toepassing van de klassenindeling voor de zorg- en welzijnssector zal binnenkort
ook gepubliceerd worden op de website www.iaarverslacienzorg.nl/wnt.
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Ik stuur een afschrift van deze brief naar de Nederlandse Vereninging van secretaris-generaal

Toezichthouders (NVTZ) en de Vereniging van Zorgbestuurders (NVZD). Macro-Economische
Vraagstukken en
Arbeidsmarkt
Beroepen, Opleidingen en

Hoogachtend, Arbeidsmarkt

de minister van Volksgezondheid, Kenmerk
708079- 13 1847-ME VA

Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,

drs. C.E. Mur
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