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Nieuwe meldplicht voor 
accountants Anton Dieleman

Sinds 1 januari 
2013 is de Wet 
normering bezoldi-
ging topfunctionaris-
sen publieke en semipu-
blieke sector van kracht. Deze wet  vervangt de Wet 
openbaarmaking uit publieke middelen gefinancier-
de topinkomens en leidt onder meer tot een 
verslaggevings technisch interes-
sant vraagstuk en een nieuwe 
meldplicht voor de accountant. 
Maar ook de eventuele effecten op 
de controle verklaring kunnen aan-
leiding tot discussie geven.

verslaggeving

Wet normering topinkomens (semi-)publieke sector
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verslaggeving

De Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en semi-

publieke sector1 (verder aangeduid als ‘de 

wet’) bepaalt dat voor functionarissen die 

in dienst zijn publieke of semi-publieke 

organisaties het inkomen wordt gemaxi-

meerd. Deze wet vervangt de Wet open-

baarmaking uit publieke middelen gefi-

nancierde topinkomens (‘Wopt’, zie 

kader) die tot eind 2012 van kracht was.

De wet
De nieuwe wet komt er op neer dat maxi-

ma worden vastgesteld aan het inkomen 

dat wordt betaald aan topfunctionaris-

sen. De reikwijdte van het begrip ‘top-

functionaris’ wordt als volgt ingevuld2:

1. de leden van de hoogste uitvoerende 

en toezichthoudende organen; 

2. de hoogste ondergeschikte of de le-

den van de groep hoogste onderge-

schikten; 

3. degene of degenen belast met de da-

gelijkse leiding. 

De wet kent drie verschillende regimes: 

Een wettelijk vastgestelde bezoldigings-

norm voor het merendeel van de publie-

ke en semi-publieke instellingen. Dit be-

treft instellingen op velerlei terrein, 

zoals onderwijsinstellingen, zorginstel-

lingen, drinkwaterbedrijven, etc. Tevens 

vallen hieronder alle instellingen die 

voor meer dan 50% worden gesubsidi-

eerd. Het maximumsalaris is volgens de 

nieuwe wet € 187.340 (te verhogen met 

sociale lasten, onkostenvergoeding 

(maximaal € 8.069), pensioenlasten en 

andere kosten met betrekking tot toe-

komstige beloningen (maximaal bedrag 

€ 33.190))3. 

Daarnaast een sectorale bezoldigings-

norm, waarbij de minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties (ver-

der ‘de minister’) voor bepaalde sectoren 

specifieke regels kan uitvaardigen met 

betrekking tot de maximering van de be-

zoldiging. Tot nu toe zijn hiervoor alleen 

zorgverzekeraars aangewezen. Naast de 

hiervoor genoemde normbedragen geldt 

een maximum van € 75.000 als vergoe-

ding bij het beëindigen van het dienst-

verband. Tot slot geldt een openbaarma-

kingsregime, die voor instellingen geen 

bezoldingsmaximum met zich brengt, 

maar uitsluitend een openbaarmakings-

verplichting. Dit regime is op dit mo-

ment alleen van toepassing op het loods-

wezen.

Naast de hiervoor genoemde normering 

en maximering van de beloning van top-

functionarissen legt de wet ook beper-

kingen op aan de vergoedingen die aan 

toezichthouders worden betaald. Hier-

voor geldt voor voorzitters, resp. leden 

van dergelijke toezichthoudende organen 

een maximum van 7,5%, resp. 5% van 

het bezoldigingsbedrag voor topfunctio-

narissen binnen dezelfde organisatie.

Voor zover tussen de instelling en de top-

functionaris een beloning wordt overeen-

gekomen die hoger is dan de wettelijk 

toegestane maxima geldt het meerdere 

als onverschuldigde betaling. Omdat er 

sprake kan zijn van bestaande arbeids-

overeenkomsten met een onbepaalde 

looptijd, kent de wet overigens (globaal 

weergegeven) een overgangstermijn van 

vier jaar. 

Opmerkelijk genoeg bevat de nieuwe wet 

geen (inspannings)verplichting voor de 

instelling om een eventueel teveel betaal-

de vergoeding terug te vorderen. De mi-

nister is bevoegd om partijen een last on-

der dwangsom op te leggen om partijen 

te ‘bewegen’ een bovenmatige beloning 

terug te vorderen c.q. te betalen. Wordt 

daaraan geen gevolg gegeven, dan zal de 

minister het bedrag dat onverschuldigd 

is betaald opeisen van de topfunctiona-

ris. In dat geval vervalt (uiteraard) de vor-

dering van de instelling op grond van on-

verschuldigde betaling.

Openbaarmaking
Voor wat betreft openbaarmaking bevat 

de wet de volgende bepalingen. In de 

jaarrekening wordt een toelichting gege-

ven op het inkomen van topfunctionaris-

sen en gewezen topfunctionarissen, door 

het vermelden van onder meer de volgen-

de gegevens:

1. naam;

2. beloning;

3. socialeverzekeringspremies;

4. onkostenvergoedingen;

5. pensioenlasten en andere kosten ten 

behoeve van toekomstige belonin-

gen;

6. vergoeding wegens beëindiging 

dienstverband.

Als er sprake is van een bovenmatige ver-

goeding in relatie tot de wet, moeten de 

hiervoor genoemde gegevens ook afzon-

derlijk worden toegelicht. De letterlijke 

tekst van de wet lijkt een exacte herhaling 

van de hiervoor genoemde  gegevens voor 

te schrijven. Maar naar het mij voorkomt 

kan een toelichting op de bovenmatig-

heid, met verwijzing naar de hiervoor 

geno emde  gegevens, ook volstaan.

Het opnemen van een vordering in de jaar-

rekening mag niet achterwege worden ge-

laten als de omvang van de vordering niet 

materieel is. Dit blijkt uit de Memorie van 

Toelichting bij het wetsvoorstel, waar ove-

rigens abusievelijk wordt gerefereerd aan 

art. 2:383 BW, dat zou toestaan dat niet-

materiële bedragen niet behoeven te wor-

den opgenomen4. Het desbetreffende arti-

kel vormt juist één van de uitzonderingen 

in BW 2.9 waarop het materialiteitsbegin-

sel niet van toepassing is.

Tevens moeten deze gegevens voor 1 juli 

van het jaar dat volgt op het boekjaar 

elektronisch aan de minister worden toe-

gezonden.

Als sprake is van een onverschuldigde 

betaling, omdat de beloning de bij wet 

gestelde maxima overschrijdt, wordt het 

gedeelte dat als ‘onverschuldigd’ kwalifi-

De Wopt – die in 2006 van kracht is 

geworden – kwam er (kort weer-

gegeven) op neer dat het belastbare 

inkomen van werknemers dat hoger 

lag dan het belastbare inkomen van 

de minister van Binnenlandse Zaken 

in de toelichting op de jaarrekening 

moest worden vermeld. Tevens 

moest in die situaties vóór 1 juli van 

het volgende jaar een verplichte 

melding worden gedaan bij de minis-

ter. De Wopt was van toepassing op 

publieke instellingen en semipublie-

ke instellingen waarvan de opbreng-

sten voor meer dan 50% uit subsi-

diebaten bestonden, c.q. instellingen 

die voor ten minste 33% werden 

 bekostigd uit wettelijke heffingen.  

De Wopt-norm voor 2011 bedraagt  

€ 193.000; voor 2012 (het laatste jaar 

waarin de Wopt van toepassing is)  

is deze nog niet bekend.

De Wopt
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ceert als vordering in de jaarrekening op-

genomen. Ook moet dit bedrag altijd af-

zonderlijk in de toelichting op de 

jaarrekening worden vermeld en moeten 

vergelijkende cijfers worden verstrekt 

(voor zover van toepassing). 

In de jaarrekening moet tevens een moti-

vering worden opgenomen die aangeeft 

op grond waarvan sprake is van een over-

schrijding van het wettelijk toegestane 

maximum. Het voorgaande roept uiter-

aard de interessante vraag op hoe een 

dergelijke post moet worden verant-

woord als de (inmiddels vertrokken) be-

stuurder met een  stalen gezicht naar de 

Bahama’s of een ander exotisch oord is 

vertrokken. De vordering zal in dat geval 

naar alle waarschijnlijk moeilijk of wel-

licht helemaal niet inbaar zijn. 

Een voorziening uit hoofde van onin-

baarheid is dan aan de orde om een ge-

trouwe weergave in de jaarrekening te be-

reiken. Als in die situatie, op grond van 

de wet, de vordering volledig wordt op-

genomen, is sprake van een jaarrekening 

die de vordering rechtmatig weergeeft. 

Van een getrouwe weergave in de jaarre-

kening is dan geen sprake. Dat leidt tot 

een interessant dilemma voor de accoun-

tant die betrokken is bij de controle van 

de desbetreffende jaarrekening. 

Gelet op het feit dat naar mijn mening in 

de jaarrekening het getrouwe beeld pre-

valeert boven het rechtmatig weergeven 

van een dergelijke post, lijkt het mij rede-

lijk de vordering op te nemen, deze ade-

quaat toe te lichten, maar tegelijkertijd 

(eveneens voorzien van een toelichting) 

een voorziening voor oninbaarheid op te 

nemen tot een voldoende niveau. Van 

rechtmatigheid is dan geen sprake; van 

getrouwheid wel. Dat lijkt te worden be-

vestigd door de Memorie van Toelichting 

bij het wetsvoorstel. Daaruit wordt duide-

lijk dat bij het wetsvoorstel dat ter con-

sultatie is voorgelegd de accountant ge-

vraagd werd een rechtmatigheidsoordeel 

te geven. Dat is later vervallen en ver-

vangen door een meldplicht van de 

 accountant5.

Meldplicht accountant
De wet introduceert een nieuwe meld-

plicht voor de accountant die betrokken 

is bij de controle van de jaarrekening van 

de instelling. Als sprake is van een onver-

schuldigde betaling als bedoeld in de 

wet, moet deze onverschuldigde betaling 

worden gemeld indien de vordering:

1.  niet in de jaarrekening is opgenomen;

2. op het moment waarop de controle-

verklaring wordt verstrekt nog niet 

door de desbetreffende topfunctiona-

ris is terugbetaald.

Verder geldt een meldingsplicht voor de 

accountant indien de hiervoor genoemde 

bezoldigingsgegevens en de vereiste moti-

vering bij overschrijding van het wettelijk 

maximum niet in de jaarrekening zijn toe-

gelicht. De accountant moet deze ontbre-

kende gegevens melden aan de minister.

Effect op controleverklaring
Vervolgens rijst de vraag welke conse-

quenties het al dan niet opnemen van een 

(inbare) vordering, c.q. het achterwege 

laten van de toelichting heeft op de con-

troleverklaring van de accountant. De 

Memorie van Toelichting merkt op dat 

afhankelijk van de omstandigheden een 

onverschuldigde betaling of onjuiste 

openbaarmaking kan leiden tot een niet-

goedkeurende controleverklaring . De 

tekst van de Memorie van Toelichting 

verwijst daarbij naar art. 2:363 lid 3 BW. 

Dat is een interessante verwijzing, omdat 

in die bepaling wordt gesteld dat voor 

een toelichting op de beloning bestuur-

der geen materialiteitscriterium geldt. 

Uiteraard is de kring van topfunctionaris-

sen ruimer dan de groep bestuurders. 

Maar dezelfde Memorie van Toelichting 

geeft aan dat er geen beroep kan worden 

gedaan op de bepaling in BW dat posten 

van geringe omvang niet behoeven te 

worden toegelicht.

Consequentie daarvan lijkt mij dat de 

parlementaire geschiedenis, zowel voor 

het opnemen van de vordering als de toe-

lichting bij de jaarrekening, aansluit bij 

de regelgeving voor de toelichting op de 

beloning bestuurders voor rechtsperso-

nen die onder BW 2.9 vallen. Concreet: 

bedragen mogen niet worden weggelaten 

als sprake is van niet-materiële omvang. 

Voor de controleverklaring is de conclu-

sie dan helder. Het niet opnemen van een 

vordering en het achterwege laten van de 

toelichting die op grond van deze wet 

vereist zijn, leiden tot een materiële af-

wijking in de jaarrekening. Daarbij past 

een niet-goedkeurende controleverkla-

ring. Afgezien van andere onjuistheden 

in de jaarrekening zal dit (moeten) leiden 

tot een controleverklaring met beperking 

en – onder voorwaarden – het opnemen 

van de ontbrekende toelichting in de con-

troleverklaring. Wellicht dat door de aard 

van de verplichting in relatie tot deze wet 

de accountant eerder geneigd zal zijn het 

oordeel in de controleverklaring aan te 

passen. Dat is anders bij het ontbreken 

van de toelichting op de beloning van be-

stuurders in de reguliere situaties onder 

BW 2.9. Daarop kom ik in een volgend 

artikel terug. An

1. Staatsblad 2012, 583

2.  Ik abstraheer hier van overheidstopfunctiona-

rissen die ook onder de definitie van topfunc-

tionaris vallen.
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‘Het niet opnemen van een 
vordering en weglaten van 
de vereiste toelichting lei-
den tot een materiële af-

wijking in de jaarrekening.’

Anton Dieleman RA is directeur vaktechniek bij 

Mazars


