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Bezoldiging topfunctionarissen 
 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling 

bedragen x € 1 G. van der Bend E. Leurs 

Functiegegevens directeur directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/07* 01/10 – 31/12 

Deeltijdfactor in fte  1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja 

   

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 56.347* 13.270 

Beloningen betaalbaar op termijn 7.834* 1.008 

Subtotaal 64.181*  14.278 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 105.129* 45.622 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 64.181* 14.278 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. N.v.t. 

   

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 n.v.t. 

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.531  

Beloningen betaalbaar op termijn 12.486  

Totale bezoldiging 2016 124.017  

 
In de jaarrekening 2016 zijn geen gegevens opgenomen betreffende leidinggevende 
topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Dit 
betreft enkel de heer G. van der Bend. De gegevens over 2016 zijn hierboven opgenomen. Over 
2016 is geen sprake van een onverschuldigde betaling. 
 
 
*Er bestaat onzekerheid over de te hanteren verwerkingswijze betreffende het dienstverband en de 
uitdiensttreding van de oud directeur. Op het moment van opmaken van de jaarrekening waren de 
bij de uitdiensttreding in 2017 gehanteerde veronderstellingen/aannames niet voorhanden. 
Hierdoor heeft het huidige bestuur op basis van de aanwezige kennis de WNT-verantwoording 
opgesteld. Indien op een later moment mocht blijken dat de in de huidige verantwoording 
toegepaste aannames niet correct zijn, wordt dit in de eerstvolgende verantwoording 
gecorrigeerd/toegelicht.  
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode  
kalendermaand 1 t/m 12  
 

bedragen x € 1 M. Houdijk 

Functiegegevens Interim directeur 
Kalenderjaar3 2017 2016 

Periode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang – einde) 

28/04 – 02/10 n.v.t. 

Aantal kalendermaanden 
functievervulling in het kalenderjaar 

5  

   
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar  € 176  
Individueel toepasselijke maximum 
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 

      € 122.500 

   
Bezoldiging   

Werkelijk uurtarief lager dan het 
(gemiddeld) maximum uurtarief? 

         Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode    € 20.950  

Totale bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 

   € 20.950 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag         N.v.t. 
Totale bezoldiging, exclusief BTW     €  20.950 

   
Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

       N.v.t. 

 
1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder  
 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

J. de Krom Voorzitter 

V.S. v.d. Berg Penningmeester 

M. Donkersloot 2de penningmeester 

M. de Jong Secretaris 

M.G.M. Houdijk – Van Hartrop Bestuurder 

H.C. Borgers Bestuurder 

 

In de jaarrekening 2016 zijn geen gegevens opgenomen betreffende topfunctionarissen en 
gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. De betreffende gegevens 
zijn:  
 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

J. de Krom Bestuurder 

V.S. v.d. Berg Penningmeester 

M. de Jong Secretaris 

M.G.M. Houdijk – Van Hartrop Voorzitter 

R.A. de Waard Bestuurder 

H.C. Borgers Bestuurder 
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking  

bedragen x € 1 G. v.d. Bend 

Functiegegevens  

Functie(s) gedurende dienstverband directeur 

Deeltijdfactor in fte  1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2017 

  

Ontslaguitkering  

Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband 

105.000* 

  

Individueel toepasselijk maximum 75.000 

  

-/- Onverschuldigd deel 30.000* 

Totaal uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband 

75.000 

Waarvan betaald in 2017 105.000* 

  

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

Transitievergoeding na 
20 jaren dienstverband 

 
 
*Er bestaat onzekerheid over de te hanteren verwerkingswijze betreffende het dienstverband en de 
uitdiensttreding van de oud directeur in 2017. Op het moment van opmaken van de jaarrekening 
waren de bij de uitdiensttreding gehanteerde veronderstellingen/aannames niet voorhanden. 
Hierdoor heeft het huidige bestuur op basis van de aanwezige kennis de WNT-verantwoording 
opgesteld. Indien op een later moment mocht blijken dat de in de huidige verantwoording 
toegepaste aannames niet correct zijn, wordt dit in de eerstvolgende verantwoording 
gecorrigeerd/toegelicht.  
 


