
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

bedragen x € 1 J. van der Wal

A. Jaarsma-

Romkema M.v.Iperen

Functie(s) Directeur Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/07 - 31/08 19/08 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 61,1111 88,8889

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee ja

Individueel WNT-maximum 20.138 63.782

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 17.800 27.094

Beloningen betaalbaar op termijn  - 2.688

Subtotaal 17.800 29.782

 -/-  Onverschuldigd betaald bedrag  -  -

Totaal Bezoldiging 17.800 29.782

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/07

Deeltijdfactor 2018 in fte 1,0000

(Fictieve) dienstbetrekking? JA

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 58.286

Beloningen betaalbaar op termijn 5.997

Totale bezoldiging 2018 64.283

Individueel WNT-maximum 109.775

bedragen x € 1

Functie(s)

Kalenderjaar 2019 2018

Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar 01/01 - 30/06 01/07 - 31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 187 182

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendemaand 1t/m12

Bezoldiging

Werkelijke uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -  -

Totaal Bezoldiging, exclusief BTW

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Naam: Functie:

E. Ottens Voorzitter 

bestuur *1J.G. Lolkema Penningmeester 

*1M.R.M. à Nijeholt Secretaris

J. van Loon Lid bestuur

F. Sikkink Lid bestuur

Verstrekte vergoedingen aan bestuurders:

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 

die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Directeur

204.545

110.750

110.750

n.v.t.

n.v.t.

De WNT is van toepassing op Stichting Kwartier Zorg & Welzijn. Het voor Stichting Kwartier Zorg & Welzijn 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (op basis van de van toepassing zijnde regelgeving: "Het 

algemene bezoldigingsmaximum").

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Zie onder-

staand tabel.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

J. van der Wal


