WNT-verantwoording 2020 Cooperatiëve Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland U.A.
De WNT is van toepassing op Cooperatiëve Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland U.A. Het voor Cooperatiëve Ondernemers in de
Kleinschalige Zorg in Zeeland U.A. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 135.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp,
klasse II, totaalscore 8 punten).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020
bedragen x € 1

M.M.C.J. Suijkerbuijk

A.M. de Pagter

Voorzitter bestuur

Bestuurslid

Directeur

01/07 – 31/12

01/07 – 31/12

01/01 – 31/12

0,391

0,104

1,00

nee

nee

ja

-

-

95.489

-

-

9.754

Subtotaal

15.149

3.593

105.243

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

26.523

7.060

135.000

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

S. van Waarde

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

15.149

3.593

105.243

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

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

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

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Zie Tabel 1b

Zie Tabel 1b

S. van Waarde

-

-

01/07 - 31/12

-

-

1,00

-

-

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

39.749

-

-

4.322

Subtotaal

-

-

44.071

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

-

-

65.534

Bezoldiging

-

-

44.071

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Directeur

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2020
M.M.C.J. Suijkerbuijk

bedragen x € 1

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)

A.M. de Pagter

Voorzitter bestuur

Functiegegevens

Bestuurslid

2020

2019

2020

2019

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

01/01 – 30/06

01/07 – 31/12

6

6

6

6

180

N.v.t.

61

N.v.t.

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 193

€ 187

€ 193

€ 187

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

121.800

155.400

121.800

155.400

Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren
per kalenderjaar
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

72.421

Bezoldiging (alle bedragen exclusief
btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

Ja
9.881

Bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren
per kalenderjaar
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

E.J.I. Timmermans
Voorzitter bestuur
2020
01/02 – 31/12
11
180

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 193

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

262.300

Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

34.649

Bezoldiging (alle bedragen exclusief
btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

8.959

Bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

8.959

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

8.959

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

22.245

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

N.v.t.

Ja
11.337

2.943

3.039

21.218

5.982

N.v.t.

N.v.t.

21.218

5.982

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

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

N.v.t.

N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

M.L.E.A. van Zon
Lid
01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019

1.708

13.500

N.v.t.
1.708

N.v.t. /, N.v.t.
N.v.t.

M.L.E.A. van Zon
Lid
01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

850
6.553

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een
bezoldiging van € 1 700 of minder
Gegevens 2020
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

P.P.J. den Boer

Voorzitter Raad van Toezicht

A.J. Drijdijk

Lid Raad van Toezicht

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

