1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens

M.C. Kersten

B. van der Neut

Bestuurder

Bestuurder

01/01-31/12

01/01-28/02

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

€133.361

€17.072

Aanvang en einde functievervulling in
2021

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€12.698

€1.856

Subtotaal

€146.059

€18.928

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€209.000

€33.783

-

-

€146.059

€18.928

-/- 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

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

M.C. Kersten

B. van der Neut

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens

Bestuurder

Bestuurder

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

€118.504

€100.823

Aanvang en einde functievervulling in
2020

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€11.902

€10.365

Subtotaal

€130.406

€111.188

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€201.000

€201.000

Bezoldiging

€130.406

€111.188

(*) Betreft dienstverband in Stichting WelschapSocius Holding. Feitelijke inzet van bestuur t.b.v Socius MD
bedraagt 0,25 fte.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

J.W. Dekker

D.G. Visser

H. Veger

Voorzitter

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01/31/12

€7.800

€5.200

€5.200

€31.350

€20.900

€20.900

-

-

-

€7.800

€5.200

€5.200

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

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

J.W. Dekker

D.G. Visser

H. Veger

(Vice) voorzitter

Lid

Vicevoorzitter/lid

01/01-31/12

01/01/31

01/01-31/12

€5.633

€5.200

€5.200

€20.100

€20.100

€20.100

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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Gegevens 2021
bedragen x € 1

F.W. van ZuilekomGrimminck

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

M.F. Lobry

Lid

Lid

01/01-31/12

22/06-31/12

€5.200

€2.700

€20.900

€11.051

-

-

€5.200

€2.700

Bezoldiging
Bezoldiging3
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

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

F.W. van Zuilekom

M.F. Lobry

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

M. van TunenGeldermans

Lid

Lid

01/01-31/112

01/01-30/06

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€5.200

-

€1.270

€20.100

-

€10.050

21

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt
In de WNT verantwoording over het 2020 is de toegekende uitkering wegens beëindiging van het
dienstverband van de heer van de Neut opgenomen. De toegekende uitkering bedroeg EUR 50.000
en is lager dan het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. De uitkering is feitelijk uitbetaald
aan de heer van de Neut in 2021.
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