
WNT verantwoording

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.  Dit betreft het algemene bezoldigingsmaximum.

De WNT is van toepassing op Stichting Welzijn Lelystad. Het voor Stichting Welzijn Lelystad toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000

Aanpassing vergelijkende cijfers voorgaand jaar

Er is sprake van foutenherstel wat betreft de bezoldiging van de directeur-bestuurder van voorgaand jaar. In voorgaand jaar is de 

bezoldiging van de directeur-bestuurder niet bepaald op de wijze als bepaald in de WNT. De totale bezoldiging opgenomen in 

de jaarrekening 2017 was € 125.944 en daarmee te hoog. De juiste omvang is opgenomen in onderstaande toelichting. Daarnaast 

was in de jaarrekening 2017 de bezoldiging voor de Raad van Toezicht niet opgenomen. Deze is in de vergelijkende cijfers voor 

2018 wel opgenomen.

bedragen x € 1 Jan Dekker

Functiegegevens
Directeur-

bestuurder

01-01 – 31-12

Deeltijdfactor in fte 1

Topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

104.378

Beloningen betaalbaar op termijn 11.377

Subtotaal 115.755

189.000

/- Onverschuldigd betaald bedrag 0

Totale bezoldiging 115.755

N.v.t.

Gegevens 2017

01-01 – 31-12

Deeltijdfactor 2017 in fte 1

101.742

Beloningen betaalbaar op termijn 11.241

Totale bezoldiging 2017 112.983

De volgende toezichthoudende topfunctionarissen hebben de volgende beloningen ontvangen:

Naam topfunctionaris 2017

J. Leentvaar Voorzitter Raad van Toezicht 3.000                       

P.F. Hekking Lid Raad van Toezicht 2.000                       

E. van der Zee Lid Raad van Toezicht 2.000                       

I.J.W. Valk Lid Raad van Toezicht 2.000                       

M.L.L. Bekhuis Lid Raad van Toezicht 2.000                       

Het in 2018 van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum is voor de voorzitter 15% van € 189.000 en voor de leden 10% van € 189.000.

Er is geen sprake van overschrijding van dit bezoldigingsmaximum voor de leden van de Raad van Toezicht.
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Bezoldiging

Functie 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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