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2.4.19 Verantwoording bezoldiging topfunctionarissen uit hoofde van de WNT

De bezoldiging van een topfunctionaris bestaat op basis van artikel 2.3 Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) uit een beloning vermeerderd met

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van

beloningen betaalbaar op termijn.

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de rechtspersoon. De bevoegdheid tot

vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor het College van Bestuur

komt toe aan de Raad van Toezicht. De bezoldiging bestaat uit een basissalaris, pensioen, sociale

lasten en overige onkostenvergoedingen en voldoet aan de vereisten van de Wet Normering

Topinkomens (WNT).

Aan het bestuurslid zijn geen belaste vaste of variabele onkostenvergoedingen, leningen,

voorschotten en garanties verstrekt.

2.4.19.1 Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

1. Bestuurders met dienstbetrekking

Duur dienstverband. Omvang Belastb. Vrz. belon. Uitk. wgns

Functie Vrz. Naam in 2015 dv (fte) Beloning onk.verg op termijn beëind. dv

Vrz. CvB J J.D. Speelman 01/01 t/m 31/12/2015 1 € 109.848 € 0 € 15.271 € 0

De voor het voortgezet onderwijs toepasselijk norm in 2015 van € 178.000 is niet overschreden.

2. Bestuurders zonder dienstbetrekking

In 2015 waren er geen bestuurders zonder dienstbetrekking.

3. Interim-bestuurders

In 2015 waren er geen interim-bestuurders.

4. Toezichthouders

Functievervulling in Belastb. Vrz. belon. Uitk. wgns

Functie Vrz. Naam 2015 Beloning onk.verg op termijn beëind. dv

Vrz. RvT J Ir. J. van der Horst 01/01 t/m 31/12/2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Plv. vrz. Rvt N L.M.E. d’Hondt, Ing. 01/01 t/m 31/12/2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Lid RvT N Dr. Ir. P.J. van der Aar 01/01 t/m 31/12/2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Lid RvT N Mevr. Mr. C.B. Bos 01/01 t/m 31/12/2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Lid RvT N J. Visser 01/01 t/m 31/12/2015 € 0 € 0 € 0 € 0

De voor toezichthouders in het voortgezet onderwijs toepasselijke normen in 2015 van € 26.700 en € 17.800 (voor resp.

voorzitter en leden) zijn niet overschreden.
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2.4.19.2 Niet-topfunctionarissen van wie de bezoldiging de toepasselijke norm overschrijdt

1. Niet-topfunctionarissen in het verslagjaar

Duur dienstverband Omvang Belastb. Vrz. belon. Uitk. wgns Motivatie

Functieomschrijving in 2015 dv (fte) Beloning onk.verg op termijn beëind. dv overschr.

Geen niet-topfunctionarissen van wie bezoldiging of ontslagvergoeding de norm overschrijdt in 2015

2. Niet-topfunctionarissen in het voorafgaande verslagjaar

Duur dienstverband Omvang Belastb. Vrz. belon. Uitk. wgns Motivatie

Functieomschrijving in 2014 dv (fte) Beloning onk.verg op termijn beëind. dv overschr.

Geen niet-topfunctionarissen van wie bezoldiging of ontslagvergoeding de norm overschrijdt in 2014

Bij de samenstelling van bovenstaande verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de

Beleidsregels toepassing WNT d.d. 23 december 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

                               

           
                                              

                                    
                                                                                   
                             

                                                       
                                                                                 
                    

                                                                             

                                        

                                        


