
WNT-verantwoording 2015 stichting sociale werkvoorziening INTOS 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op stichting 
sociale werkvoorziening INTOS van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor stichting sociale werkvooorziening INTOS is € 178.000,--. 
Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang 
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de 
leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en 
voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het 
dienstverband. 
 
Toezichthoudende topfunctionarissen1 [INDIEN VAN TOEPASSING] 
 

bedragen x € 1 
[P.J.H.M. de 

Koning] 
[P.J.J. Lucassen] [C.G.P.M. Peters] 

Functie(s) [VOORZITTER AB en 
DB] 

[AB en DB LID] [AB en DB LID] 

Duur dienstverband  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
    
Individueel WNT-maximum2 26.700 17.800 17.800 
    
Bezoldiging    
Beloning - - - 
Belastbare onkostenvergoedingen  - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal3 0 0 0 

    
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 
    
Totaal bezoldiging 0 0 0 
    
Motivering indien overschrijding: zie 1) 2) 3) 
    
Gegevens 2014    
Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
    
Bezoldiging 2014    
Beloning  - - - 
Belastbare onkostenvergoedingen  - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2014 0 0 0 

Individueel WNT-maximum 2014 17.286 11.524 11.524 
 
  

 
1 [Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met toezichthoudende taken. NB: aanduidingen verwijderen die 
niet van toepassing zijn.] 
2 � = 15% of 10% van �  ∙ �

���
 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-maximum en b = functieduur in kalenderdagen 

3 Het subtotaal wordt hier opgenomen inclusief een eventueel onverschuldigd betaald bedrag. 



 

bedragen x € 1  
[E.H.C. 

Vandermeulen] 
[G.J.M. 

Wienhoven] 
Functie(s)  [AB-LID] [AB-LID] 
Duur dienstverband   1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
    
Individueel WNT-maximum4  17.800 17.800 
    
Bezoldiging    
Beloning  - - 
Belastbare onkostenvergoedingen   - - 
Beloningen betaalbaar op termijn  - - 

Subtotaal5  0 0 

    
-/- Onverschuldigd betaald bedrag  - - 
    
Totaal bezoldiging  0 0 
    
Motivering indien overschrijding: zie  2) 3) 
    
Gegevens 2014    
Duur dienstverband in 2014  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
    
Bezoldiging 2014    
Beloning   - - 
Belastbare onkostenvergoedingen   - - 
Beloningen betaalbaar op termijn  - - 

Totaal bezoldiging 2014  0 0 

Individueel WNT-maximum 2014  11.524 11.524 
 
1) PM 
2) PM 
etc. 
 
 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 
een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen6. Er zijn in 2015 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden 
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten 
worden. 

 
4 � = 15% of 10% van �  ∙ �

���
 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-maximum en b = functieduur in kalenderdagen 

5 Het subtotaal wordt hier opgenomen inclusief een eventueel onverschuldigd betaald bedrag. 
6 Niet-topfunctionarissen die in een voorgaand jaar een bezoldiging boven het WNT-maximum hadden maar in 
2015 niet, hoeft u niet op te nemen.  


