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WNT-VERANTWOORDING 2017 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op SIKB van toepassing zijnde regelgeving. Het 

bezoldigingsmaximum in 2017 voor SIKB is € 181.000,00 ( 2016 € 179.000,00). Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 

uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen. 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

De heer W.deKoning, Programmadirecteur. Functievervulling van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017, voor 0,97 fte. 

Het WNT-maximum van deze functionaris in 2017 bedraagt € 175.570,00 en de totale bezoldiging € 174.154,00. 

Functievervulling van 01-01-2016 tot en met 31-12-2016, voor 0,98 fte. Het WNT-maximum van deze functionaris in 

2016 bedraagt € 175.420,00 en de totale bezoldiging € 174.251,00. 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12. 

Niet van toepassing. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen. 

De heer A. Deelen, Voorzitter. Functievervulling van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017. Het WNT-maximum van deze 

functionaris in 2017 bedraagt € 27.150,00 en de totale bezoldiging € 6.600,00. Functievervulling van 01-01-2016 tot 

en met 31-12-2016. Het WNT-maximum van deze functionaris in 2016 bedraagt € 26.850,00 en de totale bezoldiging 

€ 5.445,00. 

De bestuursleden A. van der Mark, L. Bakker, E. van den Berg, A. Bakker, E. van der Wel, B. Goudswaard, A. Kant, 

M. van Zutphen, M. de Rooij en J. Haan. Functievervulling van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017 (A. van der Mark tot 

11 november 2017, A. Bakker tot 1 juli 2017, M. de Rooij vanaf 11 november 2017) . Het WNT-maximum voor deze 

bestuursleden in 2017 bedraagt € 18.100,00. Alle genoemde bestuursleden zijn onbezoldigd. De bestuursleden A. van 

der Mark, L. Bakker, E. van den Berg, A. Bakker, E. van der Wel, B. Goudswaard, A. Kant, M. van Zutphen en J. Haan. 

Functievervulling van 01-01-2016 tot en met 31-12-2016. Het WNT-maximum voor deze bestuursleden in 2016 

bedraagt € 17.800,00. Alle genoemde bestuursleden zijn onbezoldigd. 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. 

Niet van toepassing. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT. 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 

een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 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. 

 
 
 
 


