WNT-verantwoording 2018 Stichting ROAT
De WNT is van toepassing op Stichting ROAT. Het voor Stichting ROAT toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2017
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

A. Anzola
Directeur
01/01 – 31/12
1,0
ja

79.183
6.335
85.518

189.000

N.v.t.
85.518

N.v.t.
N.v.t.

A. Anzola
Directeur
01/01 – 31/12
1,0
ja

80.323
7.304
87.627
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Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

181.000

Totale bezoldiging

87.627

De WNT verantwoording in de vastgestelde jaarrekening over 2017 is onjuist. De beloning plus
belastbare onkostenvergoeding was onjuist berekend (€ 6.402 te laag) en er was ten onrechte geen
rekening gehouden met de beloningen betaalbaar op termijn (€ 7.304). Bovenstaande opstelling geeft
de correcte bezoldiging over 2017 weer.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

H.C.P.A. Nijssen
B. van der Veer
M. Kassrioui
E. van der Heijden

Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid

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 een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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