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Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 2020 

Wet Normering Topinkomens (WNT) boekjaar 2020 
De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 
 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 Mevr. G. Feunekes

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde funct ievervulling in 
2020 1/1-31/12

Deelt ijdfactor in f t e 1

Dienstbet rekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 121.140

Beloningen betaalbaar op termijn 20.438

Subtotaal 141.578

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximun 201.000
Onverschuldigd betaald en nog niet  
terugontvangen bedrag -

Bezoldiging 141.578
Het  bedrag van de overschrijding en de 
reden w aarom de overschrijding al dan 
niet  is toegestaan n.v.t .

Toelicht ing op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling n.v.t .  

 
 
 
 

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde funct ievervulling in 
2019 1/1-31/12

Deelt ijdfactor in f te 1

Dienstbet rekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116.270

Beloningen betaalbaar op termijn 19.634

Subtotaal 135.904

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximun 194.000
Onverschuldigd betaald en nog niet  
terugontvangen bedrag n.v.t .

Bezoldiging 135.904
Het  bedrag van de overschrijding en de 
reden w aarom de overschrijding al dan 
niet  is toegestaan n.v.t .

Toelicht ing op de vordering w egens 
onverschuldigde betaling n.v.t .

Mevr. G. Feunekes

Directeur
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2020 is als volgt: 
 
Gegevens  2020

bedragen x € 1
Mw.R.M 

Bergkamp
Mw. F. 

Nasrul lah
Dhr. K. de 

Gooijer
Dhr. G. 

Spaargaren
Mw. E. 

Kampman
Dhr. V. 

Everhardt

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde funct ievervulling in 
2020 1/1-31/12 1/9-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/5-31/12
Bezoldiging 3.000 833 2.500 2.500 2.500 -

Individueel toepasselijk WNT-maximum 30.150 6.700 20.100 20.100 20.100 13.400
Onverschuldigd betaald bedrag en nog 
niet  t erugont vangen bedrag n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t .
Bezoldiging 3.000 833 2.500 2.500 2.500 -
Het  bedrag van de overschrijding en de 
reden w aarom de overschrijding al dan 
niet  is t oegestaan n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t .

Toelicht ing op de vordering w egens 
onverschildigde betaling n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t .

Gegevens  2019

bedragen x € 1
Mw.R.M 

Bergkamp
Mw. H.A.G.M. 

Linden
Mw.A.C. den 

Besten 
Dhr. K. de 

Gooijer
Dhr. G. 

Spaargaren
Mw. E. 

Kampman

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde funct ievervulling in 
2019 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging 3.000 1.875 1.875 2.500 2.500 2.500

Individueel toepasselijk WNT-maximum 29.100 14.550 14.550 19.400 19.400 19.400
Onverschuldigd betaald bedrag en nog 
niet  t erugont vangen bedrag n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t .

Bezoldiging 3.000 1.875 1.875 2.500 2.500 2.500
Het  bedrag van de overschrijding en de 
reden w aarom de overschrijding al dan 
niet  is t oegestaan n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t .

Toelicht ing op de vordering w egens 
onverschildigde betaling n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t . n.v.t .  
 

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

2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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