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Bezoldiging topfunctionarissen

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 Kennispoort
Regio Zwolle van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 bedraagt € 194.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum
per persoon of functie 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. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit
bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het maximum.

De bezoldiging van de functionarissen die over 2019 in het kader van de WNT verantwoord worden, is
als volgt:

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen W. H.J.  P.A.
van Ingen Meijer    van Ulsen

1. Functionaris (functienaam) Voorzitter RvT Voorzitter RvT Lid RvT
2. Duur dienstverband 1/1 - 31/8 1/9 - 31/12 1/1 - 31/12
3. Totale bezoldiging € -         € 3.648         € 3.589
4. Toepasselijk WNT-maximum € 19.400 € 9.700  € 19.400

___________ ___________ _________
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (3) € - € 3.648 € 3.589

P.J.A. J.             J.A.
Satink Schagen           van Staveren

1. Functionaris (functienaam) Lid Lid                   Lid
2. Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 -31/12        1/1 - 31/12
3. Totale bezoldiging € 3.543 €  3.589           € 3.589
4. Toepasselijk WNT-maximum € 19.400 € 19.400           € 19.400

___________ ___________    ___________
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (3) € 3.543 €   3.589           € 3.589 

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen N. 
Wakker

1. Functionaris (functienaam) Directeur 
2. Duur dienstverband 1/1 - 31/12
3. Omvang dienstverband (in fte) 1
4. (Fictieve) dienstbetrekking? nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden
werkzaam? ja
5. Beloning (exclusief niet-aftrekbare BTW) € 154.663 
6. Beloningen betaalbaar op termijn -
7. Toepasselijk WNT-maximum € 194.000

__________
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (5 en 6) € 154.663

De totale bezoldiging is lager dan de in de jaarrekening verantwoorde directiekosten. Dit wordt
veroorzaakt door de niet aftrekbare BTW en onbelaste onkostenvergoedingen die niet in de berekening
van de totale bezoldiging worden opgenomen.
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De bezoldiging van de functionarissen die over 2018 in het kader van de WNT verantwoord worden, is
als volgt:

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen W. J.A.. P.A.
van Ingen van Staveren van Ulsen

1. Functionaris (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT
2. Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
3. Totale bezoldiging € 8.343 € 3.495 € 3.512
4. Toepasselijk WNT-maximum € 28.350 € 18.900 € 18.900

___________ ___________ _________
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (3) € 8.343 € 3.495 € 3.512

P.J.A. J. 
Satink Schagen

1. Functionaris (functienaam) Lid Lid
2. Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
3. Totale bezoldiging € 3.512 € 6.957
4. Toepasselijk WNT-maximum € 18.900 € 18.900

___________ ___________
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (3) € 3.512 € 6.957

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen N. 
Wakker

1. Functionaris (functienaam) Directeur 
2. Duur dienstverband 1/1 - 31/12
3. Omvang dienstverband (in fte) 1,0
4. (Fictieve) dienstbetrekking? nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden
werkzaam?                                                                  ja
5. Beloning (exclusief niet aftrekbare BTW) € 140.655
6. Beloningen betaalbaar op termijn -
7. Toepasselijk WNT-maximum € 187.000

__________
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (5 en 6) € 140.655

Aanpassing vergelijkende cijfers voorgaand jaar
Er is sprake van foutenherstel wat betreft de bezoldiging van de bestuurder van voorgaand jaar. 
In de WNT verantwoording van voorgaand jaar is ten onrechte de onbelaste reiskostenvergoeding en
niet verrekenbare BTW verantwoord. Hierdoor is de totale bezoldiging over 2018 € 28.252 lager.
€140.655 ten opzichte van € 168.907). De aanpassing heeft geen effect op het vermogen per 31
december 2018 en het resultaat over 2018.

De heer J. Schagen heeft zijn vergoeding voor zijn rol binnen de Raad van Toezicht over de jaren 2017
tot en met 2019 in het boekjaar 2019 gefactureerd. De totale kosten over deze periode zijn in het
resultaat van 2019 verantwoord. De vergoeding voor de jaren 2017 en 2018 is in de toelichting WNT
opgenomen in de toelichting over het jaar 2018.

Gemiddeld aantal werknemers
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 8,40
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 6,30
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