
Gegevens WNT 2014

Ik meld gegevens voor een: Lid van de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of ander hoogste

toezichthoudende orgaan ("Toezichthouder")

Topfunctionaris (niet toezichthouder)

Gewezen topfunctionaris

Niet-topfunctionaris

Aanhef: Dhr. Mw.

Voorletters: J.W.

Achternaam: Poot

Functie(s) binnen deze functiecategorie: voorzitter raad van bestuur

Functie binnen deze functiecategorie Voorzitter Lid

Totaalscore functiezwaarte van de instelling volgens

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en

welzijnssector.

Zie functiezwaarte  

Maximale bezoldigsklasse van instelling volgens Regeling

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en

welzijnssector  (A t/m J). 

Zie bezoldigingsklasse  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Maximale bezoldigingsklasse van instelling volgens

Regeling bezoldigingsmaxima Zorgverkeraars  
minder dan 300.000 verzekerden

tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden

met meer dan 1.000.000 verzekerden

Is deze persoon anders dan op grond van een (fictieve)

dienstbetrekking werkzaam?  
Nee, er is wel sprake van een (fictieve) dienstbetrekking

Ja, voor een periode van zes maanden of korter

Ja, voor een periode van meer dan zes maanden binnen 18 maanden

Overschrijdt de bezoldiging van de functionaris in 2014

(naar rato) de WNT-norm?  
Ja Nee

Heeft de functionaris een ontslagvergoeding gekregen? Ja Nee

Is het totaal van de toegezegde ontslaguitkeringen hoger

dan de geldende norm?  
Ja Nee

Heeft de functionaris ooit op een WOPT/WNT lijst gestaan

of had hij/zij daar op moeten staan?  
Ja Nee

Is de functie het gehele jaar door de functionaris vervuld? Ja Nee

Aanvang functievervulling in 2014  

Einde functievervulling in 2014  

In welk kalenderjaar heeft de functionaris zijn huidige

dienstverband aangevangen?
jaar aanvang2011

Omvang van het dienstverband:   FTE1

Bezoldiging 2014

Beloning 2014  euro   187 371

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen:  euro
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Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op

termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,

sabbatical, aanvulling sociale uitkering,

arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)  

euro   19 962

Totaal bezoldiging    207 333

Motivering overschrijding toepasselijk

bezoldigingsmaximum  
De norm wordt niet overschreden

Algemene redenen (licht hieronder toe)

Overgansgrecht (licht hieronder toe)

Wettelijke uitzondering (licht hieronder toe)

Toelichting overschrijding

(WNT-norm 2014: zie : zie: officielebekendmakingen.nl)  
Arbeidsovereenkomst is aangegaan in 2011 en valt derhalve onder

het overgangsrecht

Ontslagvergoeding 2014

Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2014 een

ontslagvergoeding ontvangen?
ja nee

Jaar einde dienstverband jaartal

Vervulde functies bij de rechtspersoon of instelling (de

meest recente eerst)  

In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beeindiging

van het dienstverband/functievervulling  
euro

Motivering voor de te hoge ontslagvergoeding  Niet van toepassing (de norm wordt niet overschreden)

Gerechtelijke uitspraak (licht toe)

Algemeen verbindend voorschrift (licht toe)

Overige redenen (licht toe)

Toelichting  

Was de functionaris in het voorgaande boekjaar ook in

dienst bij de instelling?
Ja Nee

Functie(s) binnen deze functiecategorie voorzitter raad van bestuur

Is de functie geheel 2013 door de functionaris vervuld? Ja Nee

Aanvang functievervulling in 2013  

Einde functievervulling in 2013  

Omvang van het dienstverband in 2013  FTE1

Bezoldiging 2013

Beloning in 2013  euro   186 507

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen in

2013  
euro

Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn in

2013 (bijv. pensioen)  
euro   19 971

Totale bezoldiging 2013 euro   206 478

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:
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