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WNT-verantwoording 2017 Stichting Bibliocenter 

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 Bibliocenter 

van toepassing zijnde regelgeving: algemeen. 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Bibliocenter  is € 181.0001. 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 functievervulling2 

 

bedragen x € 1 
Mevr. H.E. 

Vogelaar 
  

Functiegegevens Bestuurder   

Aanvang3 en einde functievervulling in 

2016 

1/1 - 31/12   

Omvang dienstverband (in fte) 0,89   

Gewezen topfunctionaris? nee   

(Fictieve) dienstbetrekking? ja   

    

Individueel WNT-maximum4 € 161.090   

    

Beloning € 80.891 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen € 698 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.792 - - 

Subtotaal € 92.381   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging € 92.381   

    

Verplichte motivering indien 

overschrijding 

NVT   
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Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 

2016 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 - - 

    

Beloning € 88.965 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen € 844 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.936 - - 

Totaal bezoldiging 2015 € 101.745 - - 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen5  

bedragen x € 1 

Mevr. V.M.L. 

Gommers-

Weijnen 

Mevr. D.E.M.P.J. 

Reijnart 

Dhr. J.T.C.M. 

van Heel 

Functiegegevens VOORZITTER LID LID 

Aanvang en einde functievervulling in 

2017 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum6 € 27.150 € 18.100 € 18.100 

    

Beloning € 300 € 300 € 300 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal € 300 € 300 € 300 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging € 300 € 300 € 300 

    

Verplichte motivering indien 

overschrijding 

NvT NvT NvT 

    

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 

2016 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

 

    

Beloning € 300 € 300 € 300 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2016 € 300 € 300 € 300 
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bedragen x € 1 
Dhr. T.G.  

van Laarhoven 

Dhr. A.W.P. 

Kirkels 

Mevrouw M.J. 

Ketelaar 

Functiegegevens LID LID LID 

Aanvang en einde functievervulling in 

2017 

1/1 - 31/12 1/6 - 31/12 1/6 – 31/12 

    

Individueel WNT-maximum7 € 18.100 € 9.050 € 9.050 

    

Beloning € 300 € 150 € 150 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal € 300 € 150 € 150 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging € 300 € 300 € 300 

    

Verplichte motivering indien 

overschrijding 

NvT NvT NvT 

    

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 

2016 

1/1 - 31/12   

    

Beloning € 300 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2016 € 300 - - 
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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 ontvangen8. 

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. 

                                                           
1
 Maak een keuze uit: [Het algemene WNT-maximum / het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse XXX en com-

plexiteitspunten per criterium XXX / het WNT-maximum voor de Cultuurfondsen, plafond XXX / het WNT-maximum 
voor ontwikkelingssamenwerking / het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse XXX / het WNT-maximum 
voor de zorg, totaalscore XXX en klasse XXX / het WNT-maximum voor de zorgverzekeraars, plafond XXX].   
2
 Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende 

orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtsper-
soon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele 
instelling. Deze tabel wordt tevens gebruikt indien de functie zonder dienstbetrekking is vervuld, vanaf de dertiende 
kalendermaand van de functievervulling. Voor de eerste twaalf maanden gebruikt u tabel 1b. Daarnaast worden in 
deze tabel de gewezen topfunctionarissen opgenomen. 
3
 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand 

in, indien deze datum in 2017 lag. 
4
 y =

x∙a∙b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijd-

factor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 
5
 [Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met toezichthoudende taken. NB: aanduidingen verwijderen die 

niet van toepassing zijn.] 
6
 y = 15%of10%van

x∙b

365
 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-maximum en b = functieduur in kalenderdagen 

7
 y = 15%of10%van

x∙b

365
 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-maximum en b = functieduur in kalenderdagen 

8
 Niet-topfunctionarissen die in een voorgaand jaar een bezoldiging boven het WNT-drempelbedrag hadden maar in 2016 niet, hoeft u niet op te 

nemen. 


