
bedragen x € 1 C. Goudriaan B. van Hoof H. Groenen S. Hijnen Wibier

Functiegegevens
Directie 

Psychologenpraktijk Oog 
B.V.

Directie 
Psychologenpraktijk Oog 

B.V. en Zorgokee B.V.

Directie 
Psychologenpraktijk Oog 

B.V.

Directie 
Psychologenpraktijk Oog 

B.V.

Aanvang (5) en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) (6) 0,53 1,0
Gewezen topfunctionaris? (7) nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? (8) ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
(9) 58.897,00€                       31.251,92€                       -€                                 -€                                

Beloningen betaalbaar op termijn (9) 5.662,00€                        3.502,20€                         -€                                 -€                                
Subtotaal 64.559,00€                       34.754,12€                       -€                                 -€                                

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum (10) 63.897,00€                      38.866,67€                      -€                                 -€                                 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag (11) 662,00€                           n.v.t. -€                                 -€                                

Totaal bezoldiging 63.897,00€                       34.754,12€                       -€                                 -€                                

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016 (12)

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 1/11 1/1 - 1/11

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 0,67 0,9 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 28.800,00€                       -€                                 79.704,00€                       86.250,00€                      

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                -€                                 -€                                 -€                                
Totaal bezoldiging 2016 28.800,00€                      -€                                 79.704,00€                      86.250,00€                      

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2017 2016 2017 2016
Periode functievervulling in het kalenderjaar 
(aanvang - einde) 1/1 - 31/8 01/09 - 31/12 (17/05 - 31/12)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 
kalenderjaar                                      8                                       4 7,45 

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief dat geldt voor het 
kalenderjaar (17)  €                          176,00  €                           175,00  €                           176,00  €                          175,00 

Individueel toepasselijk maximum voor de 
betreffende periode (18)  €                    160.000,00  €                      96.000,00  €                      66.528,00  €                                 -   

Individueel toepasselijk maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 (19)

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 
uurtarief? (20)  ja, €135,00  ja, €135,00  ja, € 110 

Bezoldiging in de betreffende periode  €                    111.780,00  €                      44.145,00  €                      41.525,00  €                                 -   
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 
1 t/m 12 (21)

-/- Onverschuldigd betaald bedrag (22)

C. Goudriaan

Bestuurder Zorgokee B.V.

 €                                                               66.528,00 

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

G. Buur

Bestuurder Psychologenpraktijk Oog B.V.

 €                                                              256.000,00 

 €                                                              155.925,00 

WNT-VERANTWOORDING 2017 Psychologenpraktijk Oog B.V.

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Psychologenpraktijk Oog B.V.. Het voor 
Psychologenpraktijk Oog toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 121.000, zijnde het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse III.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking  en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige vorderingen’.

De topfunctionaris B.T.M. van Hoof is tevens topfunctionaris bij Zorgokee BV. Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum voor Psychologenpraktijk Oog BV 
bedraagt € 32.267. De totale bezoldiging ontvangen vanuit Psychologenpraktijk Oog BV bedraagt € 28.846. Het totale individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 
voor Zorgokee BV bedraagt € 6.600. De totale ontvangen bezoldiging vanuit Zorgokee BV € 5.908,12.

Vanaf 17 mei 2017 heeft Psychologenpraktijk Oog B.V. dezelfde aandeelhouder als Zorgokee B.V. namelijk de Mutaersstichting. De bezoldiging en het van toepassing 
zijnde bezoldigingsmaximum van de leidinggevende topfunctionarissen hebben we in kader van de anticumulatiebepaling gecumuleerd opgenomen in de WNT-
verantwoording van Psychologenpraktijk Oog B.V..

De topfunctionaris C. Goudriaan is tevens topfunctionaris bij Zorgokee BV. Bij Psychologenpraktijk Oog is er sprake van een dienstverband en bij Zorgokee B.V. een 
managementovereenkomst. Het bezoldigingsmaximum is voor beide overeenkomsten afgestemd met het aantal uren en er is geen sprake van een overschrijding van 
het individuele bezoldigingsmaximum.

 n.v.t.  n.v.t. 

 €                                                               41.525,00 



Totaal bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

bedragen x € 1 K. in 't Veld J. Daams S. Moret

Functiegegevens voorzitter lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 8.487€                             6.000€                             -€                                    

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                    -€                                    -€                                    
Subtotaal 8.487€                             6.000€                             -€                                    

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum (25) 18.150€                           12.100€                           -€                                      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag (26) n.v.t. n.v.t. -€                                    
Totaal bezoldiging 8.487€                             6.000€                             -€                                    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/7

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 10.702,00€                       3.000,00€                         3.413,00€                         

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                -€                                 -€                                 
Totaal bezoldiging 2016 10.702,00€                      3.000,00€                        3.413,00€                        

bedragen x € 1 S. Hijnen

Functiegegevens Bestuurder

Functie(s) gedurende dienstverband bestuurder
Omvang dienstverband (in fte) 1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2016

Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 75.000,00€                       

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering 75.000,00€                      

-/- Onverschuldigd deel -€                                
Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 75.000,00€                       

Waarvan betaald in 2017 27.709,00€                       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t. 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele 
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

In 2016 is al € 47291 uitgekeerd aan mevrouw Hijnen i.v.m. beëindiging dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

 n.v.t. 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 €                                                              155.925,00  €                                                               41.525,00 

NVT


