
bedragen x € 1 B. van Hoof

Functiegegevens

Directie 

Psychologenpraktijk Oog 

B.V.

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 78.411,31€                        

Beloningen betaalbaar op termijn 8.876,52€                         

Subtotaal 87.287,83€                        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 100.000,00€                   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
-€                                  

Totaal bezoldiging 87.287,83€                        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

Gegevens 2017 

bedragen x € 1 C. Goudriaan B. van Hoof

Functiegegevens 

Directie 

Psychologenpraktijk Oog 

B.V.

Directie 

Psychologenpraktijk Oog 

B.V.

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,53 0,8

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 58.897,00€                        31.251,92€                        

Beloningen betaalbaar op termijn 5.662,00€                         3.502,20€                          

Subtotaal 64.559,00€                        34.754,12€                        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 63.897,00€                     38.866,67€                      

Totaal bezoldiging 2017 64.559,00€                        34.754,12€                        

bedragen x € 1

Functiegegevens 

Kalenderjaar 2018 2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang - einde)
Geen 1/1 - 31/8

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar 
                                     -                                          8 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het het kalenderjaar  €                                    -  €                                176 

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand 
 €                                    -  €                            13.333 

Individueel toepasselijk maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 
 €                                    -  €                          160.000 

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief? 
 ja, €135 

Bezoldiging in de betreffende periode  €                                  -    €                     111.780,00 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 

1 t/m 12 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 

Totaal bezoldiging, exclusief BTW

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

WNT-verantwoording 2018 Psychologenpraktijk Oog B.V.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 

maand van de functievervulling 

De WNT is van toepassing op Psychologenpraktijk Oog B.V. Het voor Psychologenpraktijk Oog B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is 

in 2018 € 125.000 (Klasse II, zorg - en jeugdhulp)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

N.v.t. 

Eind 2017 is een bedrag van € 662 als onverschuldigde betaling in de balans van Psychologenpraktijk Oog B.V. inzake de voormalig 

bestuurder C. Goudriaan opgenomen. Deze vordering is in 2018 aan Psychologenpraktijk Oog B.V. voldaan. 

 N.v.t.  

Bestuurder Psychologenpraktijk Oog B.V.

G. Buur

N.v.t. 

 €                                                                              -   



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

Functiegegevens Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 8.463€                              6.000€                              

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.750€                           12.500€                           

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan (6)
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017

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

Functiegegevens Voorzitter Lid

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

Bezoldiging € 8.487 € 6.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.150€                           12.100€                           

bedragen x € 1

Naam andere WNT-instellingen 

Is werkzaam in dienstbetrekking bij de volgende 

andere WNT plichtige instelling(en) als 

topfunctionaris niet zijnde een toezichthoudende 

topfunctionaris

Zorgokee B.V.

Gegevens overschrijding/ Onverschuldigde 

betaling door de cumulatie van functies als 

topfunctionaris in dienstbetrekking, niet 

zijnde een toezichthoudende 

topfunctionaris, bij meerdere WNT-

instellingen 

De reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Onverschuldigde betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. 

1e.  In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-

instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als 

topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel 

van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d.

Zorgokee B.V.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Geen overschrijding. De 

heer van Hoof blijft binnen 

de gestelde maxima inzake 

de WNT 


