WNT-verantwoording 2019 Psychologenpraktijk OOG B.V.
De WNT is van toepassing op Psychologenpraktijk OOG B.V. Het voor Psychologenpraktijk OOG
B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 130.000 (Klasse II, zorg - en jeugdhulp)
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2019
bedragen x € 1

B.T.M. van Hoof

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)

1/1 - 31/12
0,8

Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

ja

€

93.054,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€

8.830,00

Bezoldiging

€

101.884,00

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

104.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1

B.T.M. van Hoof

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)

1/1 - 31/12
0,8

Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

ja

€

78.411,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€

8.876,00

Bezoldiging

€

87.287,00

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

100.000,00

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens
bedragen x € 1

K. In 't Veld

J.G.F. Daams

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€

10.662

€

6.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

19.500

€

13.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

K. In 't Veld

J. Daams

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€

8.463

€

6.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

18.750

€

12.500

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een
dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking
heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle
onderdelen van onderstaande tabel van toepassing.
Gegevens 2019

bedragen x € 1
Naam andere WNT-instellingen

B.T.M. van Hoof
Zorgokee B.V.

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 WNTinstellingen

Geen overschrijding. De
heer van Hoof blijft
binnen de gestelde WNT
norm

De reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

Onverschuldigde betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018

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

B.T.M. van Hoof
Zorgokee B.V.

Zorgokee B.V.

