Kraamzorg Rotterdam en omstreken B.V., Rotterdam

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Binnen de groep is de WNT van toepassing op: (1) Kraamzorg Rotterdam en omstreken B.V., (2) Geboortehotel Haga B.V.,
(3) Geboortehotel Maasstad B.V. en (4) op Geboortecentrum Sophia B.V.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 is € 107.000 (klasse I, 7 punten).
Voor de bezoldiging in deze WNT-verantwoording wordt uitgegaan van de bezoldiging uit dienstbetrekking van de
topfunctionaris bij Kraamzorg Rotterdam en omstreken B.V. Een gedeelte van de werkgeverskosten van de topfunctionaris
wordt door Kraamzorg Rotterdam en omstreken B.V. doorbelast aan Geboortecentrum Sophia B.V.

Bezoldiging topfunctionarissen
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

M Huizer

Functiegegevens

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

97.247

Beloningen betaalbaar op termijn

10.124

Subtotaal

107.371

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

107.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen
bedragen
Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

107.371

overgangsrecht
van toepassing

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2018
bedragen x € 1

M Huizer

Functiegegevens

Bestuurder

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

1/1 - 31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

97.158

Beloningen betaalbaar op termijn

10.213

Subtotaal

107.371

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

103.000

Bezoldiging

107.371

Kraamzorg Rotterdam en omstreken B.V., Rotterdam

Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

C. den Houting

J. Kuiper

R. Ekkelenkamp

Functiegegevens

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

01/01 - 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

*

Bezoldiging

14.445

9.630

9.630

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

16.050

10.700

10.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

nvt

14.445

9.630

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

nvt

nvt

Bezoldiging

nvt
9.630

Gegevens 2018

C. den Houting

J. Kuiper

R. Ekkelenkamp

bedragen x € 1

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/7 - 31/12

Aanvang en einde functievervulling

Bezoldiging

*

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

12.000

8.000

4.000

15.450

10.300

5.192

* In deze tabel is de bezoldiging opgenomen zoals door de toezichthouders wordt ontvangen van Stichting Beheer
Geboortezorg Nederland.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

