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7

OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders en commissarissen
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

F.H. van Beusekom

Voorzitter Raad van Toezicht

C.E.W. Hesselman

Lid Raad van Toezicht

B.I. Sauer

Lid Raad van Toezicht

H.S. Meijer

Lid Raad van Toezicht

M.T. Lammers

Lid Raad van Toezicht

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 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2021
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

J. Hoogenberg

G.A.M. Kocx

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

[01/01 – [31/12]

[01/01] – [30/6]

[ 1,00]

[0,50]

[ja]

[ja]

[100.921]

[84]

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

[13.134]

[7.029]

Subtotaal

[114.055]

[7.113]

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

[209.000]

[104.500]

N.v.t.

N.v.t.

[114.055]

[7.113]

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.

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
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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 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

J. Hoogenberg

G.A.M. Kocx

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

[01/01 – [31/12]

[01/01] – [31/12]

[ 0,87]

[1,00]

[ja]

[ja]

[95.482]

[29.815]

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

[12.615]

[6.337]

Subtotaal

[108.097]

[36.152]

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

[201.000]

[201.000]

N.v.t.

N.v.t.

[108.097]

[36.152]

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.

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
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