
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

WNT-verantwoording 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen  (WNT) ingegaan.

Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden van

toepassing zijnde regelgeving inzake het WNT maximum voor het onderwijs.

De klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal leerlingen 3

Gewogen aantal onderwijssoorten 4

Totaal aantal complexiteitspunten 13

De Raad van Toezicht heeft op 1 mei 2020 de complexiteitspunten WNT voor het boekjaar 2020 vastgesteld.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2020 is € 170.000 Klasse E

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband

nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige

vorderingen. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-

       king vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 

2020 1-jan-20 31-dec-20 1-jan-20 31-dec-20

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning incl. onkosten

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel WNT-maximum

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Reden waarom overschrijding al dan 

niet is toegestaan.

Gegevens 2019

bedragen x € 1
Functiegegevens

Duur functievervulling 2019 1-jan-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19

Deeltijdfactor in fte

Dienstbetrekking?

Bezoldiging 2019

Beloning incl. onkosten

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Individueel WNT-maximum

142.517 127.659

N.v.t

F.W. Hoekstra

Vz. College van bestuur Lid College van Bestuur

Ja ja

162.798

1,0

147.521

1,0

N.v.t

164.000

H.H. van Alphen

F.W. Hoekstra H.H. van Alphen

1,0 1,0

Vz. College van bestuur Lid College van Bestuur

Ja ja

169.599 157.837

148.232 136.894

170.000 170.000

21.367 20.943

169.599 157.837

20.281 19.862

164.000
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing

1c. Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 1-jan-20 31-jul-20 1-aug-20 31-dec-20 1-jan-20 31-jul-20

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 1-jan-20 31-dec-20 1-jan-20 31-dec-20 1-jan-20 1-jul-20

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2019

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 

2019 1-jan-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 

2019 1-jan-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Lid Raad van Toezicht

7.088

17.000 8.500

5.063 4.725

mr. drs. J.H. Bos drs. S.R. Jukema MBA

14.840 10.660 9.893

VZ. Raad van Toezicht Vz. Raad van Toezicht

L. Deurloo drs. S.R. Jukema MBA

N.v.t

R. van Leeuwen F. van Oosten L. Deurloo

8.100 8.100 4.050

N.v.t

7.088 5.063 4.725

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

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

N.v.t

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

17.000

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

8.100 8.100

7.500 7.489

16.400 16.400

11.250 7.500 7.500

Lid Raad van Toezicht

4.050

VZ. Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

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

R. van Leeuwen F. van Oosten

24.600 16.400 16.400

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

mr. drs. J.H. Bos

drs. S.R. Jukema MBA
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1c. Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 1-aug-20 31-dec-20 1-aug-20 31-dec-20

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar

als topfunctionaris worden aangemerkt, voor al zijn functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling

gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van

bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van

werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen).

Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, 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 deze tabel 

van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in

voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 

aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.
Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, 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 deze tabel 

van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in 

voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 

aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 

in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Niet van toepassing

dhr drs. M.E.J. Merkx mw K. Bosch-Albers MBA

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

3.375 0

7.107 7.107

N.v.t N.v.t

3.375 0

N.v.t N.v.t

N.v.t. N.v.t
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