
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en de RvT
publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
Stichting Openbare Bibliotheek Kop van Overijssel. Het voor Stichting Openbare Bibliotheek Kop van Overijssel 
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (2016 € 179.000) betreffende het algemeen bezoldigingsmaximum.

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. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de
leden van de Raad van Toezicht, dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging groter dan € 1.700:

2017 2016
1 Functionaris H. Hilbers H. Hilbers

2 Functie directeur directeur

3 Aanvang en einde einde functievervulling 1-1-2017 t.m. 1-1-2016 t.m.
31-12-2017 31-12-2016

4 Deeltijdfactor in fte 0,57 0,67

5 Gewezen topfunctionaris Nee Nee
6 Dienstbetrekking Nee Nee

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 48.523€       56.021€       
7 Beloning betaalbaar op termijn 6.342€          6.250€          
8 Totaal 54.865€       62.271€       

9 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 103.912€     119.930€     

Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
2017

Functionaris R.A.M. Kerdijk-Scheepers

Functie interim
directeur

Aanvang en einde functievervulling 1-4-2017 t.m.
30-9-2017

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in kalenderjaar 6

Maximum uurtarief in kalenderjaar 176
Individueel toepasselijk maximum gehele periode 147.000

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het gemiddeld maximum uurtarief ja
Bezoldiging in betreffende periode 16.611
Totale bezoldiging gehele periode maand 1-12, exclusief BTW 16.611

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Naam Functie 2017 Functie 2016
F. Rosier voorzitter bestuur voorzitter bestuur
N. Kuper lid bestuur lid bestuur
D. Nauta lid bestuur lid bestuur
C.J. Heeg - de Willigen lid bestuur lid bestuur
A. Teurlinckx lid bestuur vanaf 01-10
M. Pierhagen lid bestuur t/m 30-04
J.T. van Ginkel lid bestuur t/m 30-09 lid bestuur

Zij zijn allen onbezoldigd.
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