WNT-verantwoording 2021 Stiching JOZ

De WNT is van toepassing op Stichting JOZ. Het voor Stichting JOZ toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 €
116.000 (het bezoldingsmaximum voor zorg- en jeugdhulp, Klasse 1, totaalscore 7 punten)

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand
van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van
de functievervulling inclusief 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?

N. Barquioua

V.L. Van der Giesen van Kuijen

Directeur

Voorzitter R.v.B.

01-01/31-12

01-01/31-12

0,537

0,245

Ja

Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

54.101
6.109

-

Subtotaal

60.210

28.468

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

62.296

28.468

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

-

n.v.t.

Bezoldiging

60.210

28.468

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

NVT

NVT

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

NVT

NVT

N. Barquioua

V.L. Van der Giesen van Kuijen

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)
Dienstbetrekking?

Directeur

Voorzitter R.v.B.

01-01/31-12

01-01/31-12

0,5

0,175

Ja

Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

47.425

Subtotaal

52.302

24.794

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

55.500

5.369

Bezoldiging

52.302

24.794

Nog te betalen bezoldiging

-

4.877

0,00

0,00
0,00

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

A.E. Maasdam

Lid Raad van Bestuur

L.M. van Vlier - Douma

Voorzitter Raad van Toezicht

W.L. Gillis- Burleson

Lid Raad van Toezicht

S. Tekeste

Lid Raad van Toezicht

W.F. Bollen

Lid Raad van Toezicht

S. Kallou

Lid Raad van Toezicht

M. Hylkeman - Boon

Lid Raad van Toezicht

Y. Wildschut

Lid Raad van Toezicht

B.Cuelenaere

Lid Raad van Toezicht

M.R. Ramlal

Lid Raad van Toezicht

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar
als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNTinstelling 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)
Gegevens 2021
bedragen x € 1

N. Barquioua

Bezoldiging voor de werkzaamheden als
topfunctionaris bij Stichting JOZ

60.210

Bezoldiging voor andere werkzaamheden
dan die als topfunctionaris bij Stichting JOZ

55.790

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij
gelieerde rechtspersonen

n.v.t.

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

n.v.t.

Subtotaal

116.000

Het voor de WNT-instelling geldende
bezoldigingsmaximum dan wel een voor de
individuele topfunctionaris toegestane
hogere bezoldiging

116.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en reden
waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.
116.000

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

N.v.t.

Vervolg 1e
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Bezoldiging voor de werkzaamheden als
topfunctionaris bij Stichting JOZ
Bezoldiging voor andere werkzaamheden
dan die als topfunctionaris bij Stichting JOZ

N. Barquioua
52.302
52.302

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij
gelieerde rechtspersonen

N.v.t.

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

N.v.t.

Subtotaal

104.604

Het voor de WNT-instelling geldende
bezoldigingsmaximum dan wel een voor de
individuele topfunctionaris toegestane
hogere bezoldiging

111.000

Totale bezoldiging

104.604

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in
2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Foutherstel

Topfunctionaris N. Barquioua
In 2021 is geconstateerd dat de bezoldiging van topfunctionaris N. Barquioua in de jaarrekening van 2020 te laag is verantwoord. In de
jaarrekening 2020 is enkel de bezoldiging van topfunctionaris N. Barquioua voor haar topfunctie bij de instelling verantwoord in tabel
1a. Topfunctionaris N. Barquioua heeft echter in 2020 nevenwerkzaamheden verricht en hier bezoldiging voor ontvangen. Deze totale
bezoldiging is niet opgenomen in tabel 1e van de WNT-verantwoording 2020. De totale bezoldiging wijkt meer dan € 5.000,- af van de
in de jaarrekening 2020 opgenomen bezoldiging.
Door het opnemen van de bezoldigingsgegevens over 2020 van topfunctionaris N. Barquioua in de vergelijkende cijfers van tabel 1e
past de instelling foutherstel toe conform artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT. De fout in de bezoldiging leidt niet tot (wijzigingen van)
onverschuldigde betalingen in enig boekjaar.”
Topfunctionarissen V.L. Van der Giesen – Van Kuijen en L.A. Nagtzaam
Tot en met boekjaar 2020 heeft de instelling de bezoldiging genormeerd aan het algemeen bezoldigingsmaximum. In 2021 is echter
geconstateerd dat op de instelling in verslagjaar 2020 de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp van
toepassing is aangezien de instelling jeugdhulp heeft verleend en in 2020 hiervoor financiering heeft ontvangen vanuit de Jeugdwet. Op
grond van deze regeling dient de bezoldiging van de topfunctionaris(sen) te worden geconformeerd aan een vast te stellen
bezoldigingsklasse. In 2020 is door de instelling ten onrechte geen klasse vastgesteld en toegepast. Met terugwerkende kracht heeft de
instelling de volgende klassenindeling toegepast in 2020: klasse I (totaalscore 7 punten) met een bezoldigingsmaximum ad € 111.000,.
Dit heeft geleid tot een overschrijding van het individueel bezoldigingsmaximum van topfunctionaris V.L. Van der Giesen – Van Kuijen
in boekjaar 2020 en tot overschrijding van het individueel bezoldigingsmaximum van topfunctionaris L.A. Nagtzaam (inmiddels niet
meer werkzaam bij de instelling). Beide overschrijding hebben geleid tot een onverschuldigde betaling in 2020.
Door het opnemen van de vergelijkende cijfers over 2020 ten aanzien van topfunctionaris V.L. Van der Giesen – Van Kuijen in de WNTverantwoording 2021 en het hieronder opnemen van de volledige WNT-verantwoording ten aanzien van topfunctionaris L.A. Nagtzaam
in het jaar 2020, past de instelling foutherstel toe conform artikel 5d Uitvoeringsbesluit WNT. Omdat de onverschuldigd betaalde
bedragen in 2020 niet vóór 1 juli 2021 zijn terugbetaald, zijn de overschrijdingen van het bezoldigingsmaximum zichtbaar gemaakt in
deze WNT-verantwoording.
De onverschuldigde betalingen van topfunctionaris V.L. Van der Giesen – Van Kuijen ad € 5.369,- en van topfunctionaris L.A. Nagtzaam
ad € 910,- zijn inmiddels (vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente) volledig terugbetaald.
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

L.A.Nagtzaam
Adviseur
01-01/05-03
0,175
nee

-

Subtotaal

4.359

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

3.450

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

909

4.359

