
 

 

Verantwoordingsmodel WNT 2018 

 

WNT-verantwoording 2018 de Amanshoeve Zorgverlening B.V. 

 

De WNT is van toepassing op de Amanshoeve zorgverlening B.V. Het voor de Amanshoeve 

Zorgverlening B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 125.000. De Amanshoeve 

Zorgverlening B.V. is ingedeeld in klasse 2, conform de Regeling bezoldigingsmaxima 

topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 

bedragen x € 1 
M.C.J.B. Aman van 

Olffen 
J.J. Aman 

Functiegegevens Bestuurder [FUNCTIE(S)] 

Aanvang en einde functievervulling in 

2018 

01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)   

1,00 n.v.t. 

Dienstbetrekking?  Ja Nee 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
54.737 40.000 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 

Subtotaal 54.737 40.000 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
125.000 125.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t.  

Totale bezoldiging 54.737 40.000 

   

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. 

 

Gegevens 2017   

 

Amanshoeve Zorg B.V. is vanaf 11 januari 2018 WNT plichtig. Over 2017 zijn er geen gegevens. 

 

  



 

 

1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-
2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds 

een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn 
bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het 

betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. 
 

bedragen x € 1 J.J. Aman  

Naam andere WNT-instellingen 

Amanshoeve Zorg B.V. 

Is werkzaam in dienstbetrekking bij de 

volgende andere WNT plichtige 

instelling(en) als topfunctionaris niet zijnde 

een toezichthoudende topfunctionaris 

 
Ja 

Gegevens overschrijding/ 

Onverschuldigde betaling door de 

cumulatie van functies als 

topfunctionaris in dienstbetrekking, 

niet zijnde een toezichthoudende 

topfunctionaris, bij meerdere WNT-

instellingen 

7.530 

De reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
Gecumuleerd voor beide 

ondernemingen wordt de 

bezoldigingsnorm overschreden. 

Hiermee is in het verleden geen 

rekening gehouden. 

Onverschuldigde betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 

0 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

 

 

Overschrijding is inmiddels terugbetaald incl. de rente (4%) in Amanshoeve Zorg BV. 
 


