
WNT-verantwoording 2018 
Per 1 januari 2015 is een aanvulling op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan, genaamd de WNT-2. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op Woonstichting St. Joseph Boxtel van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de 
woningcorporaties, klasse E. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Woonstichting St. Joseph Boxtel voor de leidinggevende 
topfunctionaris bedraagt € 137.000. 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 Raad van Commissarissen. Dit bedraagt voor de voorzitter 
15% en voor de overige leden 10% van het toepasselijk WNT-bezoldigingsmaximum. 
De beloning van de directeur-bestuurder kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

R. Dekker

Functie
Directeur-

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1

Bezoldiging 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 132.383

Beloningen betaalbaar op termijn € 21.339

Totaal bezoldiging 2018 € 153.722

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 137.000

Motivering indien overschrijding 1)

Bezoldiging 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen € 132.948

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.774

Totaal bezoldiging 2017 € 153.722

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 132.000  
 
1) In 2018 wordt gebruik gemaakt van het overgangsrecht opgenomen in artikel 7.3 van de WNT. De overschrijding is 

het gevolg van de getekende arbeidsovereenkomst en beloningsafspraken voor 6 december 2011. 

 
De directeur-bestuurder (1 fte) was heel 2018 in dienst van Woonstichting St. Joseph en de enige 
functionaris die, op grond van artikel 4.1 van de WNT, onder de WNT valt.  
Krachtens artikel 2:383 lid 1 vermelden wij de bezoldiging van de bestuurder, de heer R. Dekker, zijnde het 
totale bedrag dat in het boekjaar 2018 uit hoofde van artikel 32bd van de "wet op de loonbelasting 1964" is 
uitbetaald, € 128.304. 
 
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd: 
 



G.B.J.M. Janssens J.H.M. van Dijk A.G. Knijff A.M.H. Hendriks

Functie(s) Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 16/5-31/12

Bezoldiging 2018

Beloning € 14.198 € 10.165 € 10.165 € 6.353

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2018 € 14.198 € 10.165 € 10.165 € 6.353

Individueel toepasselijkbezoldigingsmaximum € 20.550 € 13.700 € 13.700 € 13.700

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning € 12.440 € 8.293 € 8.293 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2017 € 12.440 € 8.293 € 8.293 € 0

Individueel toepasselijkbezoldigingsmaximum € 19.800 € 13.200 € 13.200 € 13.200  
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 
2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd. 
 


