WNT-verantwoording 2O19 Autstekend B.V.
De WNT is van toepassing op Austekend B.V. Het voor Autstekend B.V. toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 107.000 (Klasse I Zorg- en Jeugdhulp).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 73e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2O19
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-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
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€0
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€0

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelicht¡ng op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2O18

bedragen x €
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Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018
Omvang dienstverband (als

Bestuurder
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deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
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Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
kostenvergoed i ngen
Beloningen betaalbaar op termijn
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Subtotaal

€0
€0
€0

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€0

Bezoldiging

€0

le De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede 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 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)
Tabel

Gegevens 2O19
bedragen x C

1

Totale bezoldiging
Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelicht¡ng op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

bedragen x €

1

Totale bezoldiging
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€ 57.947

€0

N.v.t.
N.v.t.
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€ 57.516
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