WNT-verantwoording
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Autstekend B.V.

De WNT is van toepassing op Austekend B.V. Het voor Autstekend B.V. toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 135.000 (Klasse IlZorg- en leugdhulp).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
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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-|nstelling 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
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