Verantwoordingsmodel WNT 2021, tabel 1a: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
bedragen x € 1

IJ. Stelstra

W. Papperse

algemeen directeur

directeur bedrijfsvoering

01/01 – 31/12

01/01 – 31/08

1,0

1,0

ja

ja

149.428

95.121

Beloningen betaalbaar op termijn )

22.331

14.618

Subtotaal

171.759

109.739

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

139.142

N.v.t.

N.v.t.

171.759

109.739

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.

IJ. Stelstra

W. Papperse

algemeen directeur

directeur bedrijfsvoering

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

1,0

1,0

ja

ja

152.191

147.426

Beloningen betaalbaar op termijn )

20.842

20.565

Subtotaal

173.034

167.991

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Bezoldiging

173.034

167.991

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 1)
2

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 1)
2

1) de heren Papperse en Stelstra hebben een leaseauto waarvan de fiscale bijtelling in de beloning is mee genomen
2) werkgeversbijdrage pensioenpremie
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.

Verantwoordingsmodel WNT 2021, tabel 2: Uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband aan topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1

W. Papperse

Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

directeur bedrijfsvoering
1,0
2021

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband

74.999

Individueel toepasselijk maximum

75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

74.999

Waarvan betaald in 2021

74.999

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

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

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

