WNT-verantwoording 2018
Huisartsenzorg Oude IJssel B.V.

Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. is zelf geen zorginstelling, maar is enig aandeelhouder en enig bestuurder van de zorginstellingen; Huisartsenpost Oude IJssel B.V.,
B.V. Diabetes Zorg Oude Ijssel, B.V. Hart&Vaatzorg Oude IJssel en B.V. Longzorg Oude IJssel. De topfunctionarissen van de zorginstelling hebben een dienstbetrekking
bij Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. en niet bij de zorginstellingen. De bezoldiging uit dienstbetrekking van de topfunctionarissen is in deze verantwoording
opgenomen. De werkgeverskosten van de topfunctionarissen worden intern doorbelast aan de deelnemingen.
De WNT is van toepassing. Het voor Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 151.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum
voor de zorg en jeugdhulp, klasse III, totaalscore 9 punten.

Bedragen x € 1
Functiegegevens

Directeur- bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding

95.809

Beloningen betaalbaar op termijn

10.676

Subtotaal

106.485

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

151.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totaal bezoldiging

95.809

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

-

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

-

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Bedragen x € 1
Functiegegevens

Medisch bestuurder

Kalenderjaar

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

1-1 t/m 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 182

Maxima op basis van de normbedragen per maand

266.400

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

94.640

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

37.752

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

37.752

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

37.752

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

2. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-2 t/m 31-12

Totale bezoldiging

9.000

6.000

6.000

5.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

22.650

15.100

15.100

13.842

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

