
 

WNT-VERANTWOORDING 2017 
 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 

toepassing op de Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA). Het voor DIA 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (Sector Onderwijs; Klasse G). 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling. 

bedragen x € 1 A.J.J. Nijhuis 

Functiegegevens Directeur (-Bestuurder) 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor in fte 0,47 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 74.844,29 

Beloningen betaalbaar op termijn 0,00 

Subtotaal 74.844,29 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 85.070,00 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.  

Totale bezoldiging 74.844,29 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor 2016 in fte 0,47 [1/09 t-m 31/12] & 0,58 van 
01/01 t/m 31/08] 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 82.178,70 

Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. 

Totale bezoldiging 2016 82.178,70 



N.B. In de Jaarrekening 2016 van het DIA is bij de functiegegevens van Nijhuis aangegeven dat er 

sprake is van een fictief dienstverband. In overleg met de accountant is in de tabel van 2017 vermeld 

dat hier geen sprake van is. Dit laatste is conform de huidige regelgeving en aldus een correcte 

weergave via de WNT. Deze wijziging is geen gevolg van een ‘werkelijke verandering’ van de positie of 

betrekking van Nijhuis bij het DIA.   

 

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder  

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

T.J.A.M. de Bruijn  Voorzitter RvT 

C.A. Ullersma Lid RvT 

A.J. Brentjes Lid RvT 

L.A. Bouws Lid RvT 

G.A. Pfann Lid RvT 

 

N.B. De leden van de RvT DIA vervullen hun functie onbezoldigd en zijn niet in dienst van de stichting. 


