
Stichting Theater Groep Kwatta

WNT-verantwoording 2020 Stichting Theater Groep Kwatta 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Stichting Theater Groep Kwatta. Het voor de Stichting Theater Groep Kwatta 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Het algemene bezoldigingsmaximum). 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  
1.a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op 
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 J.P. Hussaarts E.M. Peeman G. van de Kamp 

Functiegegevens Artistiek directeur Zakelijk directeur Zakelijk directeur  

Aanvang en einde functievervulling in 
2020

1/1 – 31/12 1/1 -31/12 - 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)

1 0,8 - 

Dienstbetrekking? ja Ja - 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

81.085 41.486 - 

Beloningen betaalbaar op termijn 8.800 4.088 - 

Subtotaal 89.885 45.575 - 

   

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

201.000 160.800 - 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. - 

   

Bezoldiging 89.885 45.575 -

   

Het bedrag van de overschrijding en de 
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. - 

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J.P. Hussaarts E.M. Peeman G. van de Kamp 

Functiegegevens Artistiek directeur Zakelijk directeur Zakelijk directeur  

Aanvang en einde functievervulling in 
2019

1/1 - 31/12 1/11 - 31/12 1/1 - 30/9 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

1 0,8 0,45 

Dienstbetrekking? ja ja ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

87.958 5.959 37.274 



Beloningen betaalbaar op termijn 8.718 681 2.351 

Subtotaal 96.677  6.640 39.625 

   

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

194.000 21.685 65.296 

    

Bezoldiging 96.677 6.640 39.625 

In 2020 is gebleken dat over de berekening van de bezoldiging van J.P. Hussaarts over 2019 
onterecht geen vakantiegeld was berekend. Dit is in 2020 in de vergelijkende cijfers gecorrigeerd. 
Derhalve wijkt deze af ten opzichte van de verantwoording in de jaarrekening over 2019. Het 
verschil dat is gecorrigeerd betreft €6.487. Daarnaast is over 2019 onterecht het 
bezoldigingsmaximum over cultuurfondsen gehanteerd. Dit betrof toen €134.000. In 2020 is 
gebleken dat het bezoldigingsmaximum €194.000 mocht bedragen. Dit heeft verder geen gevolgen 
voor de maximale bezoldiging van de functionarissen over 2019. Echter is dit bedrag wel 
aangepast voor de genoemde functionarissen.  



Gegevens 2020

bedragen x € 1 J.C.M. Schaaps

Functiegegevens Zakelijk directeur a.i. 

Aanvang en einde functievervulling in 
2020

-

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)

-

Dienstbetrekking? -

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal -

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

-

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

-

Bezoldiging - 

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

   -  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling13 -

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J.C.M. Schaaps

Functiegegevens Zakelijk directeur a.i. 

Aanvang en einde functievervulling in 
2019

1/8 – 30-9 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

0,13 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

8.139 

Beloningen betaalbaar op termijn 880 

Subtotaal 9.019 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

18.863 

Bezoldiging 9.019 



1.b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand  
1 t/m 12 

bedragen x € 1 F.W. van Duijn 

Functiegegevens Zakelijk directeur a.i. 

Kalenderjaar 2020 2019 

Periode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang – einde) 

- 01/01 – 30/6 

Aantal kalendermaanden 
functievervulling in het 
kalenderjaar

0 6 

Omvang van het dienstverband 
in uren per kalenderjaar

0 N.v.t. 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

Maximum uurtarief in het 
kalenderjaar 

€ 193 € 187 

Maxima op basis van de 
normbedragen per maand

0
6*€25.900+6*€19.600 

= €273.000 

Individueel toepasselijke 
maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12

6* €25.900 = €155.400 

Bezoldiging (alle bedragen 
exclusief btw) 

Werkelijk uurtarief lager dan het 
maximum uurtarief?

Ja 

Bezoldiging in de betreffende 
periode

0 38.772 

Bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 38.772 

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t. 

Bezoldiging 38.772 

   

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. 



1.c Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder  

Gegevens 2020 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

E. Bouwer Voorzitter (uitgetreden) 

H.M.J. Jansen Penningsmeester (uitgetreden) 

C.J.F. Jansen Bestuurslid (uitgetreden) 

J.J.A. Schmitz Bestuurslid (uitgetreden) 

S. Oi Bestuurslid

W.G. Kleisterlee  Secretaris/ Penningmeester 
(uitgetreden) 

C.T. Cusack Voorzitter 

C. van Gageldonk Secretaris 

K. van Vliet  Penningmeester  


