
Wet normering topinkomens 2021

Algemeen

Stichting Deventer Verhaal volgt de Museum-CAO. Keert geen bezoldigingen uit

die hoger zijn dan de geldende WNT-norm.

De leidinggevende topfunctionarissen in de organisatie zijn de bestuurders,

de directeur-bestuurder en de toezichthoudende topfunctionarissen. De leden van

de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,--

het algemeen bezoldigingsmaximum.

Volgens de WNT zijn alleen de tabellen 1a en 1d van toepassing.

Tabel 1a

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

*De assurantiepremie voor de bestuurdersaansprakelijkheid wordt

  binnen de WKR regeling ondergebracht.

Aanvang
6
 en einde 

functievervulling in 2021
1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
7  1

Gegevens 2020
Ewout van der Horst

bedragen x € 1

Functiegegevens
5 Directeur-bestuurder

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 65.121

Beloningen betaalbaar op 

termijn
€ 8.419

Dienstbetrekking?
8 ja

Bezoldiging
9

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 € 209.000

Subtotaal € 73.540

Bezoldiging € 73.540

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag
11

N.v.t.

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
13

N.v.t.

Tabel 1a. 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.
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Tabel 1d
NAAM 

TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE

de heer J.C. Gerritsen  lid Raad van Toezicht 

de heer C. Dutilh  lid Raad van Toezicht 

de heer J.R.M. Magdelijns  voorzitter 

de heer H. Heilen  penningmeester 

mevrouw C. Koldeweij-

Verhoeven
 lid Raad van Toezicht 

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder
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Wet normering topinkomens 2020

Algemeen

Stichting Deventer Verhaal volgt de Museum-CAO. Keert geen bezoldigingen uit

die hoger zijn dan de geldende WNT-norm.

De leidinggevende topfunctionarissen in de organisatie zijn de bestuurders,

de directeur-bestuurder en de toezichthoudende topfunctionarissen. De leden van

de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,--

het algemeen bezoldigingsmaximum.

Volgens de WNT zijn alleen de tabellen 1a en 1d van toepassing.

Tabel 1a

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

*De assurantiepremie voor de bestuurdersaansprakelijkheid wordt

  binnen de WKR regeling ondergebracht.

Aanvang
6
 en einde 

functievervulling in 2020
25/5 - 31/12 1/1 - 31/1 1/1 - 30/6

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
7  1 0,89 0,67

Gegevens 2020
Ewout van der Horst Garrelt Verhoeven Bart Vermeulen

bedragen x € 1

Functiegegevens
5 Directeur-bestuurder Directeur Zakelijk directeur

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 37.269 € 8.631 € 36.812

Beloningen betaalbaar op 

termijn
€ 4.709 € 760 € 3.190

Dienstbetrekking?
8 ja ja ja

Bezoldiging
9

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 € 121.369 € 17.025 € 99.951

Subtotaal € 41.977 € 9.391 € 40.001

Bezoldiging € 41.977 € 9.390 € 40.001

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag
11

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

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
13

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

Tabel 1a. 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.
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Tabel 1d

€ 20.000

Individueel toepasselijk 

maximum
€ 66.667

Totaal uitkeringen 

wegens beëindiging 

dienstverband

€ 20.000

Waarvan betaald in 2020 € 20.000

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

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

NAAM 

TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE

bedragen x € 1 Garrelt Verhoeven

Functiegegevens

Functie(s) bij beëindiging 

dienstverband 
Directeur

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 88,89

Jaar waarin dienstverband is 

beëindigd
2020

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen 

wegens beëindiging dienstverband 

de heer J.C. Gerritsen  lid Raad van Toezicht 

de heer C. Dutilh  lid Raad van Toezicht 

de heer J.R.M. Magdelijns  voorzitter 

de heer H. Heilen  penningmeester 

mevrouw C. Koldeweij-

Verhoeven
 lid Raad van Toezicht 

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag

N.v.t.

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
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Wet normering topinkomens 2019

Algemeen

Stichting Deventer Verhaal volgt de Museum-CAO. Keert geen bezoldigingen uit

die hoger zijn dan de geldende WNT-norm.

De leidinggevende topfunctionarissen in de organisatie zijn de bestuurders,

de directeur-bestuurder en de toezichthoudende topfunctionarissen. De leden van

de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,--

het algemeen bezoldigingsmaximum.

Volgens de WNT zijn alleen de tabellen 1a en 1d van toepassing.

Tabel 1a

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

*De assurantiepremie voor de bestuurdersaansprakelijkheid wordt

  binnen de WKR regeling ondergebracht.

Aanvang
6
 en einde 

functievervulling in 2019
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
7  0,67 0,67

Gegevens 2020
Garrelt Verhoeven Bart Vermeulen

bedragen x € 1

Functiegegevens
5 Directeur Zakelijk directeur

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 60.948 € 47.349

Beloningen betaalbaar op 

termijn
€ 7.239 € 5.933

Dienstbetrekking?
8 ja ja

Bezoldiging
9

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 € 129.333 € 129.333

Subtotaal € 68.187 € 53.282

Bezoldiging € 68.187 € 53.282

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag
11

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

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
13

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

Tabel 1a. 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.
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Tabel 1d
NAAM 

TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE

de heer J.C. Gerritsen  lid Raad van Toezicht 

de heer J.R.M. Magdelijns  voorzitter 

mevrouw C. Koldeweij-

Verhoeven
 lid Raad van Toezicht 

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
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Wet normering topinkomens 2018

Algemeen

Stichting Deventer Verhaal volgt de Museum-CAO. Keert geen bezoldigingen uit

die hoger zijn dan de geldende WNT-norm.

De leidinggevende topfunctionarissen in de organisatie zijn de bestuurders,

de directeur-bestuurder en de toezichthoudende topfunctionarissen. De leden van

de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,--

het algemeen bezoldigingsmaximum.

Volgens de WNT zijn alleen de tabellen 1a en 1d van toepassing.

Tabel 1a

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

*De assurantiepremie voor de bestuurdersaansprakelijkheid wordt

  binnen de WKR regeling ondergebracht.

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
13

N.v.t.

Bezoldiging € 80.079

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag
11

N.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 € 168.000

Subtotaal € 80.079

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 71.182

Beloningen betaalbaar op 

termijn
€ 8.897

Dienstbetrekking?
8 ja

Bezoldiging
9

Aanvang
6
 en einde 

functievervulling in 2018
1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
7  0,89

Gegevens 2020
Garrelt Verhoeven

bedragen x € 1

Functiegegevens
5 Directeur

Tabel 1a. 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.
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Tabel 1d

de heer J.C. Gerritsen  lid Raad van Toezicht 

mevrouw E.M. Oudemans 

- van Liebergen
 lid Raad van Toezicht 

de heer J.R.M. Magdelijns  voorzitter 

de heer A.C. Bosma  penningmeester 

mevrouw C. Koldeweij-

Verhoeven
 lid Raad van Toezicht 

NAAM 

TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
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Wet normering topinkomens 2017

Algemeen

Stichting Deventer Verhaal volgt de Museum-CAO. Keert geen bezoldigingen uit

die hoger zijn dan de geldende WNT-norm.

De leidinggevende topfunctionarissen in de organisatie zijn de bestuurders,

de directeur-bestuurder en de toezichthoudende topfunctionarissen. De leden van

de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000,--

het algemeen bezoldigingsmaximum.

Volgens de WNT zijn alleen de tabellen 1a en 1d van toepassing.

Tabel 1a

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

*De assurantiepremie voor de bestuurdersaansprakelijkheid wordt

  binnen de WKR regeling ondergebracht.

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
13

N.v.t.

Bezoldiging € 70.704

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag
11

N.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 € 160.889

Subtotaal € 70.704

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 62.413

Beloningen betaalbaar op 

termijn
€ 8.291

Dienstbetrekking?
8 ja

Bezoldiging
9

Aanvang
6
 en einde 

functievervulling in 2017
1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
7  0,89

Gegevens 2020
Garrelt Verhoeven

bedragen x € 1

Functiegegevens
5 Directeur

Tabel 1a. 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.
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Tabel 1d

de heer J.C. Gerritsen  lid Raad van Toezicht 

mevrouw E.M. Oudemans 

- van Liebergen
 lid Raad van Toezicht 

de heer J.R.M. Magdelijns  voorzitter 

de heer A.C. Bosma  penningmeester 

mevrouw C. Koldeweij-

Verhoeven
 lid Raad van Toezicht 

NAAM 

TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
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Wet normering topinkomens 2016

Algemeen

Stichting Deventer Verhaal volgt de Museum-CAO. Keert geen bezoldigingen uit

die hoger zijn dan de geldende WNT-norm.

De leidinggevende topfunctionarissen in de organisatie zijn de bestuurders,

de directeur-bestuurder en de toezichthoudende topfunctionarissen. De leden van

de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2016 € 179.000,--

het algemeen bezoldigingsmaximum.

Volgens de WNT zijn alleen de tabellen 1a en 1d van toepassing.

Tabel 1a

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

*De assurantiepremie voor de bestuurdersaansprakelijkheid wordt

  binnen de WKR regeling ondergebracht.

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
13

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

Bezoldiging € 33.442 € 31.944

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag
11

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

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 € 93.032 € 59.178

Subtotaal € 33.442 € 31.944

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 29.317 € 29.272

Beloningen betaalbaar op 

termijn
€ 4.126 € 2.672

Dienstbetrekking?
8 ja ja

Bezoldiging
9

Aanvang
6
 en einde 

functievervulling in 2016
1/6 - 31/12 1/1 - 30/4

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
7  0,89 1,00

Gegevens 2020
Garrelt Verhoeven

Maarten van der 

Meerbedragen x € 1

Functiegegevens
5 Directeur Directeur

Tabel 1a. 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.
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Tabel 1d

-/- 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. N.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t.

Individueel toepasselijk 

maximum
€ 75.000

Totaal uitkeringen 

wegens beëindiging 

dienstverband

€ 32.899

Waarvan betaald in 2016 € 32.899

bedragen x € 1 Maarten van der Meer

Functiegegevens

Functie(s) bij beëindiging 

dienstverband 
Directeur

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,00

Jaar waarin dienstverband is 

beëindigd

mevrouw E.M. Oudemans 

- van Liebergen
 lid Raad van Toezicht 

de heer J.R.M. Magdelijns  voorzitter 

de heer A.C. Bosma  penningmeester 

mevrouw C. Koldeweij-

Verhoeven
 lid Raad van Toezicht 

NAAM 

TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE

2016

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen 

wegens beëindiging dienstverband 
€ 32.899

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
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Wet normering topinkomens 2015

Algemeen

Stichting Deventer Verhaal volgt de Museum-CAO. Keert geen bezoldigingen uit

die hoger zijn dan de geldende WNT-norm.

De leidinggevende topfunctionarissen in de organisatie zijn de bestuurders,

de directeur-bestuurder en de toezichthoudende topfunctionarissen. De leden van

de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2015 € 178.000,--

het algemeen bezoldigingsmaximum.

Volgens de WNT zijn alleen de tabellen 1a en 1d van toepassing.

Tabel 1a

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

*De assurantiepremie voor de bestuurdersaansprakelijkheid wordt

  binnen de WKR regeling ondergebracht.

Het bedrag van de 

overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
12

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling
13

N.v.t.

Bezoldiging € 66.257

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag
11

N.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
10 € 178.000

Subtotaal € 66.257

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
€ 58.591

Beloningen betaalbaar op 

termijn
€ 7.666

Dienstbetrekking?
8 ja

Bezoldiging
9

Aanvang
6
 en einde 

functievervulling in 2015
1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
7  1,00

Gegevens 2020 Maarten van der 

Meerbedragen x € 1

Functiegegevens
5 Directeur Directeur

Tabel 1a. 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.
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Tabel 1d

de heer J.R.M. Magdelijns  lid Raad van Toezicht 

mevrouw E.M. Oudemans 

- van Liebergen
 lid Raad van Toezicht 

de heer J. Starkenburg  voorzitter 

de heer J. Schuilenburg  lid Raad van Toezicht 

mevrouw C. Koldeweij-

Verhoeven
 lid Raad van Toezicht 

NAAM 

TOPFUNCTIONARIS
FUNCTIE

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