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JAARREKENING 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-12-2020

31-12-2019

Ref.

€

€

Immateriële vaste activa

3.4.5

9.523

34.974

Materiële vaste activa

3.4.6

441.219

552.107

450.742

587.080

23.972

62.006

Activa

Vaste Activa

Vlottende activa
Voorraden

3.4.7

Vorderingen

3.4.8

678.238

1.154.641

Liquide middelen

3.4.9

8.985.532

7.159.602

9.687.742

8.376.249

10.138.484

8.963.329

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Passiva

Eigen vermogen
Vrije reserves

3.4.10

-538.344

-568.714

Bestemmingsreserves

3.4.10

200.414

230.784

-337.930

-337.930

Voorzieningen

3.4.11

1.743.179

1.573.929

Kortlopende schulden

3.4.12

8.733.235

7.727.329

10.138.484

8.963.329

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Stichting Luxor Theater Rotterdam

Ref.
Opbrengsten
Netto-omzet

Begroot

Verslag

Verslag

2020

2020

2019

€

€

€

3.5.2
12.457.000

3.584.035

12.748.486

Kostprijs omzet

8.521.000

2.614.091

8.485.058

Bruto marge

3.936.000

969.944

4.263.428

Subsidie gemeente

2.642.000

2.642.000

2.603.000

Subsidie Noodfonds gemeente

0

1.746.602

0

Subsidie NOW / TOGS

0

1.351.928

0

6.578.000

6.710.474

6.866.428

3.737.285

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten

3.5.3

3.531.000

3.976.854

Afschrijvingen vaste activa

3.5.4

130.000

151.989

134.886

Huisvestingslasten

3.5.5

2.180.000

1.939.395

2.169.732

Publiciteitslasten

3.5.6

137.000

61.179

148.323

3.5.7

600.000

581.057

586.189

6.578.000

6.710.474

6.776.416

0

0

90.012

0

0

0

Algemene kosten
Totaal

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Rentebaten

Resultaat

3.5.8

0

-

90.012

30.370

30.370

Mutaties b estemmingsreserves
Dekking verbouwing oude Luxor
Vrijval bestemmingsreserve

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Verslag
2020
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfs-uitoefening voor
belastingen

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op vaste activa
Mutatie voorzieningen

€

Verslag
2019
€

-

90.012

151.989
169.250

134.886
122.992
321.239

Verandering in werkkapitaal
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

38.034
476.402
1.005.905

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

Kasstroom uit investerings-activiteiten
Investeringen vaste activa

257.878

-8.023
-494.932
83.861
1.520.341

-419.094

1.841.580

-71.204

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

0
0

0

1.841.580

-71.204

-15.650

-198.899
-15.650

-198.899

1.825.930

-270.103

Verslag
2020

Verslag
2019

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

7.159.602
1.825.930

7.429.704
-270.103

Stand per 31 december

8.985.532

7.159.602

Kasstroom uit financierings-activiteiten
Netto kasstroom

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3.4.1 Algemene toelichting
3.4.1.1 Continuïteit
Vanwege de pandemie heeft Luxor slechts tot 12 maart de reguliere voorstellingen kunnen aanbieden. In
september en oktober is er nog een aantal voorstellingen gespeeld in een aangepaste zaalopstelling,
vanwege de 1,5 meter-maatregelen, voor maximaal 390 bezoekers. Vanwege de verdere verlaging van de
toegestane groepsgrootte door de overheid heeft Luxor na oktober ook in deze variant geen voorstellingen
meer aan kunnen bieden.
Dankzij de steun van de gemeente Rotterdam en de Rijksoverheid heeft Luxor het jaar 2020 zonder verlies
kunnen afsluiten. Naast de cultuurplansubsidie heeft Luxor subsidie ontvangen vanuit Noodfonds 1 en
Noodfonds 2 van de gemeente Rotterdam. Daarnaast heeft Luxor overheidssubsidies ontvangen vanuit de
NOW-regeling en TOGS.
Er wordt € 30.370 onttrokken uit de bestemmingsreserve verbouwing oude Luxor. Dit bedrag wordt
vervolgens overgeboekt naar de vrije reserve.
Luxor heeft in 2020 een cultuurplansubsidie ontvangen van € 2.642.000.
Het subsidieverzoek voor de cultuurplanperiode 2021-2024 is inmiddels ingediend en door de gemeente
gehonoreerd. Voor het jaar 2021 ontvangt Luxor hiervoor een subsidiebedrag van € 2.862.500.
Op moment van schrijven is Noodfonds 3, ter dekking van de verliezen over de maanden januari t/m april
2021, bekend gemaakt door de gemeente Rotterdam. Hierdoor is de continuïteit op de korte termijn niet in
het geding en is de jaarrekening opgesteld op basis van de veronderstelling van duurzame voortzetting van
de activiteiten.

3.4.1.2 Activiteiten
Stichting Luxor Theater Rotterdam is gevestigd op Posthumalaan 1, 3072 AG te Rotterdam, KvK Nummer
24379868.
De Stichting Luxor Theater Rotterdam is opgericht op 28 juni 2005. Op 1 januari 2006 is het Luxor Theater
als Gemeentelijke Dienst overgegaan in de Stichting Luxor Theater Rotterdam met een Raad van Toezicht.
De Stichting Luxor Theater Rotterdam exploiteert het nieuwe Luxor Theater op de Kop van Zuid en het
oude Luxor Theater in het centrum van Rotterdam aan de Kruiskade.
Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en
educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van het Luxor Theater, welke gebouwen aan de
gemeente Rotterdam in eigendom toebehoren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het produceren, programmeren en presenteren van podiumkunsten, in het bijzonder langere series
voorstellingen in de categorieën musical, kleinkunst, theaterconcerten, opera en dans, zowel
binnen als buiten het Luxor Theater;

b.
c.
d.

het exploiteren van de accommodaties van het Luxor Theater;
samenwerking met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids)instellingen en derden;
samenwerking met alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling
dienstig kunnen zijn.

De belastingdienst heeft Luxor vanaf 1 januari 2012 aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut
beogende instelling).
Bestuurder
Op 1 september 2014 is de heer M.G.J.T.M. van Kaam aangesteld als bestuurder van de Stichting Luxor
Theater Rotterdam.

3.4.1.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen opgenomen onder de kortlopende schulden.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koersverschillen betreffende
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangen en betaalde rente,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

3.4.1.4 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
het Luxor Theater zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

3.4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
3.4.2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 en het controleprotocol WNT.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

3.4.2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar.

3.4.2.3 Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin het Luxor Theater voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta).
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en presentatievaluta van het Luxor Theater.
3.4.2.4 Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen over de geschatte economische levensduur, of lagere
bedrijfswaarde.
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid, waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

3.4.2.5 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen over de geschatte economische levensduur,
of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en
hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid, waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan het nieuwe Luxor Theater is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.

3.4.2.6 Voorraden
Voorraden voor gebruik en verkoop
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de
FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van de direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

3.4.2.7 Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale
waarde. Een eventuele afwaardering op de vorderingen wordt in aanmerking genomen op grond van
verwachte oninbaarheid. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

3.4.2.8 Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

3.4.2.9 Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Pensioenvoorziening
De stichting heeft de toegezegde pensioenregeling bij het pensioenfonds (ABP) verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. In geval van een tekort bij het ABP heeft Stichting Luxor
Theater Rotterdam geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen, anders dan hogere
toekomstige premies. Het ABP heeft de uitvoering van de pensioenregeling per 1 maart 2008
ondergebracht in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie APG Algemene Pensioen Groep N.V. (kortweg
APG). De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds ultimo 2020 was 93,2%.
Voorziening Groot Onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren.

3.4.2.10 Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als
interestlast verwerkt.

3.4.3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.4.3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd, de verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
3.4.3.2 Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
over de omzet geheven belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de
winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico's en voordelen van eigendom aan de koper
zijn overgedragen, het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning
van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten van goederen
betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de
goederen.
Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding. Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de
winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de
dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten
en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet
opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van
voltooiing wordt bepaald aan de hand van de tot dat moment verrichte dienstverlening als percentage van
de totaal te verrichten dienstverlening.

3.4.3.3 Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt in dit verband verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe kosten,
waaronder voorstellingslasten, horecalasten en lasten van de evenementen en arrangementen.

3.4.3.4 Afschrijvingen materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische
levensduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
3.4.3.5 Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Het Luxor Theater heeft de aan het personeel toegezegde pensioenregeling bij het ABP in de jaarrekening
verwerkt volgens de verplichtingenbenadering (zie ook 3.4.2.9).
Voor toegezegde bijdrageregelingen betaalt het Luxor Theater op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan het ABP. Behalve de betaling van premies heeft het Luxor Theater geen verdere
verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

3.4.3.6 Bijzondere posten
Dit betreffen baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat
uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond
van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

3.4.3.7 Overheidssubsidies
Stichting Luxor Theater heeft in 2020 op grond van het door Luxor Theater ingediende beleidsplan 20172020 een structurele budgetsubsidie ontvangen van gemeente Rotterdam van € 2.642.000.
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of een gesubsidieerd exploitatietekort zich
heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en
het Luxor Theater de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen in de staat van baten en lasten verwerkt.
Subsidies met betrekking tot loonkosten worden verantwoord in de staat van baten en lasten in de periode
waarop de loonkostensubsidie toeziet.
Eventuele nog te vorderen of terug te betalen subsidiebedragen worden verwerkt onder de vorderingen of
de kortlopende schulden.

3.4.3.8 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op ontvangen leningen.

3.4.4 Financiële instrumenten
Renterisico
Het Luxor Theater loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name de liquide middelen) en
rentedragende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met
variabele renteafspraken loopt het Luxor Theater risico ten aanzien van toekomstige kasstromen.
Financiële derivaten met betrekking tot renterisico worden niet gecontracteerd.
Kredietrisico
Het Luxor Theater heeft geen significante concentraties van kredietrisico als gevolg van het grote aandeel
contante verkopen. Verkoop op rekening vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de
kredietwaardigheidstoets van het Luxor Theater. Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen
de 8 en 60 dagen. Op grote leveringen kan een afwijkende krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval
worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

WNT verantwoording
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Luxor Theater
Rotterdam van toepassing zijnde regelgeving: Het algemeen WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Luxor Theater Rotterdam is € 201.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan
zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de
voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de
duur van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Gegevens 2020 (bedragen x € 1)
M.G.J.T.M. van Kaam
Functiegegevens

Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

01/01 – 31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

145.329

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

21.280
166.609

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
betaling
Gegevens 2019 (bedragen x € 1)
Functiegegevens

201.000

N.v.t.

166.609

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

Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

01/01 – 31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

136.910
20.253

Subtotaal

157.163

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

194.000

157.163

Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
Bedragen x € 1
R.B. Gerretsen

G. van Essen

F.M. de Haas

Voorzitter

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Bezoldiging

2.000

0

1.550

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

30.150

20.100

20.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

2.000

0

1.550

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

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

R.B. Gerretsen

G. van Essen

F.M. de Haas

Voorzitter

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Bezoldiging

2.000

1.500

1.500

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

19.400

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020
Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019
Bezoldiging

Gegevens 2020
Bedragen x € 1

J. Westers

N.E. WeltevredePynenburg

N. Morales

Lid

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/02 – 31/12

Bezoldiging

1.500

0

1.500

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

20.100

20.100

18.398

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

1.500

0

1.500

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

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

J. Westers

N.E. WeltevredePynenburg

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Bezoldiging

1.500

1.500

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

19.400

19.400

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in
2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te
worden gerapporteerd.

