WNT-VERANTWOORDING 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Caleidoz is € 194.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Mevr. K.J.H. Hillen is de periode januari t/m augustus als interim-bestuurder aangesteld en is vervolgens per 1 september 2019 als
bestuurder in dienst getreden bij Caleidoz.
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