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Wet Normering Topinkomens
Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) van kracht (Besluit van 15 november 2012). Regionale Omroepen vallen onder de strekking van de
WNT. Op grond van de WNT dienen de individuele inkomensgegevens van topfunctionarissen, alsmede
van functionarissen die een bezoldiging boven de maximumnorm ontvangen te worden gerapporteerd. RTV
Noord heeft gedurende 2021 om uiteenlopende redenen 3 bestuurders gehad. Dit waren de heren Lensink,
Schouten en Sijpersma. Het individuele WNT maximum is per 2021 vastgesteld op € 148.000. Voor zittende
bestuurders bij aanvang van 2021 geldt het overgangsrecht, dit is van toepassing op de heer Lensink. De
opgave is als volgt:
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Bezoldiging topfunctionarissen
Naam:
Functiegegevens:

Dhr. G. Lensink
Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

(01/01 – 30/11)
1 FTE
ja

Bezoldiging:
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen op termijn betaalbaar
Subtotaal

€ 161,917
€ 15,529
€ 177,446

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 135,430

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
Totale Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
€ 177,446
€ 42,016
Betreft
overgangsrecht
N.v.t.

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

(01/01 – 31/12)
1 FTE
ja

Bezoldiging:
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen op termijn betaalbaar
Subtotaal

€ 168,728
€ 16,269
€ 184,997

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 201,000

Totale bezoldiging

€ 184,997
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Bezoldiging topfunctionarissen
Naam:
Functiegegevens:

Dhr. F. Schouten
Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

(01/10 – 31/10)
1 FTE
ja

Bezoldiging:
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen op termijn betaalbaar
Subtotaal

€ 9,544
€ 1,079
€ 10,623

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

€ 12,570
N.v.t.

Totale Bezoldiging

€ 10,623

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.
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Bezoldiging topfunctionarissen
Naam:
Functiegegevens:

Dhr. P. Sijpersma
Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

(01/11 – 31/12)
0,89 FTE
ja

Bezoldiging:
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen op termijn betaalbaar
Subtotaal

€ 18,990
€€ 18,990

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

€ 21,986
N.v.t

Totale Bezoldiging

€ 18,990

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.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van RTV Noord heeft 4 leden. Mevr. Stenekes-Nomden is per 30 juni 2021
afgetreden als lid van de RvT.
Toezichthoudende topfunctionarissen
Naam:
Functiegegevens:
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging:
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
Naam:
Functiegegevens:
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging:
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

R. Swart
Voorzitter
(01/01 – 31/12)

€ 3.000
€ 22.200
N.v.t.

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

R. Swart
Voorzitter
(01/01 – 31/12)

€ 3.000
€ 30.150
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
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Naam:

S. van
der Ziel

G.N.
Paanakker

B.A.
Nomden Stenekes

E.B.
Klinkhammer

Functiegegevens:
Aanvang en einde
functievervulling in 2021

Lid
(01/01–
31/12)

Lid
(01/01 –
31/12)

Lid
(01/01 –
30/06)

Lid
(01/01 –
31/12)

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 3.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 3.000

€ 14.800

€ 14.800

€ 7.339

€ 14.800

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

S. van
der Ziel

G.N.
Paanakker

B.A.
Nomden Stenekes

H.
Binnendijk

E.B.
Klinkhammer

Lid
(01/01–
31/12)

Lid
(01/04 –
31/12)

Lid
(01/01 –
31/12)

Lid
(01/01 –
13/03)

Lid
(01/06 – 31/12)

€ 3.000
€ 20.100

€ 2.250
€ 15.102

€ 3.000
€ 20.100

€ 750
€ 3.954

€ 1.750
€ 11.752

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
Naam:

Functiegegevens:
Aanvang en einde
functievervulling
Bezoldiging:
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Naam:
Functiegegevens:
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Dhr. G. Lensink
Directeur/bestuurder
(01/01 – 30/11)
1 FTE
2021

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 56,778

Individueel toepasselijk maximum
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75,000
€ 56,778

Waarvan betaald in 2021

€ 14,195

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.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

