
WNT-verantwoording 2020 Geboortecentrum Sophia 
B.V.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 M.C. Huizer J. P. de Graaf

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,150 0,150

Dienstbetrekking? nee nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen -                     -                           

Beloningen betaalbaar op termijn -                     -                           

Subtotaal 12.805                13.228                      

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.650                16.650                      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedragen  

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

Bezoldiging 12.805               13.228                     

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 M.C. Huizer J. P. de Graaf

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,15 0,15

Dienstbetrekking? nee nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen -                     -                           

Beloningen betaalbaar op termijn -                     -                           

Subtotaal 12.805                12.805                      

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.050                16.050                      

Bezoldiging 12.805               12.805                     

Geboortecentrum Sophia Holding B.V., Rotterdam

Gegevens 2020

bedragen x € 1 J. P. de Graaf

Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij 
Geboortecentrum Sophia B.V.

13.228

Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als 
topfunctionaris bij Geboortecentrum Sophia B.V.

15.432

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde 
rechtspersonen van Geboortecentrum Sophia B.V.

N.v.t.

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen N.v.t.

Subtotaal 28.660

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum 
dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane 
hogere bezoldiging

111.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 28.660

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

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Vanaf oprichting zijn beide als directeur werkzaam in de organisatie.

J.P. de Graaf is in loondienst bij Erasmus MC en deels werkzaam bij Geboortecentrum Sophia B.V. Vanuit Erasmus 
MC vindt een doorbelasting plaats aan Geboortecentrum Sophia B.V.

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 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen.

Toelichting:

M.C. Huizer is in loondienst bij Kraamzorg Rotterdam en omgeving B.V. en deels werkzaam bij Geboortecentrum 
Sophia B.V. Vanuit Kraamzorg Rotterdam eo B.V. vindt een doorbelasting plaats aan Geboortecentrum Sophia B.V. De 
doorbelasting is hier opgenomen. De WNT verantwoording  met de volledige bezoldiging uit dienstbetrekking van M.C. 
Huizer is opgenomen bij Kraamzorg Rotterdam en omstreken B.V. 

De WNT is van toepassing op Geboortecentrum Sophia B.V. Het voor Geboortecentrum Sophia B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum 
is in 2020 € 111.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse I, totaalscore 6 punten). 

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie 
nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en 
eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor 
zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als 
topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde 
rechtspersonen)
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