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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2020 
BKD meldt over 2020 de navolgende betalingen aan topfunctionarissen: 
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Bloembollenkeuringsdienst is € 201.000. Dit geldt naar rato 
van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 
ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de 
duur van de opdracht als voor het uurtarief.    
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen    
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leiding-
gevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.  
 

 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 K.J. van Ast W. van Eck E.K. Pinxterhuis

Functiegegevens Voorzitter Bestuurslid Directeur

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 
0,129 0,059 1

Dienstbetrekking? nee nee ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
                                  -                                     -                           135.738 

Beloningen betaalbaar op termijn                                   -                                     -                             20.033 

Subtotaal                           15.026                             2.614                         155.771 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
                          25.962                           11.801                         201.000 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag 
 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Bezoldiging                           15.026                             2.614                         155.771 

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. 

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde betaling  
 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Gegevens 2019

bedragen x € 1 K.J. van Ast W. van Eck E.K. Pinxterhuis

Functiegegevens Voorzitter Bestuurslid Directeur

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)
0,131 1,0

Dienstbetrekking? nee nee ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
                                  -                           137.392 

Beloningen betaalbaar op termijn                                   -                             18.892 

Subtotaal                           15.171                         156.285 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
                          25.341                           17.747                         194.000 

Bezoldiging                           15.171                             3.809                         156.285 
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctio-

naris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

 
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrek-
king die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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