
 

 

WNT-verantwoording 2018 Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. 

 

De WNT is van toepassing op Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. Het voor Ithaca 

Psychotherapiepraktijk B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 151.000 conform klasse-

indeling III. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling  

 

bedragen x € 1 M. Cohen  

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 

2018 

01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

1 

Dienstbetrekking? Nee 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
590.000 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 

Subtotaal 590.000 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
151.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
439.000 -/- 

Totale bezoldiging 151.000 

  

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
Geen overgangsregime, overschrijding niet toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

De onverschuldigde betaling dient te worden terugbetaald door M. Cohen 

Holding B.V. die de heer M. Cohen detacheert en anders bij de heer M. 

Cohen. Een vordering is niet ingesteld en niet als zodanig in de 

jaarrekening 2018 vermeld. 

 

Voor de vermelde onverschuldigde betaling is geen vordering ingesteld in de jaarrekening 2018. 

 

 



 

 

 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12  

 

  

bedragen x € 1 M. Cohen 

Functiegegevens Bestuurder 

Kalenderjaar 2018 2017 

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde) 

- 01/01 – 31/12 

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar 
- 12 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 

  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 182 € 176 

Maxima op basis van de normbedragen 

per maand7  

- 

€ 147.000 

(6* € 24.500) 

 

€ 111.000  

(6 * € 18.500) 

 

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  
€ 258.000 

Bezoldiging   

Werkelijk uurtarief lager dan het 

(gemiddeld) maximum uurtarief? 
Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode - € 138.380 

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 
€ 138.380 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

Totale bezoldiging, exclusief BTW € 138.380 

   

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

 



 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  
 

bedragen x € 1 J. Link 

Functiegegevens Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01- 31/12 

  

Bezoldiging  

Totale bezoldiging 0 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
22.650 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t. 

 

Gegevens 2017  

bedragen x € 1 J. Link 

Functiegegevens Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01- 31/12 

  

Bezoldiging  

Totale bezoldiging 0 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
21.900 



 

 

 


