
Bestuurder

Naam van bestuurder mr. R.H.L.M. van Boxtel

Dhr. of Mw. Dhr. Mw.

Bestuursfunctie Voorzitter Raad van Bestuur

Nevenfunctie(s) • Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland

• Bestuurslid Innovatiefonds Zorgverzekeraars

• Lid van het Algemeen Bestuur VNONCW

• Lid Ledenraad Ajax

• Voorzitter Raad van Toezicht BMM (BioMedical Materials)

• Voorzitter SOMS (Stichting Ondersteuning Marrons Suriname)

(tot 27 december 2013)

• Lid Raad van Advies ECPEPN

• Lid Raad van Advies Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie

• Lid wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad Universiteit

voor

Humanistiek

• Lid Advisory Committee LSP Health Economics Fund (per 1 april

2013)

• Lid Regiegroep Life Science & Health (per 1 juli 2013)

• Voorzitter Stichting Geschiedschrijving Gorinchem (per 1 februari

2013)

• Fractievoorzitter D66, Eerste Kamer der StatenGeneraal

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?
1-1-2003

Maakte de persoon op 31 december van het verslagjaar

deel uit van het bestuur?
ja nee

• Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder

werkzaam in uw organisatie?

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van

uw organisatie?

Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van

deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam

te worden vermeld onder aan tabel C8 (WNT).

ja nee

Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Interne waarnemer bestuursfunctie

Extern ingehuurd, dus geen dienstverband

Anders, namelijk:

• Andere aard van arbeidsovereenkomst, namelijk:

Welke salarisregeling is toegepast? BBZ

NVZD- of VDZ-regeling

NVTZ-regeling

Oude NVZD- of VDZ-regeling

AMS-regeling

CAO

Anders, namelijk:

• Andere salarisregeling, namelijk: Arbeidsvoorwaardenpakket gebaseerd op CAO. Salaris conform

Menzis beloningsbeleid bestuurders.

Wat is de deeltijdfactor in procenten? %100

Inkomen

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering

en andere vaste toelagen)
euro283615

• Waarvan verkoop verlofuren euro0

• Waarvan nabetalingen voorgaande jaren euro0

Winstdelingen en bonusbetalingen euro0

Totaal beloning (de som van de periodiek betaalde

beloningen en de winstdelingen en bonusbetalingen, en
euro283615
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met uitzondering van belastbare vaste en variabele

onkostenvergoedingen)

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen euro0

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op

termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,

sabbatical, aanvulling sociale uitkering,

arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

euro0

Totaal bezoldiging euro283615

Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband
euro

De totale som van de eventuele vergoedingen in natura

(o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik,

laagrentende leningen, etc.)

euro22392

Toepasselijke WNT-norm (op basis van datum in dienst en

datum uit dienst en deeltijdfactor)
euro283615

Let op: dit bedrag wordt berekend op basis van de totale bezoldiging, de deeltijdfactor in

procenten, en het deel van het verslagjaar dat de persoon als bestuurder werkzaam is geweest

(bij ontbrekende begindatum wordt daarvoor 1 januari verslagjaar gehanteerd; bij ontbrekende

einddatum wordt daarvoor 31 december verslagjaar gehanteerd).

Motivatie overschrijding WNT-norm / opmerkingen

Hier geeft u aan waarom de WNT-norm is overschreden. Tevens neemt u hier op die elementen van/informatie over het inkomen van de bestuurder die u niet kunt plaatsen onder een van

de andere genoemde inkomenscategorieën. Een voorbeeld hiervan is een door de instelling verstrekte lening aan de bestuurder plus de eventueel aan de lening verbonden voordelen voor

de bestuurder.

Voor zorgverzekeraars geldt voor de bestuurders de sectorale bezoldigingsnorm van € 300.000, vermeerderd met sociale verzekeringspremies en

beloningen betaalbaar op termijn. Deze zienswijze is bevestigd door het ministerie van VWS.

De applicatie telt echter beloning betaalbaar op termijn op bij de totale bezoldiging. Hierdoor wordt de norm onterecht overschreden.

Bij het verstrekken van onze gegevens hebben wij derhalve, op advies van het ministerie van VWS (Agentschap CIBG) per e-mail d.d. 04/07/2014, de

beloning betaalbaar op termijn buiten beschouwing gelaten.

Indien de totale beloning inclusief de fiscale bijtelling van de auto als uitgangspunt wordt gehanteerd, wordt de sectorale bezoldingsnorm met € 6000

overschreden. Dit komt doordat de beloningsafspraken zijn gemaakt voordat de WNT in werking trad. Op het contract is tot 1 januari 2017 het

overgangsrecht van toepassing.
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