Van der Veen
& Kromhout

In de jaarrekening 2013 van EWN zijn op bladzijde 22 de volgende gegevens opgenomen:
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT)
De beloningen 2013 zijn als volgt geweest:
De heer M. Breitsma, directeur, € 0
De heer J.J. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen, € 8.250
De heer W.J.H. Alderse Baas, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
De heer A.J. Diks, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
Voor geen van allen zijn:
sociale verzekeringspremies,
-

-

-

-

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen,
voorzieningen ten behoeve van beloningen op tennijn, dan wel
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

ten laste van het boekjaar 2013 gekomen.
Zij waren allen het gehele kalenderjaar 2013 aan de vennootschap verbonden.

Van der Veen
& Kromhout
In de jaarrekening 2014 van EWN zijn op bladzijde 21 de volgende gegevens opgenomen:

Bezoldigmg van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT)
De beloningen 2014 zijn als volgt geweest:
De heer M. Breitsma, directeur, € 0
De heer J.J. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen, € 8.250
De heer W.J.H. Alderse Baas, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
De heer A.J. Diks, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
Voor geen van allen zijn:
-

sociale verzekeringspremies,

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen,
voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn, dan wel
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
ten laste van het boekjaar 2014 gekomen.
-

-

-

Zij waren allen het gehele kalenderjaar 2014 aan de vennootschap verbonden.

Van der Veen
& Kromhout

In de jaarrekernng 20 5 van EWN zijn op bladzijde 23 de volgende gegevens opgenomen:
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT)
De beloningen 2015 zijn als volgt geweest:
De heer M. Breitsma, directeur, € 0
De heer .LJ. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen, € 8.250
De heer W.J.H. Alderse Baas, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
De heer AJ. Diks, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
Voor geen van allen zijn:
sociale verzekeringspremies,
-

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen,
voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn, dan wel
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
ten laste van het boekjaar 2015 gekomen.
Zij waren allen het gehele kalenderjaar 2015 aan de vennootschap verbonden.
-

-

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden.
Behorende bij controleverklaring d.d.
22juni 2016
Van der Veen & Kromhout
Registeraccountants
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In de j aarrekenmg 2016 van EWN zijn op bladzijde 23 de volgende gegevens opgenomen:
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT)
De beloningen 2016 zijn als volgt geweest:
De heer M. Breitsma, directeur, € 0
De heer JJ. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen, € 8.250
De heer W.J.H. Alderse Baas, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
De keer A.J. Diks, lid Raad van Commissarissen, € 5.500
Voor geen van allen zijn:
sociale verzekenngspremies,
belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen,
-

-

voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn, dan wel
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
ten laste van het boekjaar 2016 gekomen.
Zij waren aflen het gehele kalenderjaar 2016 aan de vennootschap verbonden.
-

-

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden.
Behorende bij controleverklaring d.d.
28juni 2017
Van der Veen & K.romhout
Registeraccountants
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In de jaarrekening 2017 van EWN zijn op bladzijde 24 de volgende gegevens opgenomen:

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublleke sector, WNT)

De beloningen 2017 zijn als volgt geweest:
De beer M. Breitama, directeur, 0,1 fie, €0 (2016: €0);
De heer S.C. van der Meulen, directeur, 1 fie, € 111.251 bestaande uit € 72.525 bruto loon. € 4.868
vakantietoeslag, € 20.000 bonus, € 3.346 voordeel wegens de terbeschllrkrigstelling van een auto (mede)
voor privégcbruik (fiscale bijtefling) en € 10.512 zijnde het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen
aat. pensioenregelingen (2016: geen bestuurder);
De heer JJ. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen, € 8.250(2016: € 8.250);
De heer W.J.4. Alderse Baas, lid Raad van Commissarissen, €5.500 (2016: €5.500);
De heerA.J. Diks, lid Raad van Commissarissen, €5.500 (2016: €5.500).
Met uitzondering van de S.C. van der Meulen geldt dat er voor geen van allen:

sociale verzekeringspremies,
nvranpnlfl rnii
belastbare vaste en variaoeien
voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn, dan wel
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
ten laste van het boekjaar 2017 gekomen.
Zij waren allen het gehele kalenderjaar 2017 aan de vennootschap verbonden.
-

-

-
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Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. te Joure

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT)
De beloningen 2018 zijn als volgt geweest:
De heer M. Breitsma, directeur, 0,1 fte, €0 (2017: €0);
De heer S.C. van der Meulen, directeur, 1 fte, € 135.830 bestaande uit € 74.154 bruto loon, € 5.862
vakantietoeslag, € 30.000 bonus, € 15.181 voordeel wegens de terbeschikkingstelling van een auto
(mede) voor privégebruik (fiscale bijtelling) en € 10.633 zijnde het werkgeversdeel van premies voor of
bijdragen aan pensioenregelingen (2017: 1 fte, € 111.251 bestaande uit € 72.525 bruto loon, € 4.868
vakantietoeslag. €20.000 bonus, €3.346 voordeel wegens de terbeschikkingstelling van een auto (mede)
voor privégebruik (fiscale bijtelling) en € 10.512 zijnde het werkgeversdeel van premies voor of
bijdragen aan pensioenregelingen);
Dc heer J.J. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen. € 8.250 (2017: € 8.250);
De heer W.J.H. Aldeise Baas, lid Raad van Commissarissen, €5.500 (2017: € 5.500);
De heer A.J. Diks, lid Raad van Commissarissen, € 5.500 (2017: €5.500).
Met uitzondering van S.C. van der Meulen geldt dat er voor geen van allen:
-

-

-

-

sociale verzekeringspremies.
belastbarc vaste en variabele onkostenvergoedingen,
voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn, dan wel
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

ten laste van het boekjaar 2018 gekomen.
Zij waren allen het gehele kalenderjaar 2018 aan de vennootschap verbonden.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT)

De beloningen 2019 zijn als volgt geweest:
De heer M. Breitsma, directeur, 0,1 fte, E 0 (2018: EO);
De heer S.C. van der Meulen, directeur, 1 fte, € 147.862 bestaande uit € 75.242 bruto loon, € 5.993
vakantietoeslag. €40.000 bonus, € 16.047 voordeel wegens de terbeschikkingstelling van een auto (mede)
voor privégebruik (fiscale bijtelling) en € 10.580 zijnde het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen
aan pensioenregelingen (2018: 1 fte, € 135.830 bestaande uit €74.154 bruto loon, €5.862 vakantietoeslag,
€30.000 bonus, € 15.181 voordeel wegens de terbeschikkingstelling van een auto (mede) voor privégebruik
(fiscale bijtelling) en €

10.633 zijnde het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen aan

pensioenregelingen);
De heer J.J. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen, € 8.250 (2018: € 8.250):
De heer W.J.H. Alderse Baas, lid Raad van Commissarissen, €5.500 (2018: €5.500);
De heer A.J. Diks, lid Raad van Commissarissen, €5.500 (2018: €5.500).
Met uitzondeiing van de S.C. van der Meulen geldt dat er voor geen van allen:
-

-

-

-

sociale verzekeringspremies,
belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen,
voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn, dan wel
uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

ten laste van het boekjaar 2019 gekomen.
Zij waren allen het gehele kalenderjaar 2019 aan de vennootschap verbonden,

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (op grond van paragraaf 4 van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT)
De beloningen 2020 zijn als volgt geweest:
De heer S.C. van der Meulen, directeur, 1 fte, € 172.659 (2019: € 147.862), bestaande uit € 79.020 bruto
loon (2019: € 75.242), € 6.124 vakantietoeslag (2019: € 5.993), € 60.000 bonus (2019: € 40.000), € 16.223
(2019: € 16.047) voordeel wegens de terbeschikkingstelling van een auto (mede) voor privégebruik (fiscale
bijtelling) en € 11.291 zijnde het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen aan pensioenregelingen
(2019: € 10.580);
De heer J.J. van der Meulen, voorzitter Raad van Commissarissen, € 8.250 (2019: € 8.250);
De heer W.J.H. Alderse Baas, lid Raad van Commissarissen, € 5.500 (2019: € 5.500);
De heer A.J. Diks, lid Raad van Commissarissen, € 5.500 (2019: € 5.500).
Zij waren allen het gehele kalenderjaar 2020 aan de vennootschap verbonden.
Met uitzondering van de S.C. van der Meulen geldt dat er voor geen van allen:
- sociale verzekeringspremies,
- belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen,
- voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn, dan wel
- uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
ten laste van het boekjaar 2020 gekomen.

De individuele bezoldigingsmaxima 2020 bedroegen voor de directie € 201.000, de voorzitter Raad
van Commissarissen € 30.150 en de overige leden van de Raad van Commissarissen € 20.100.
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De WNT is van toepassing Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.. Het voor Edelmetaal Waarborg
Nederland B.V.. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, dit betreft het algemene
bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2021
bedragen x € 1

Dhr. S.C. van der Meulen

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 – 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 123.707

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 0,-

Subtotaal

€ 123.707

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.V.T.

Bezoldiging

€ 123.707

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.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Dhr. S.C. van der Meulen
Directeur
1-1 – 31-12
1,00
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

€ 172.659
€ 0,€ 172.659

€ 201.000

€ 172.659

2. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
Dhr J. J. van der
Meulen

Mr. W. J. H.
Alderse Baas

Dhr. A. J. Diks RA

Voorzitter RvC

Commissaris

Commissaris

1-1 – 31-12

1-1 – 31-12

1-1 – 31-12

Bezoldiging

€ 12.375

€ 8.000

€ 8.000

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 31.350

€ 20.900

€ 20.900

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 12.375

€ 8.000

€ 8.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Dhr J. J. van der
Meulen

Mr. W. J. H.
Alderse Baas

Dhr. A. J. Diks RA

Voorzitter RvC

Commissaris

Commissaris

1-1 – 31-12

1-1 – 31-12

1-1 – 31-12

€ 8.250

€ 5.500

€ 5.500

€ 30.150

€ 20.100

€ 20.100

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2021
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
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
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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.

