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Voorwoord
Voor Huisartsenposten Oost-Brabant wordt 2017 gekarakteriseerd door ‘verbeteren’. Ideeën en
projecten die in de voorgaande jaren ontstaan zijn, zijn bijgeschaafd en aangescherpt.
Verbeteren is kenmerkend voor het in 2016 gestarte programma Vitaal Verder, wat veel meer is dan
een programma, het behelst de omslag naar Lean werken en denken. Hierin wordt iedereen
uitgedaagd om maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspilling te realiseren, waarbij
continu verbeteren de essentie is. Een belangrijke stap die in 2017 is gestart vanuit het programma
Vitaal Verder, is het aanscherpen van de missie van Huisartsenposten Oost-Brabant en het maken
van de vertaling naar meerjaren- en jaardoelen. Deze verbetering heeft geleid tot duidelijkheid.
Wij zorgen voor de patiënten van onze huisartsen. Bij spoed helpen wij u direct!
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Gerben Welling, die anderhalf decennium lang zijn
bestuurlijk stempel drukte op Huisartsenposten Oost-Brabant en richting gaf aan Vitale
Huisartsenpost.
Huisartsenposten Oost-Brabant heeft ervoor gekozen om zijn positie niet direct door een vaste
bestuurder in te vullen. Er is gekozen voor invulling door een interim-bestuurder met de specifieke
opdracht te adviseren over strategie en focus voor de toekomst van Huisartsenposten Oost-Brabant.
De focus van Huisartsenposten Oost-Brabant ligt de komende jaren op het verbeteren van de zorg
voor de patiënt, het schakelen naar een organisatie waarin onze huisartsen zich meer betrokken
voelen bij de posten, en het verbeteren van de bedrijfsvoering en organisatie-inrichting zodat deze de
organisatie ondersteund. De meerwaarde van Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant zal hiermee
duidelijker worden.
Naast het aanscherpen van focus van de organisatie hebben we ook uitvoering gegeven aan een
aantal verbeterprojecten. Meer informatie over deze verbeterprojecten leest u in paragraaf 5.3.
Niet onbelangrijk is het om te noemen dat Huisartsenposten Oost-Brabant afgelopen jaar de aandelen
Hart voor Brabant doktersdiensten die tot dat moment in handen waren van RAV Brabant MiddenWest-Noord, overgenomen heeft. Hiermee zijn alle aandelen in bezit gekomen van onze organisatie.

Harrie Geboers, voorzitter Raad van Bestuur
Bas Rikken, lid Raad van Bestuur a.i.
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DEEL A. Jaarverslag
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1

Profiel van de organisatie

Huisartsenposten Oost-Brabant is een huisartsendienstenstructuur. Wij verlenen huisartsenzorg
tijdens avond-, nacht- en weekenduren in de regio Oost-Brabant en de Bommelerwaard.
De volgende organisaties zijn aan Huisartsenposten Oost-Brabant gelieerd. Van deze organisaties
zijn de aandelen in handen van Huisartsenposten Oost-Brabant, of hebben zij hetzelfde bestuur.
• Stichting Callcenter Huisartsenpost HOV (identificatienummer KvK 56372922)
• Stichting Callcenter Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (identificatienummer KvK
17165013)
• Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. (identificatienummer KvK 17153808)
• Stichting Huisartsenpost tussen Maas en Waal (identificatienummer KvK 17166056)
Onderstaande organisaties zijn verbonden aan Huisartsenposten Oost-Brabant, maar worden niet
meegeconsolideerd, onder ander omdat zij een ander bestuur hebben.
• Stichting Kwaliteit en Integratie (identificatienummer KvK 17161615)
• Coöperatie ICT regio Noordoost-Brabant U.A. (identificatienummer KvK 63178389)
• Stichting Huisartsenpost tussen Maas en Waal (identificatienummer KvK 17166056)

Tabel 1: algemene identificatiegegevens
Zorgtype

Huisartsendienstenstructuur, huisartsenpost

Naam rechtspersoon

Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.

Adres

Postbus 3274

Postcode

5203 DG

Plaats

‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer

088 – 876 52 00

Identificatienummer KvK

62644742

E-mailadres

info@hapoostbrabant.nl

Website

www.huisartsenpostenoostbrabant.nl
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2

Kernprestaties

Tabel 2: kerngegevens
Kerngegeven

Antwoord

Verzorgingsgebied
Aantal patiënten in verzorgingsgebied per 31-12-2017

1.134.001

Capaciteit
Aantal huisartsenposten

7

Aantal callcenters

2

Productie
Aantal telefonische adviezen (incl. 17:00-18:00)

118.895

Aantal consulten (incl. 17:00-18:00)

147.032

Aantal visites (incl. 17:00-18:00)

20.829

Niet-declarabele verrichtingen

18.672

Totaal aantal verrichtingen

305.428

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde 2017

409

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde 2017

166,4

Leden
Aantal aangesloten huisartsen

594

Tabel 3: capaciteit per locatie
Aantal

Aantal

Aantal

spreekkamers

behandelkamers

balieplekken

Aantal belplekken

Huisartsenpost ‘s-Hertogenbosch 6

2

2

3

Huisartsenpost Eindhoven

5

1

2

2

Huisartsenpost Geldrop

2

1

1

Huisartsenpost Helmond

4

2

1

Huisartsenpost Oss

3

1

1

1

Huisartsenpost Uden

5

1

1

2

Huisartsenpost Zaltbommel

2

1

1

1

Triagecentrum Eindhoven

-

-

-

20

Triagepost ’s-Hertogenbosch

-

-

-

22

Leercentrum
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3

Maatschappelijk ondernemen

Huisartsenposten Oost-Brabant draagt zorg voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren. Dit
doen wij met aandacht voor de patiënt en gemeenschap, de medewerkers en huisartsen.
Huisartsenposten Oost-Brabant is gericht op samenwerking. Met de ziekenhuizen in de regio werken
we nauw samen om de spoedeisende zorg zo patiëntvriendelijk en doelmatig mogelijk te organiseren.
Naast de ziekenhuizen, onderhouden wij samenwerkingsrelaties met onder andere Zorggroepen,
GHOR, GGD en instellingen voor psychiatrische zorg. De Cliëntenraad treedt op als
belangenbehartiger van patiënten en biedt de mogelijkheid om hun ervaring mee te nemen in het
dagelijks beleid van Huisartsenposten Oost-Brabant.

3.1

Cliëntenraad

De taak van de Cliëntenraad is beschreven in artikel 2 van het instellingsbesluit en luidt: “Het
behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in het werkgebied van de
Huisartsenposten Oost-Brabant, met name de kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg
gedurende avond-, nacht- en weekenduren”. Dit zoals bepaald in artikel 2, lid 1 van de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De Cliëntenraad bestaat uit 7 personen en is een gesprekspartner van de Raad van Bestuur van
Huisartsenposten Oost-Brabant. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken
die met de organisatie en de zorgverlening op de huisartsenposten te maken hebben. Op deze manier
denken en praten zij mee over belangrijke zaken voor patiënten. De Cliëntenraad maakt zich vooral
sterk voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten die een beroep doen op de
huisartsenpost.
Tabel 4: Cliëntenraad
Antwoordcategorie
Heeft uw organisatie een cliëntenraad?

Ja

Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële zin ondersteund conform Ja
de modelfinancieringsregeling, zoals afgesproken in het gezamenlijk
stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten (uitkomsten van
overleg, Actiz, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, NVZ van 18 juni
2009)?
Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad gevraagde adviezen
uitgebracht, zo ja hoeveel?

Ja, één maal.
Juni 2017 heeft de
Cliëntenraad positief
advies uitgebracht
inzake de
Klachtenregeling.

Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad ongevraagde adviezen
uitgebracht, zo ja hoeveel?

Nee

Hebben deze ongevraagde adviezen tot maatregelen geleid in de instelling? Niet van toepassing
Geef hier een percentage.
Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2017

Pagina 8 / 81

Antwoordcategorie
Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld?

Nee

Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie?

Nee
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4

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1

Governancecode

Tabel 5: Governancecode
Code

Antwoordcategorie

Hanteert uw organisatie de Zorgbrede Governancecode?

Ja

Zo nee, welke andere code?

-

Nee, omdat…

-

4.2

Toezichthoudend orgaan

Tabel 6: Toezichthoudend orgaan
Vraag

Tekstveld

Houdt het toezichthoudend orgaan toezicht op de strategie en

Ja

prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen?
Zijn nieuwe leden op openbare wijze geworven?

Ja, in 2017 zijn twee leden Raad van
Toezicht op openbare wijze geworven.

Wordt de deskundigheid van toezichthouders gewaarborgd?

Ja, de toezichthouders volgen indien nodig of
gewenst scholing via NVTZ.

Beschikt de raad over ten minste één lid met voor de

Ja

zorgorganisatie relevante kennis en ervaring?
Zijn er besluiten van het bestuur waaraan het toezichthoudend

Ja, te weten:

orgaan dit verslagjaar goedkeuring heeft verleend?

•

Verlengen huurovereenkomst
kantoorlocatie Bruistensingel

•

Jaarverslag en jaarrekening 2016

•

Overname 882 aandelen Hart voor
Brabant doktersdiensten, nominaal groot
€10

•

Ontslag van de heer Jacobs als directeur
van Hart voor Brabant doktersdiensten

•

Statutenwijziging Hart voor Brabant
doktersdiensten

•

Ontslag G.P. Welling (Raad van Bestuur);

•

Benoeming S.A.J.J. Rikken (interim lid
Raad van Bestuur)

•
Bestaan er commissies binnen het toezichthoudend orgaan?

Begroting 2018

Ja, binnen de Raad van Toezicht zijn de
volgende commissies actief:
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Vraag

Tekstveld

Heeft u gewaarborgd dat de leden van het toezichthoudend

Ja, dit is bij de selectie van de leden Raad

orgaan onafhankelijk zijn?

van Toezicht nagegaan.

Heeft u een beleid met betrekking tot de bezoldiging van

Ja, beloning vindt plaats conform de

toezichthouders?

beloningscode van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders
Zorginstellingen (NVTZ).

Heeft het toezichthoudend orgaan het bestuur dit jaar

Ja, begin 2017 heeft er een jaargesprek

beoordeeld?

plaats gevonden met Gerben Welling en
Harrie Geboers.

Heeft het toezichthoudend orgaan haar eigen functioneren

Ja

geëvalueerd?
Hoeveel vergaderingen heeft het toezichthoudend orgaan

5

gehouden in het verslagjaar?
Bij hoeveel van deze vergaderingen was de Raad van Bestuur

Bij alle formele vergaderingen was de Raad

aanwezig?

van Bestuur aanwezig. Daarnaast heeft er
twee maal een onderling beraad plaats
gevonden.

Bestaat er regulier overleg met de externe accountant?

Ja

Laat het toezichthoudend orgaan zich door verschillende bronnen Ja, de Raad van Toezicht heeft vanuit haar
voorzien van informatie?

midden contactpersonen voor
Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Raad van
Advies en Ledenraad aangewezen die
daarmee contact onderhouden en zo
informatie uit andere hoek dan de Raad van
Bestuur ophalen. Daarnaast is er via de
commissies direct contact met de controller
en adviseur kwaliteit.

Tabel 7: Samenstelling toezichthoudend orgaan per 31 december 2017
Naam

dhr./mw.

Infunctietreding

Nevenfuncties

Eck, H.A. van

Dhr.

1-5-2015

•

Voorzitter Raad van Toezicht Perspekt

•

Eigenaar CarpeNexus

•

Lid Raad van Advies World Health Forum

•

Associate partner Kasius & Partners

•

Lid Raad van Commissarissen Leerpunt Koel

Groot Roessink, A.G.H.

Dhr.

1-5-2017

BV
•

Lid Raad van Toezicht stichting Steunpunt
Koel

Janssen, H.H.A.M.

Dhr.
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Naam

dhr./mw.

Infunctietreding

Nevenfuncties

Kemenade, Y.W. van

Mw.

15-6-2017

•

DGA van Health Care Consultancy, Advies in
de Zorg

•

Voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting ZONBOOG

•

Lid Raad van Toezicht van de Schakelring,
aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid en
Ondernemingsraad

•

Lid Raad van Toezicht Swinhove Groep,
commissie Kwaliteit en Veiligheid

•

Voorzitter Raad van Onpartijdigheid van de
CIIO

Wazirali, J.S.

Mw.

•

1-5-2015

DGA van Icis Coaching & Counseling B.V.
handelend onder de naam Heliotropo Advies,
Begeleiding en Training

4.3

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant is in handen van een tweehoofdige Raad
van Bestuur. De nevenfuncties zijn per bestuurder weergegeven in tabel 11.
Tabel 8: bestuursstructuur
Structuur

Antwoordcategorie

Welke bestuursstructuur is op uw concern van

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van

toepassing?

Toezicht

Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur?

Tweehoofdig

Tabel 9: wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur
Transparantie-eis

Antwoordcategorie

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene

Ja

leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat?
Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van

Ja

elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan
ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren?
Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen

Ja

het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de
wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld?
Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel

Ja

344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?
Welke rechtsvorm heeft uw concern?
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Tabel 10: wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering
Transparantie-eis

Antwoordcategorie

Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke Ja
bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de
bedrijfsvoering?
Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening

Ja

georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik
wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden,
waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden?
Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het

Uitsluitend de eigen

buitenland gevestigd)?

organisatie

Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in

Ja

ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling?
Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk Ja
traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke
verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan?

Tabel 11: Samenstelling Bestuur gedurende het jaar
Naam

dhr./mw. Infunctietreding Uitfunctietreding

Nevenfuncties

Geboers,

Dhr.

•

1-12-2013

H.J.A.M.

Programmamanager informatieuitwisseling ketenzorg VZVZ (tot oktober
2017);

•

Voorzitter autorisatiecommissie ketenzorg
VZVZ-InEen (doorlopend)

•

Voorzitter Samen Sterk HDL
(zorgcoöperatie - burgerinitiatief)
(onbezoldigd)

Rikken, S.A.J.J.

Dhr.

2-8-2017

Hoofdfunctie:
•

Rikken, Consultancy en
Interimmanagement

Nevenfuncties:
•

Voorzitter Raad van Advies Medisch
Specialistisch Bedrijf Gouda

•

Voorzitter Stichting Nationaal programma
Grieppreventie

•

Voorzitter Coöperatie bestuur Zorggroep
STIELO

Welling, G.P.

Dhr.

1-2-2002
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5

Beleid, inspanningen en prestaties

5.1

Kwaliteit

5.1.1 Certificering
Vanaf 2010 is Huisartsenposten Oost-Brabant in het bezit van het HKZ-certificaat. In 2017 heeft ten
behoeve hiervan een tussentijdse audit door Lloyd’s plaatsgevonden. Met deze certificering tonen we
aan dat wij over de volle breedte van onze organisatie voldoen aan de kwaliteitsnormen en de patiënt
ervan verzekerd is dat wij hem of haar centraal stellen in onze dienstverlening. Patiënten kunnen er op
vertrouwen dat Huisartsenposten Oost-Brabant ook in de toekomst blijft werken aan het verbeteren
van de zorg- en dienstverlening.
5.1.2 Interne audits
Huisartsenposten Oost-Brabant voert interne audits uit om informatie te verkrijgen over het
functioneren (op onderdelen) van de organisatie met als doel te verbeteren ten behoeve van de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. In 2017 zijn interne audits uitgevoerd op het gebied van
visitecoördinatie, consultplanning en afhandeling facturen.
5.1.3 Klachten
Cliënten van Huisartsenposten Oost-Brabant kunnen laagdrempelig een klacht indienen. Als een
klacht wordt ingediend, verzorgt de klachtenfunctionaris de klachtenopvang. De klachtenfunctionaris
neemt zo snel mogelijk na het indienen van de klacht contact op met de klager om na te gaan welk
klachtentraject aansluit bij de wensen van de klager.
Contact tussen klager en aangeklaagde (bemiddeling) wordt, daar waar mogelijk, aangeboden. De
klachtenfunctionaris legt, indien de klacht het handelen van een arts betreft, de klacht voor aan de
betreffende arts. Het is aan de arts uit de klacht lering te trekken. Betreft de klacht een
doktersassistente of verpleegkundige, dan legt de klachtenfunctionaris de klacht voor aan de manager
bedrijfsvoering. De manager onderzoekt de klacht en formuleert een reactie op de klacht, waarin het
leren uit de klacht een belangrijke rol speelt. Algemene leer- en verbeterpunten voortkomend uit de
klachten worden opgepakt door het verantwoordelijke management.
Leidt de interne klachtenopvang niet tot afronding van de klacht of stelt de klager geen prijs op interne
klachtafhandeling, dan bespreekt de klachtenfunctionaris andere mogelijkheden zoals de
geschillencommissie, het regionaal tuchtcollege of indienen van een aansprakelijkstelling.
Tabel 12: klachtenfunctionaris
Gegeven

Antwoordcategorie

Kunnen patiënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris?

Ja
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Tabel 13: Geschillencommissie
Gegeven

Antwoordcategorie

Beschikt u over een regeling voor de behandeling van klachten jegens de

Ja

cliënt van uw instelling conform de wet klachtrecht cliënten zorgsector?
Voldoet deze regeling aan de 6 gestelde eisen ingevolge deze wet?

Ja

Werkt de geschillencommissie in overeenstemming met de gestelde eisen?

Ja

Brengt u deze regeling bij al uw cliënten op een passende wijze onder de

Ja

aandacht?
Aantal klachten ingediend bij de geschillencommissie

0

Aantal klachten als percentage van het aantal verrichtingen

0

Aantal door de geschillencommissie in behandeling genomen klachten

0

Aantal klachten waarover de geschillencommissie advies heeft uitgebracht

0

Aantal klachten dat gegrond is verklaard

0

Tabel 14: interne klachtenafhandeling
Gegeven

Antwoordcategorie

Meldingen (totaal)

426

Klacht/onvrede

367

Compliment

18

Schadeclaim

7

Anders

34

Meldingen, gerangschikt naar onderwerp klacht
Medisch inhoudelijk handelen

139

Bejegening

76

Organisatie

10

Financiën

13

Bereikbaarheid

72

Doorverwezen

5

Anders

56

Klacht/onvrede als percentage van het aantal verrichtingen

0,13%

Afhandelduur
Binnen zes weken

310

Tussen zes weken en twee maanden

29

Meer dan 2 maanden

22

Nog niet afgehandeld/onbekend

6
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5.1.4 Veilig Incident melden (VIM)
In 2016 is van start gegaan met decentraal incident melden en afhandelen. Dit betekent dat er op elke
locatie een VIM-commissie de binnenkomende meldingen in behandeling neemt. Doel is om op
gepaste en objectieve wijze om te gaan met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking tot de
individuele patiëntenzorg. Het gaat hierbij vooral om het verbeteren van de werkprocessen in het
belang van betere patiëntenzorg. De VIM-commissie hanteert de PRISMA methode.
Tabel 15: meldingen incidenten patiëntenzorg
Gegeven

Antwoordcategorie

Beschikt u over een regeling voor de behandeling van meldingen incidenten

Ja

patiëntenzorg?
Aantal meldingen ingediend bij VIM-commissies

179

Aantal door VIM-commissies in behandeling genomen meldingen

172

5.1.5 Calamiteiten
Calamiteiten worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Na elke melding wordt er
een onderzoek uitgevoerd door een calamiteitencommissie die onafhankelijk van de betrokken
medewerkers en huisartsen opereert. Hierbij wordt ook de patiënt en/of familie betrokken. Dit
onderzoek levert leer- en verbeterpunten op en wordt ter beoordeling aan de Inspectie voor de
Gezondheidszorg gestuurd en besproken met patiënt en/of familie.
Tabel 16: Calamiteiten
Gegeven

Antwoordcategorie

Calamiteiten (totaal)

13
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5.2

Prestatie-indicatoren

Huisartsenposten Oost-Brabant hanteert het raamwerk kwaliteitsbeleid huisartsenposten, zoals in
2013 vastgesteld door InEen.
Tabel 17: Prestatie-indicatoren huisartsenposten
Omschrijving norm

norm

realisatie

Spoedoproepen binnen 30 seconden beantwoord

98%

92%

Niet-spoedoproepen binnen twee minuten beantwoord

75%

44%

Niet-spoedoproepen binnen tien minuten beantwoord,

98%

82%

90%

100%

90%

38%

98%

79%

Bij een spoedsituatie (U2) is zorg binnen een uur ter plaatse

90%

82%

Bij een spoedsituatie (U2) is zorg binnen twee uur ter plaatse

98%

98%

Telefonische bereikbaarheid

Fysieke bereikbaarheid
Inwoners van het werkgebied kunnen binnen 30 minuten de huisartsenpost
bereiken
Aanrijdtijden
Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg binnen 20 minuten ter
plaatse
Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg binnen 30 minuten ter
plaatse

Is er sprake van samenwerking met de ambulancezorg?

Ja

Consulten
Bij een spoedsituatie (U2) waarbij een consult is geïndiceerd, wordt er

niet gedefinieerd

88%

90%

91%

98%

97%

binnen het uur een afspraak gepland
Autorisatie
Zelfstandig door de triage-assistenten afgehandelde hulpvragen worden
binnen één uur geautoriseerd
Zelfstandig door de triage-assistenten afgehandelde hulpvragen worden
binnen twee uur geautoriseerd
Triage-assistenten zijn gediplomeerd, dan wel in opleiding en binnen twee jaar 100%

100%

gediplomeerd

Huisartsenposten Oost-Brabant werkt zo veel mogelijk decentraal. Elke huisartsenpost wordt
aangestuurd door een medisch manager en manager bedrijfsvoering. Dit bevordert betrokkenheid bij
de individuele posten en zorgt voor lokale invulling van het beleid.

5.3

Verbeterprojecten

5.3.1 Continu verbeteren
Op alle locaties is het afgelopen jaar gewerkt aan het implementeren van continu verbeteren volgens
de Lean filosofie. De nadruk wordt gelegd op klantwaarde en er wordt gestuurd op meer
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verantwoordelijkheid en zelforganisatie. Dit zorgt ervoor dat taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden in toenemende mate belegd bij de medewerkers van de locatie worden belegd
en dat teams initiatiefrijker zijn geworden. Problemen in processen worden beter gesignaleerd en
uitgewerkt om tot verbetering te komen.
5.3.2 Bij spoed helpen wij u direct
Sinds een aantal maanden wordt er actief gestuurd op de missie van Huisartsenposten Oost-Brabant
(Bij spoed helpen wij u direct!) en de bijbehorende KPI (alle U2-patiënten binnen 60 minuten zien). Dit
heeft geresulteerd in een toename van U2 patiënten die binnen 60 minuten na triage worden
geconsulteerd.
5.3.3 Kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend
Eind 2016 wees de Inspectie voor de Gezondheidszorg ons er op dat de kwaliteit van onze
calamiteitenrapportages terugliep. Hierop hebben we een uitgebreide analyse gedaan, noodzakelijke
verbeteringen in kaart gebracht en concrete doelstellingen geformuleerd. Onder de naam Kwaliteit en
veiligheid vanzelfsprekend voerden we gedurende 2017 een verbeterproject uit. Dit heeft al geleid tot
een duidelijke verbetering van de rapportages. In het vervolg van het project verbeteren wij de
kwaliteits- en veiligheidscultuur van onze organisatie.
5.3.4 Continuïteit en Dienstbelasting
In het programma Continuïteit en Dienstbelasting organiseren we de ANW-zorg voor de inwoners van
Oost-Brabant zo, dat het zorgproces optimaal, innovatief en efficiënt is ingericht en huisartsen en
medewerkers zonder onnodige werkdruk en met plezier hun werk kunnen doen. Dit leidt tot beter
omgaan met de toestroom van vragen van patiënten tijdens avond-, nacht- en weekenduren.
5.3.5 Optimalisatie triagecentra
Een onderzoek van de consumentenbond in 2016, waarin met name de telefonische wachttijd aan de
orde kwam, hebben we aangegrepen om te kijken waar het nog beter kan. Overtuigd van de inzet en
deskundigheid van het team zijn we in 2017 gestart met het project Optimalisatie Triagecentra, dat als
doel heeft de responstijden op orde te brengen. Onderdelen van de aanpak zijn onder meer een
capaciteitsonderzoek door CCMath, het op peil brengen van de personele formatie in 2018 en het
herinrichten van de operationele processen met als doel sneller vast te stellen of een patiënt vitaal
‘bedreigd’ dan wel ‘veilig’ is.
Om de instroom van opgeleide medewerkers te verbeteren worden (junior) triagisten opgeleid in het
leercentrum. Dit heeft als voordeel, dat training en opleiding buiten de operationele werkzaamheden
uitgevoerd kunnen worden, terwijl (junior) triagisten in opleiding wel met reële zorgvragen
geconfronteerd worden. De gezamenlijke nascholing van regieartsen en triagisten heeft het afgelopen
jaar niet alleen de deskundigheid, maar ook de teamgeest bevorderd.
5.3.6 Beter thuis
Om onnodige ziekenhuisopname te voorkomen zijn onder de naam ‘Beter thuis’ thuiszorgaanbieders,
huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis van start gegaan met het faciliteren van thuiszorg in de
ANW-uren. De dienstdoende huisarts op de post wordt hierbij ontzorgd, hoeft geen formulieren in te
vullen maar kan rechtstreeks een wijkverpleegkundige bellen. Doel is om thuiszorg buiten kantooruren
makkelijker te organiseren, zodat patiënten niet onnodig in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat deze patiënten beter thuis herstellen.
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5.3.7 GGZ-zorg dichterbij
Om optimale en doelmatige zorg te bieden aan de verwarde patiënt (tweedelijns psychiatrie) is er
vanaf november een SPV-er die crisisdienst heeft aanwezig op de Huisartsenpost in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis. Voor de dienstdoende huisarts en de regie-arts is de SPV-er telefonisch bereikbaar op
bepaalde tijden.
5.3.8 Visie op spoedzorg
Door huisartsenpost Uden en Eindhoven is samen met Ziekenhuis Bernhoven, respectievelijk het
Catharina-ziekenhuis een start gemaakt om te komen tot een breed gedragen gezamenlijke visie op
spoedzorg. Doel van deze gezamenlijke visie is een verbeterde samenwerking tussen de
verschillende zorgorganisaties. Hiermee wordt het mogelijk om ook in de toekomst kwalitatief goede
en doelmatige zorg te realiseren voor alle patiënten. Uitgangspunt hierbij is: juiste zorg, op het juiste
moment, op de juiste plek binnen het netwerk van zorg en ondersteuning voor deze patiënten. Deze
inzet zal in 2018 verder vorm krijgen.

5.4

Kwaliteit van het werk

In 2017 hebben de HR-adviseurs een start gemaakt met de evaluatie van de processen in- door- en
uitstroom. Het doel is om deze processen effectiever en efficiënter in te richten, volgens de Lean
filosofie. Deze procesoptimalisatie loopt door in 2018. Daarnaast is in het kader van de HKZ een
regieplan analyse personeelsbeleid opgesteld waaruit de deelplannen met betrekking tot opleidingen,
exitinterviews en functioneren en beoordelen zijn gevormd. De herinrichting van de organisatie op de
afdelingen Financiën en Kwaliteit is tevens een flink onderdeel van de werkzaamheden geweest.
5.4.1

Personeel

Tabel 18: Personeel
Aantal
Personeel

personeelsleden

Personeelseden in dienst per 1 januari

376

Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

129

Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

96

Personeelsleden in dienst per 31 december

409

Aantal FTE

167,2

166,4

Tabel 19: vacatures
Vacatures

Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar

Totaal personeel

22

Personeel met patiëntgebonden functies

11
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5.4.2

Ziekteverzuim

Tabel 20: ziekteverzuim
Ziekteverzuim

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst, exclusief zwangerschap 6,59

5.4.3 Wet normering topinkomens
Er is geen overschrijding van de WNT van toepassing.
5.4.4 Medewerkersraadpleging
De Ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen onze organisatie. De
raad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de Raad van Bestuur over
het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.
De Ondernemingsraad wil haar collega’s meenemen in de groei van de organisatie, waarin zij
laagdrempelig aangesproken kunnen en willen worden en bereikbaar zijn. De raad is van mening dat
alleen een toegankelijke Ondernemingsraad weet wat er leeft of wat medewerkers bezighoudt. De
Ondernemingsraad benadert medewerkers op een actieve manier om mee te denken over lopende
zaken.
Tabel 21: ondernemingsraad
Antwoordcategorie
Heeft uw organisatie een Ondernemingsraad?

Ja

Zijn er het afgelopen jaar door de Ondernemingsraad

Ja, te weten:

instemmingsaanvragen behandeld, zo ja hoeveel?

1. Preventiemedewerker [positief advies]
2. Instemmingsaanvraag werktijden
doktersassistentes Oss-Uden
[goedgekeurd]
3. Instemmingsaanvraag uitbreiding diensttijden
doktersassistenten locatie Eindhoven
[goedgekeurd]
4. Klokkenluidersregeling [goedgekeurd]
5. Instemmingsaanvraag verandering diensttijden
tijdens vakantie perioden Triagecentrum
[instemming, na aanpassing]
6. Adviesaanvraag locatiewijziging triagisten
nachtdiensten [negatief advies]
7. Adviesaanvraag herinrichting financiële
administratie [positief advies]
8. Instemmingsaanvraag pilot verandering
diensttijden posten Oss-Uden en pilot dubbele
dienstbezetting posten Oss-Uden [positief
advies]
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6

Financieel beleid

6.1

Investeringen

In 2017 is per 24 augustus de overdracht geweest van het minderheidsbelang van de aandelen van
Hart voor Brabant doktersdiensten BV. Dit minderheidspakket was in eigendom van de RAV Brabant
Midden-West-Noord. De aandelen zijn tegen nominale waarde van € 8.820 overgedragen. De reële
waarde van het aandelenpakket was € 130.144, waardoor er een waarde sprong heeft
plaatsgevonden van € 121.324. Dit is verwerkt als badwill in de jaarrekening. In de komende jaren zal
deze badwill vrijvallen ten gunste van de exploitatie. De jaarlijkse vrijval is € 43.641 per jaar.
In 2017 hebben er geen grote investeringen in activa plaats gevonden.

6.2

Liquiditeit en solvabiliteit

6.2.1 Liquiditeit
Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 December
Afname

1.920.096
1.794.916
125.180

38,3%
29,8%
8,5%

De Liquide middelen zijn ruim voldoende om op korte termijn aan de verplichtingen te kunnen
voldoen. De toelichting op de afname wordt toegelicht in het geconsolideerd kasstroom overzicht.

6.2.2 Solvabiliteit
Eigen vermogen op 1 januari
Eigen vermogen op 31 december
Afname

1.793.319
1.701.727
91.592

35,8%
28,3%
7,5%

In het verslagjaar daalt het eigen vermogen met € 91.592. De solvabiliteit, gemeten in het balanstotaal
daalt met 7,5%. Ondanks deze afname van het eigen vermogen is de onderneming nog voldoende
solvabel. Op langere termijn kan aan verplichtingen worden voldaan.
Opgemerkt moet worden dat de daling mede wordt veroorzaakt omdat het balanstotaal stijgt als
gevolg van de overname van het aandelenpakket van Hart voor Brabant doktersdiensten B.V.

6.3

Behaalde omzet en resultaten

De totale omzet van de organisatie is gestegen van € 20.819.616 naar € 22.577.606. De toename
komt deels voort uit het overnemen van het minderheidsbelang van de aandelen Hart voor Brabant
per 24 augustus 2017, waardoor de omzet stijgt met € 915.317. Vanaf datum overname is de omzet
integraal geconsolideerd. Op jaarbasis zal de omzet in 2018 met ca € 1,8 mln. toenemen als gevolg
van de overname van de aandelen Hart voor Brabant doktersdiensten.
Over 2017 heeft de organisatie een negatief resultaat behaald van € 91.523. Dit resultaat komt door
een zorg gebonden negatief resultaat van Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
(exclusief resultaat van de deelneming) van € 21.547 en een negatief resultaat op de activiteiten
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binnen Hart voor Brabant doktersdiensten voor het restant. Dit negatieve resultaat van de organisatie
wordt met name veroorzaakt vanwege het in 2017 gestarte project om de normtijden op de
triagecentra op orde te krijgen. Hier zijn inspanningen verricht in het tweede halfjaar van 2017 om via
het leercentrum binnen Hart voor Brabant doktersdiensten triagisten op te leiden en is er personeel
niet in loondienst binnen de Coöperatie ingezet. Omdat het leercentrum grotendeels triagisten opleidt
ten behoeve van de eigen organisatie is het leercentrum per 1 januari 2018 organisatorisch
ondergebracht bij de Coöperatie.

6.4

Kasstromen en financieringsbehoefte

Voor een geconsolideerd kasstroom overzicht wordt verwezen naar het in de jaarrekening opgenomen
kasstroom overzicht. Er is geen behoefte om vreemd vermogen aan te trekken. De gehele financiering
geschiedt met eigen middelen.

6.5

Financiële vooruitblik 2018

Het budget voor 2018 is hoger dan het budget voor 2017. Met de zorgverzekeraars is
overeengekomen om een extra inspanning te verrichten om de responstijden van de triagecentra, die
al jaren ondermaats zijn, op orde te gaan krijgen. De verhoging van het budget voor 2018 is in totaliteit
ca 4,6% ten opzichte van het budget 2017.
In algemene zin geldt dat Huisartsenposten Oost-Brabant een financieel gezonde organisatie is. Er
zijn voldoende financiële middelen voorhanden om eventuele investeringen te bekostigen en de
reserve aanvaardbare kosten (RAK) is van voldoende omvang om eventuele tegenvallers op te
vangen.
In 2018 wordt de mogelijkheid onderzocht om het vervoer te gaan uitbesteden. Inmiddels zijn er
vergaande contacten met een partij die het vervoer en ondersteuning van dienstdoende huisartsen
kan verzorgen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze partij het vervoer per 1 januari 2019 zal
gaan verzorgen. Het vervoerspersoneel zal dan met behoud van bestaande rechten worden
overgedragen. Dit zal een krimp geven van circa 30 medewerkers.
In 2018 is een traject gestart om zowel de telefooncentrale als het Huisartseninformatiesysteem te
gaan vervangen. Hier is een investering mee gemoeid van naar schatting € 250.000.

6.6

Strategische risico’s

Huisartsenposten Oost-Brabant heeft in de uitvoering van haar taken en het realiseren van de
doelstellingen te maken met een aantal risico's. Deze risico's worden periodiek geïnventariseerd en
gekwalificeerd naar omvang, impact en kans. In de voorgaande hoofdstukken is een aantal van deze
risico's (verzuim/personeelsverloop/financieel) al benoemd. Hieronder worden de belangrijkste nog
niet benoemde risico’s benoemd.
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6.6.1 Financiering met macrobeheersinstrument
Jaarlijks wordt Huisartsenposten Oost-Brabant gefinancierd op basis van populatiebekostiging en het
vaststellen van de begroting. Hieruit volgen tarieven voor verrichtingen die door de NZa in een
beschikking worden vastgesteld. De NZa heeft echter de mogelijkheid om halverwege het lopende
jaar in te grijpen in de tarieven van alle huisartsenposten wanneer zij verwacht dat het macrobudget
voor de huisartsenposten wordt overschreden.
6.6.2 Privacy
Naar de aard van de organisatie wordt gewerkt met grote hoeveelheden privacygevoelige informatie.
Dit betreft data van medisch inhoudelijke aard en persoonsgegevens van patiënten en personeel.
Naast de noodzakelijke systeemtechnische beveiliging en toegangsbeperking wordt ook geïnvesteerd
in bewustwording en beïnvloeding van het gedrag van medewerkers om zo te kunnen gaan voldoen
aan de regelgeving vanuit de AVG die in het voorjaar van 2018 geïmplementeerd moet zijn.
6.6.3 Ontwikkeling toekomstbestendige spoedzorg
De verandering in de zorgvraag en het toenemende tekort aan menskracht binnen de zorg vraagt om
samenwerking op regionaal niveau om te komen tot toekomstbestendige spoedzorg (met daaruit
volgende ANW-zorg). Het zorglandschap in de verschillende regio’s is echter versnipperd is en de
inzichten en belangen van de verschillende partijen kunnen verschillen. Dit zou kunnen leiden tot
belemmeringen om een goede regionale samenwerking tot stand te brengen.
6.6.4 Transitie Huisartsenposten Oost-Brabant
Bij het aantreden van de interim-bestuurder heeft er een oriëntatie op de positie, inrichting en koers
van Huisartsenposten Oost-Brabant plaats gevonden. Deze oriëntatie was nodig om in een snel
veranderend veld van leden en huisartsenzorg de koers van Huisartsenposten Oost-Brabant aan te
scherpen. Om optimaal voorbereid en toegerust te zijn, hebben we een aangescherpte koers met drie
kerndoelen geformuleerd:
• De post weer op orde voor de patiënt
• De post weer van de huisartsen maken
• De bedrijfscultuur, bedrijfsvoering en de bedrijfsinrichting optimaliseren (Basis op orde)
Dit vergt een majeure organisatieverandering, een transitie. Aan het einde van een periode van
transitie moet er een organisatie voor ANW-zorg staan die goed ingebed is in de regio en die
gedragen wordt door de huisartsen. De organisatie is zo georganiseerd dat de juiste zorg geleverd
wordt en waar de medewerkers verantwoordelijk en innovatief omgaan met vragen. De invloed van
huisartsen is groot evenals hun verantwoordelijkheid en inzet voor de organisatie. De structuur en
bedrijfsvoering zijn daar dienend aan. De organisatie is in staat om zich wendbaar en snel aan te
passen aan veranderende omstandigheden. Zowel huisartsen als medewerkers zijn trots op hun
organisatie voor ANW-zorg. De patiënt ervaart de organisatie als modern, effectief en
verantwoordelijk. De bereikbaarheid en kwaliteit van de geleverde zorg zijn beter dan gemiddeld.
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DEEL B. Geconsolideerde Jaarrekening
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1

Geconsolideerde balans (na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

10.066
763.760
-

Totaal vaste activa

65.735
795.803
112.948
773.826

974.486

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

2.857.016
414.617

Totaal vlottende activa

1.738.468
375.875
3.271.633

Te verrekenen in tarieven

2.114.343

173.900

Liquide middelen

1.794.916

1.920.096

TOTAAL ACTIVA

6.014.275

5.008.925

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten

63.741
1.637.986

Totaal Eigen vermogen
Voorzieningen

133.662
1.659.657
1.701.727

1.793.319

281.746

58.063

Te verrekenen in tarieven

194.623

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

3.900.525
130.277

2.962.920
0
4.030.802

2.962.920

6.014.275
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2

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Exploitatie
Jaar 2017
€

Exploitatie
Jaar 2016
€

Opbrengst verrichtingen
Overige opbrengsten verrichtingen
Niet inbare verrichtingen
Correctie opbrengsten voorg boekjaar

21.378.636
1.085.726
-49.003
162.247

20.731.665
150.306
-62.355
0

Som der bedrijfsopbrengsten

22.577.606

20.819.616

Personeelskosten
Honorarium huisartsen
Afschrijvingskosten
Vervoerskosten
Overige bedrijfskosten

11.172.942
6.372.009
249.313
1.398.521
3.502.953

8.846.425
6.458.521
232.772
1.966.304
3.315.676

Som der bedrijfslasten

22.695.738

20.819.698

-118.132

-82

487

-5.806

22.507

10.066

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten
Resultaat deelneming
Vennootschapsbelasting
EXPLOITATIE RESULTAAT
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3

Bestemming exploitatie

Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat te verdelen conform de verdeling doe opgenomen is in de
enkelvoudige jaarrekening van de Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.:
Mutaties reserve aanvaardbare kosten
Mutaties algemene reserve
Bestemming Exploitatiesaldo na verrekening

- 21.672
- 69.921
------------- 91.593

De mutatie op de reserve aanvaardbare kosten wordt berekend op grond van de NZa systematiek.
Hierbij zijn alle zorgactiviteiten in beschouwing genomen. Alle resultaten van de overige activiteiten
worden toegerekend aan de algemene reserve.
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4

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De mutatie van geldmiddelen is als volgt te analyseren:
Exploitatie
Jaar 2017
€
Bedrijfsresultaat
Totaal afschrijvingen
Dotatie voorzieningen
Bestedingen uit voorzieningen
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen

Werkkapitaal
Mutatie vlottende activa
Mutatie vlottende passiva
Mutatie Werkkapitaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Financiële activiteiten
Ontvangen rente
Betaalde rente
Overige operationele activiteiten
Kasstroom uit Operationele activiteiten
Investeringsactiviteiten
Investeringen in vaste activa
Desinvesteringen in vaste activa
Overname acitva en passiva HVB
Overname aandelen HvB
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Exploitatie
Jaar 2016
€

-118.132

-82

249.313
223.683
472.996

232.772
43.793
-67.073
209.492

1.157.290
-937.605
219.685

-34.115
61.408
27.293

574.549

236.703

486

4.976
-10783
-5.807

486
575.035

230.896

-161.601

-235.390
9.966

-161.271
-8.820

-331.692

-225.424

Mutatie te verrekenen in tarieven

-368.523

-1.322.754

Mutatie geldmiddelen

-125.180

-1.317.282
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5

Toelichtingen

5.1

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde
jaarrekening

5.1.1 Algemeen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. is statutair (en feitelijk) gevestigd op het adres
Bruistensingel 660, 5232 AJ te ‘s-Hertogenbosch, en is geregistreerd onder KvK-nummer 62644742.
De Coöperatie stelt zich als zorginstelling ten doel spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in het
werkgebied van de Coöperatie te organiseren en leveren en wel voornamelijk gedurende de avond,
nacht, het weekend en tijdens feestdagen. Daarnaast verricht Huisartsenposten Oost-Brabant
ondersteunende diensten die voorzien in de behoeften van haar leden, een en ander mede door in het
kader van haar onderneming overeenkomsten, anders dan van verzekering, met leden en niet-leden
te sluiten en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. staat aan het hoofd van de groep Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. te ‘s-Hertogenbosch.
Ultimo 2017 behoren tot de groep:
• Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
• Stichting Callcenter Huisartsenpost HOV
• Stichting Callcenter Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant
• Hart voor Brabant doktersdiensten B.V.
Met ingang van 27 augustus 2017 beschikt Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. ook
over het volledige aandelenkapitaal van Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. Per deze datum
maakt Hart voor Brabant Doktersdiensten B.V. deel uit van de groep. Per deze datum vindt volledige
consolidatie plaats. Kosten en Opbrengsten van Hart voor Brabant Doktersdiensten zijn vanaf deze
datum geconsolideerd in de winst en verliesrekening van de groep.
5.1.2 Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2017.
5.1.3 Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
5.1.4 Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand
jaar.
5.1.5 Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te
maken.
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5.1.6 Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
De waarderingsgrondslagen voor materiële vaste activa en van voorzieningen zijn naar de mening van
het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een
aantal schattingen en veronderstellingen.
5.1.7 Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Coöperatieve Huisartsenposten
Oost-Brabant U.A. samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. direct
of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van
de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden
uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap
kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie
betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt
afzonderlijk vermeld. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend worden niet betrokken in de consolidatie.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden
geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij
er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.
De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
• Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
• Stichting Callcenter Huisartsenpost HOV
• Stichting Callcenter Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant
• Hart voor Brabant doktersdiensten B.V.
Per akte van 24 augustus 2017 is het 49% minderheidsbelang in Hart voor Brabant doktersdiensten
B.V. van de RAV Brabant Midden-West-Noord tegen nominale waarde ( 8.820 euro) overgedragen
aan de Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. Per 24 augustus is de onderneming Hart
voor Brabant doktersdiensten B.V. daarmee een 100% dochter van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
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De kernactiviteiten van Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. zijn het organiseren van het vervoer
van huisartsen in ANW diensten, het detacheren van POG-GGZ medewerkers en het bieden van
dienstverlening aan huisartsen of huisartsengroepen.
Omdat de overdracht heeft plaats gevonden tegen nominale waarde is sprake van een overname
volgens het “Lucky Buy” principe. Dit betekent dat er op overnamedatum het verschil tussen de
waarde van het minderheidsbelang minus de overnamesom verantwoord is als badwill. Deze badwill
valt de komende jaren vrij ten gunste van het resultaat, conform de hiervoor geldende regelgeving.
5.1.8 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Tot verbonden partijen kunnen per balansdatum worden aangemerkt:
• Stichting Kwaliteit en Integratie
• Stichting Huisartsenpost tussen Maas en Waal.
• Coöperatie ICT regio Noordoost-Brabant U.A.
5.1.9 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare
verslaggeving regels volgens Titel 9 BW 2. In afwijking van het Besluit modellen jaarrekeningen is in
de balans de post ‘te verrekenen in tarieven’ afzonderlijk in de balans tot uiting gebracht. Dit is in
overeenstemming met de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tevens is in het
vermogen van de coöperatie een reserve aanvaardbare kosten (RAK) opgenomen, als gevolg van
richtlijnen van de NZa. Deze presentatiewijze is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Activa
en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

5.2

Financiële instrumenten

5.2.1 Algemeen
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en
liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel
van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen
op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.
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5.2.2 Kredietrisico
Het kredietrisico voor de onderneming bestaat uit het risico dat een andere tegenpartij zijn
contractuele verplichtingen niet nakomt. De onderneming loopt met name kredietrisico over
handelsvorderingen. Het kredietrisico op leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste
activa is beperkt. Als onderdeel van het door de directie geformuleerde kredietbeleid worden nieuwe
en bestaande klanten afzonderlijk op kredietwaardigheid beoordeeld. In die beoordeling worden,
indien voorhanden, externe kredietbeoordelingen, jaarrekeningen en betalingshistorie meegenomen.
Deze limieten worden minimaal één keer per jaar opnieuw beoordeeld. De boekwaarde van de
financiële vaste activa geeft het maximale kredietrisico van de financiële vaste activa weer.
5.2.3 Renterisico
De onderneming loopt renterisico over de toekomstige kasstromen met betrekking tot de rente op de
opgenomen leningen. Voor alle rentedragende schulden is een variabele rente van toepassing.
Aangezien dit een werkkapitaalfaciliteit betreft zijn er geen rentederivaten afgesloten om het risico af
te dekken.
5.2.4 Liquiditeitsrisico
Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de
beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven.
5.2.5 Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, is gelijk aan de boekwaarde ervan.

5.3

Waarderingsgrondslagen

5.3.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt geen rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend volgens onderstaande percentages van de
verkrijgingsprijs:

Licentiekosten software
Overige immateriële vaste activa

Afschrijving %
20%
20%

5.3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt conform de voorschriften van de NZa
geen rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in
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mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies
betrekking hebben. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend volgens
onderstaande percentages van de verkrijgingsprijs:
Materiële vaste activa:
Verbouwingen
Installaties
Kantoorapparatuur
Kantoorinventaris
Medische inventarissen
Overige apparatuur
Communicatieapparatuur
Automatiseringsapparatuur
Vervoermiddelen
Inventarissen vervoermiddelen

Afschrijving %
5% of 10%
10% of 20%
20%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. worden direct ten laste van de
winst- en verliesrekening gebracht.
5.3.3 Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
Jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing
aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. in deze
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een
voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden
de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering. Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming
sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde
resultaat. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar
gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden
gewaardeerd tegen reële waarde. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt
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waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-enverliesrekening.
5.3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de
winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter
de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een
inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/de
kasstroom genererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van
goodwill wordt niet teruggenomen.
5.3.5 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de
geconsolideerde winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
5.3.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
5.3.7 Reserve aanvaardbare kosten
De reserve aanvaardbare kosten (RAK) betreft de gecumuleerde overschotten en tekorten van de
aanvaardbare infrastructurele en honorariumkosten van de Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. Conform de regelgeving van de NZa worden opbrengsten niet verrekend voor zover zij
binnen 2% van het totale budget blijven en worden de overschrijdingen of onderschrijdingen in kosten
en opbrengsten volledig ten gunste of ten laste van de reserve aanvaardbare kosten gebracht, voor
zover deze aanvaardbaar zijn. Kosten die als niet-aanvaardbare kosten worden beschouwd komen
ten laste van de overige reserves.
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5.3.8 Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Een voorziening wordt in de balans
opgenomen wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het
gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, én waarvan een betrouwbare schatting kan worden
gemaakt, én het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd
reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de
gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de
reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met
de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de
reorganisatie gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de
reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende
activiteiten van de onderneming.
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

5.4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

5.4.1 Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog
moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze
kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende
lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
5.4.2 Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de
belastingautoriteit. De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald,
als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
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beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er
sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen
door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding
ten gevolge van gratificaties wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding
is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden
gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking
genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste, respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid), worden de verwachte lasten verantwoord
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening
opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting
is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste, respectievelijk ten gunste
van de winst-en-verliesrekening gebracht.
5.4.3 Pensioenen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. heeft voor haar werknemers een toegezegde
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde
leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de
jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant
U.A.. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij
het bedrijfstakpensioenfonds, pensioenfonds Zorg en Welzijn. Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft
door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2017 is de actuele
dekkingsgraad van het pensioenfonds 98,6%. Door het pensioenfonds wordt verwacht in de toekomst
de minimale dekkingsgraad van 105% te realiseren en het pensioenfonds voorziet geen noodzaak
voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren.
Coöperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A. heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
5.4.4 Waarderingsgrondslag WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Coöperatieve Huisartsenposten
Oost Brabant U.A. zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.
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5.4.5 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De
verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde
van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

5.5

5.5.1

Toelichting op de geconsolideerde balans Coöperatieve huisartsenposten Oost
Brabant (na het voorstel tot resultaatbestemming)
Activa

Immateriele vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

31-12-2017
€

31-12-2016
€

65.735

124.871

Investeringen
Afschrijvingen

-55.669

Mutaties boekjaar

-55.669

-59.136

10.066

65.735

Boekwaarde per 31 December

-59136

Een specificatie van de immateriële vaste activa is opgenomen in bijlage A.
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Materiele vaste activa

31-12-2017
€

Boekwaarde per 1 januari

31-12-2016
€

795.803

754.080

391.172
-212.928
-193.644
-16.643

226.397
-173.634
-11.040

Mutaties boekjaar

-32.043

41.723

Boekwaarde per 31 December

763.760

795.803

Investeringen Incl inbreng HvB
inbreng cummafschrijving van HVB
Afschrijvingen
Activa in bestelling

Een specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage A.

Financële vaste activa

31-12-2017
€

Waarde per 1 januari
Overname aandelen
Resultaat deelneming
In vermogen opgenomen

112.948
130.144
-84.468
-158.624

102.882

0

112.948

Waarde per 31 December

31-12-2016
€

10.066

De financiële vaste activa betreffen de deelneming in Hart voor Brabant Doktersdiensten B.V.
gevestigd te 's-Hertogenbosch. De deelneming is gewaardeerd op basis van de netto
vermogenswaarde. Op 1 januari 2017 betrof het aandelenpakket 51% van de aandelen. Per 1
september 2017 is het restant van de aandelen verworven. Daarmee komen per 31 december de
financiële vaste activa te vervallen en worden deze opgenomen in het eigen vermogen.
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De vlottende activa bestaan uit de Vorderingen en de overlopende activa en kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Vorderingen op debiteuren
Voorziening wegens oninbaarheid
Totaal vorderingen op debiteuren
Voderingen op groepsmaatschappijen
en deelnemingen
Nog te ontvangen overige posten
Te verrekenen fietsproject
Te vorderen VPB

2.504.762
-21.322
2.483.440

1.589.716
-28.329
1.561.387

354.512
2.579
16.485

174.092
3.195

Totaal vorderingen

2.857.016

1.738.674

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen

414.617

375.874

Totaal overlopende activa

414.617

375.874

Vlottende Activa
Vorderingen

In tarieven te verrekenen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

In tarieven te verrekenen

173.900

-

Totaal in tarieven te verrekenen

173.900

-

Het verloop van de nog in tarieven te verrekenen is als volgt:
Verloop overzicht te verrekenen in tarieven
Stand per 1 januari 2017
Ontvangen in 2017 mbt 2015
in omzet verantwoord
ten laste van in tarieven te verrekenen
Correctie nacalculatie 2015

-194.622
390.337
-3.106
387.231
-18.709

Alsnog te ontvangen in 2018
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Een verdeling over de verschillende jaren:

Te verrekenen mbt 2014
Te verrekenen mbt 2016

-16.207
190.107
173.900

De nog in tarieven te verrekenen bedragen stemmen overeen met de opgave van de NZa per 1 april 2018.

Liquide middelen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Kas
Banken
Kruisposten

6.181
1.784.797
3.938

1.439
1.917.983
674

Totaal Liquide middelen

1.794.916

1.920.096

De liquide middelen staan per balansdatum volledig vrij ter beschikking.
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5.5.2

Passiva

Eigen Vermogen

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Kapitaal
Algemene Reserve
Wettelijke reserve deelnemingen
Reserve aanvaardbare kosten

29.894
33.847
1.637.986

103.768
1.659.657

Totaal Eigen vermogen

1.701.727

1.793.319

Toelichting:
Verloop van de waarde deelneming
wettelijke reserve deelneming
Afbouw Wettelijk reserve
Creatie algemene reserve
resultaat verdeling 2017
Algemene reserve

29.894

103.768
-103.768
103.768
-69.921
33.847

Verloop van de reserve aanvaardbare kosten:

Waarde per 1 januari
Opplussing agv NZa berekening
Dotatie agv volumeafwijking <= 2%
Resultaat op exploitatie
Waarde per 31 december

31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.659.657

1.665.545

79.969
-101.640

-77.685
71.797

1.637.986

1.659.657

Opbouw van de reserve aanvaardbare kosten:
Opbouw van de reserve aanvaardbare kosten naar Organisatie:
Cooperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A.
1.534.283
Stichting Call Center CHP
103.703

1.555.954
103.703

Totaal reserve aanvaardbare kosten:

1.659.657
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Voorzieningen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Voorziening jubileumuitkering
Voorziening reorganisatie

103.746
178.000

58.063
-

Totaal voorzieningen

281.746

58.063

58.063
45.683

81.343

Voorziening jubileumuitkering
Waarde per 1 januari
Dotatie voorziening
Onttrekking voorziening

-23.280
103.746

58.063

De voorziening voor de jubilea uitkering betreft een voorziening die pas op langere termijn (langer van 1 jaar) tot
uitkering zal komen.

Voorziening reorganisatie
Waarde per 1 januari
Dotatie voorziening
Onttrekking voorziening

0
178.000

0
0

178.000

0

De voorziening reorganisatie is getroffen ten behoeve van de reorganisatie van de afdeling Financiën. Het betreft hier
een voorziening voor kosten die grotendeels binnen een jaar tot betaling zal komen.

In tarieven te verrekenen
In tarieven te verrekenen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

0

194.622

0

194.622

Voor een toelichting op de nog in tarieven te verrekenen wordt verwezen naar deze post bij de activa.
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Volttende passiva
Kortlopende schulden
Crediteuren
Verschuldigde hon. huisartsen
R/C Groepsm. en deelnemingen
R/C Overige organisaties
Te betalen loonbelasting
Te betalen pensioenen
Te betalen vakantiegeld
Te betalen salarissen
Te betalen vakantiedagen
Te betalen overige personeelskosten
Nog te betalen huisvestingskosten
Te betalen BTW
Overige nog te betalen bedragen
Totaal Kortlopende schulden

31-12-2017
€

31-12-2016
€

826.603
568.865
0
581.861
476.809
142.149
405.414
36.873
135.655
77.569
16.721
26.692
605.314

717.101
523.434
256.862
0
142.815
306.876
262.506
1.991
150.409
12.996
40.095
0
547.780

3.900.525

2.962.865

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Overlopende passiva
Badwill overname aandelen
Cumm vrijval overname aandelen
Vooruit ontvangen bedragen

121.324
-14.547
23.500

0
0

Totaal overlopende passiva

130.277

0

De badwill zal in een periode van 2018-2020 vrijvallen, de vrijval is €43.641 per jaar.
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5.5.3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan met
een langlopend karakter.
Huurovereenkomsten:
• Per 15 juni 2015 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis voor
de huur van de huisartsenpost aan de Deutersestraat 1 te 's-Hertogenbosch. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar, derhalve tot 15 juni 2025. De huur bedraagt
109.217 euro per jaar.
• Per 1 juli 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV, inzake de huur
van kantoorruimte aan de Bruistensingel 660-679 te 's-Hertogenbosch. Deze huurovereenkomst
heeft een looptijd van tot 30 juni 2024. De huur bedraagt 116.840 euro per jaar.
• Per 1 april 2013 is een huurovereenkomst aangegaan met de Stichting Ziekenhuis Bernhoven,
inzake de huur van de huisartsenpost aan Nistelrodeseweg 10 te Uden. De huurovereenkomst
heeft een looptijd van 10 jaar. De huur bedraagt 63.948 euro per jaar.
• Per 31 maart 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met St. Anna Zorggroep te Geldrop,
inzake Huisartsenpost te Geldrop, Bogardeind 2. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 10
jaar, derhalve tot 31 maart 2019. De huur bedraagt 37.181 euro per jaar.
• Per 1 april 2014 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Elkerliek Ziekenhuis te
Helmond, inzake huisartsenpost Helmond, Wesselmanlaan 25. De huurovereenkomst heeft een
looptijd van 5 jaar, derhalve tot en met 31 maart 2019. De huur bedraagt 74.080 euro per jaar.
• Per 1 december 2008 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina Ziekenhuis te
Eindhoven, inzake huisartsenpost Eindhoven, Michelangelolaan 2. De huurovereenkomst is
aangegaan voor onbepaalde tijd, maar is tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van 6
maanden. De huur bedraagt 64.518 euro per jaar.
• Per 1 december 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina Ziekenhuis te
Eindhoven, inzake callcenter, Michelangelolaan 2. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 10
jaar, derhalve tot en met 30 november 2019. De huur bedraagt 40.772 euro per jaar.
• Per 1 juli 2013 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV, inzake
kantoorruimte aan de Bruistensingel 640 te 's-Hertogenbosch, ten behoeve van triagepost. Deze
huurovereenkomst heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024. De huur bedraagt 30.483 euro per
jaar.
• Ingaande 15 februari 2016, is een huurovereenkomst afgesloten met Brabant Wonen, inzake
huisartsenpost Oss, Gezondheidslaan 1B te Oss, voor de periode van tien jaar, derhalve tot 14
februari 2026. De huurprijs bedraagt 35.016 euro per jaar.
Leaseverplichtingen:
• Met de RAV Brabant Midden-West-Noord is per 3 maart 2015 een convenant gesloten voor
samenwerking tussen RAV en Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. Dit convenant behelst dat
Hart voor Brabant doktersdiensten een viertal visite auto’s leaset bij RAV De jaarkosten bedragen
in 2017: € 168.248.
• Met Jos van Boxtel Lease is per 29 mei 2017 een overeenkomst gesloten tot lease van een
personenauto. Het contract heeft een looptijd tot 1 juni 2022. De jaarlijkse leaseprijs is 10.512 euro
per jaar.
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5.6

5.6.1

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant
Bedrijfsopbrengsten

Opbrengst verrichtingen
Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites
Opbrengst voorgaande jaren
Totaal opbrengst verrichtingen

Specificatie opbrengsten 2017

01-01-2017 /
28-02-2017

Aantal gedecl telef consulten
Aantal gedecl consulten
Aantal gedecl visites

Tarief telef Consulten
Tarief Consult
Tarief Visite
Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites

Opbrengsten voorgaande jaren
Toeslagen cf NZA beschikking
voorgaande jaren
Consulten
Visites
Opbrengsten oude jaren
Consulten
Visites

01-01-2017 /
28-02-2017
-

2.838.225
15.317.772
3.225.745
-3.106
21.378.636

2.787.700
14.801.190
3.142.775
20.731.665

01-09-2017 /
31-12-2017

57.156
75.895
9.870
142.921

25,00 €
95,06 €
142,58 €
439.825
2.137.234
560.625

2016
€

1-03-2017 /
31-08-2017

17.593
22.483
3.932
44.008
€
€
€

2017
€

25,00 €
95,24 €
142,85 €
1.428.900
7.603.161
1.483.165

38.780
47.306
6.683
92.769

113.529
145.684
20.485
279.698

25,00
112,10
168,16
969.500
5.577.377
1.181.955

2.838.225
15.317.772
3.225.745

1-03-2017 /
01-09-2017 /
31-08-2017
31-12-2017
TOTAAL 2017
-2,47
-2,90
-3,71
-4,35

-187.461
-36.618
-224.078

-137.187
-29.071
-166.258

In tarieven te verrekenen over 2015

-324.648
-65.689
-390.337
387.231

Te verrekennen in tarieven 2017
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2017
€

2016
€

Gedeclareerde opbrengst u.h.v. WLZ/PI
Opbrengst verrichtingen 17.00-18.00
Subsidies
Dienstverlening aan derden
Opbrengsten detachering Stichting Haspel
Overige opbrengsten groepsmaatschappij

10.908
143.000
16.500
154.145
751.320
9.852

10.306
140.000

Totaal opbrengst overige opbrengsten

1.085.725

150.306

2017
€

2016
€

-49.003

-62.355

2017
€

2016
€

Overige opbrengsten

Gemiste opbrengsten/ Oninbaar

0
0

Correctie opbrengsten voorgaand boekjaar:

Correctie niet gerealiseerde opbrengsten 2016
Overige correctie voorgaande jaren
Totaal correctie voorgaande jaren

190.107
-27.860
162.247

0

In 2016 is in de opbrengsten een bedrag begrepen van € 190.107; welke niet in 2016 is ontvangen.
Dit bedrag zal alsnog in 2018 worden ontvangen en is begrepen in de post ‘Nog in tarieven te
verrekenen bedragen’. De resterende correctie betreft een correctie over de inkomsten die dateert van
voor 2016. Deze correctie komt overeen met de opgave van de NZa.
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5.6.2

Bedrijfslasten
2017
€

2016
€

6.671.423
1.784.091
1.756.157
961.271

5.509.693
1.463.785
999.684
873.263

11.172.942

8.846.425

2017
€

2016
€

Salariskosten
Doorber. sal. kosten aan derden

6.719.334
-47.911

5.644.001
-134.308

Totaal salariskosten personeel in loondienst

6.671.423

5.509.693

Personeelskosten
Salariskosten personeel in loondienst
Sociale lasten
Kosten extern personeel
Overige personeelskosten
Totaal Personeelskosten

Salariskosten personeel in loondienst

Aantal werknemers
In dienst per 1 januari 2017
Nieuw in dienst in 2017
Uit dienst in 2017
In dienst per 31 december 2017

Man
68
14
-23
59

Vrouw
308
115
-73
350

Totaal
376
129
-96
409

Aantal FTE
In dienst per 1 januari 2017
In dienst per 31 december 2017

Man
26,4
24,1

Vrouw
140,8
142,3

Totaal
167,2
166,4

Sociale lasten

2017
€

2016
€

Premie pensioenen
Sociale verzekeringspremies
Overige sociale lasten

629.323
1.113.936
40.832

526.429
913.650
23.706

Totaal sociale lasten

1.784.091

1.463.785
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Kosten extern personeel

2017
€

2016
€

Kosten extern personeel
Doorberekende kosten ext. pers.

1.756.157
-

1.083.877
-84.193

Totaal kosten extern personeel

1.756.157

999.684

2017
€

2016
€

Vacc. Kosten/kosten gezond.zorg
Kosten bij- en nascholing huisartsen
Kosten bij- en nascholing personeel
Reis- en verblijfkosten
Kosten personeelsverzekeringen
Kosten ondernemingsraad
Kosten werving & selectie
Overige personeelskosten

32.584
92.174
275.449
238.303
179.238
7.411
53.942
82.170

27.325
63.798
334.526
176.454
167.644
16.076
40.504
46.936

Totaal overige personeelskosten

961.271

873.263

2017
€

2016
€

2.517.589
1.888.208
1.656.332
22.168
284.307
3.405

1.514.325
1.892.662
2.443.556
165.109
18.982
409.431
14.456

6.372.009

6.458.521

Overige personeelskosten

Honorarium huisartsen
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium

huisartsen avonddienst
huisartsen nachtdienst
huisartsen weekenddienst
huisartsen feestdagen
huisartsen achterwacht
huisartsen waarnemers
huisartsen onverdeeld

Totaal honorarium huisartsen

De vergelijking met 2016 wijkt af omdat in het huidige programma de avonddiensten in het weekend
niet als weekenddienst worden geregistreerd maar als avonddienst. Feestdagen worden als reguliere
dag/avond/nacht dienst geregistreerd. In de post honorarium huisartsen zijn tevens begrepen de
kosten voor de inzet in het leercentrum binnen Hart voor Brabant doktersdiensten
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2017
€

2016
€

55.669
7.650
63.160
0
12.611
24.471
23.320
37.701
24.731

59.136
2.114
65.802
3.363
0
21.744
18.207
37.371
25.036

249.313

232.772

2017
€

2016
€

Kosten chauffeurs & auto's

1.398.521

1.966.304

Totaal vervoerskosten

1.398.521

1.966.304

Afschrijvingskosten
Afschrijving licentiekosten software
Afschrijving niet med. Inventarissen
Afschrijving automatiseringsapparatuur
Afschrijving overige activa
Afschrijving vervoermiddelen
Afschrijving verbouwingen
Afschrijving medische inventaris
Afschrijving kantoorinventaris
Afschrijving comm. App.
Totaal afschrijvingskosten

Vervoerskosten

De daling in vervoerskosten ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van de consolidatie. Doordat Hart
voor Brabant doktersdiensten B.V. deel uitmaakt van de groep worden vanaf 1 september 2017 de
kosten van vervoer geregistreerd als loon en materiële kosten en niet meer als vervoerskosten.

2017
€

2016
€

Huisvestingskosten
Kosten instrumentarium
Kosten automatisering
Kosten telecom
Organisatiekosten

829.061
293.859
1.213.280
-18.550
1.185.303

938.713
305.003
1.238.198
-46.508
891.053

Totaal overige bedrijfskosten

3.502.953

3.326.459

Overige bedrijfskosten
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2017
€

2016
€

Huurkosten huisvesting
Servicekosten huisvesting
Verzekering huisvesting
Kosten energie
Schoonmaakkosten
Kosten onderhoud huisvesting
Kosten catering en keukenbenodigdheden
Overige huisvestingskosten
Doorberekende huisvestingskosten

572.084
120.840
3.801
25.401
110.601
2.490
25.664
15.388
-47.208

605.634
166.590

Totaal huisvestingskosten

829.061

938.713

2017
€

2016
€

Kosten medicijnen
Kosten medische verbruiksartikelen
Overige instrumentariumkosten

47.275
205.942
40.642

42.651
231.836
30.516

Totaal kosten instrumentarium

293.859

305.003

2017
€

2016
€

800.224
301.901
111.155

753.411
323.120
161.667

1.213.280

1.238.198

2017
€

2016
€

-180.912
74.033
88.329

-169.063
64.173
58.382

-18.550

-46.508

Huisvestingskosten

Kosten instrumentarium

Kosten automatisering
Onderhoudskosten soft-/hardware
Licentiekosten software
Ontwikkelingskosten ICT
Totaal kosten automatisering

Kosten telecom
Telefoonkosten
Onderhoudskosten telefoon
Overige telecomkosten
Totaal kosten telecom
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2017
€

2016
€

47.889
67.940
20.218
36.854
42.025
254.871
7.639
84.447
22.583
36.261
4.858
109.772
112.792
17.648
25.684
21.961
287.653
-1.245
-14.547

39.390
90.247
25.541
50.337
30.662
194.078
74.831
65.210
15.452
21.212
4.394
108.858
82.323
17.977
0
19.277
41.781
-1.300
0

1.185.303

880.270

2017
€

2016
€

Financiele baten
Financiële lasten

487
0

4.976
-10.783

Totaal financiële baten en lasten

487

-5.806

Organisatiekosten
Kosten overige verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Verzendkosten
Kosten uitbesteding administratie
Accountantskosten
Advieskosten
PR Kosten
Bestuurskosten
Overige vacatiegelden
Representatiekosten
Abonnementen en literatuur
Kosten contributies
Kosten kwaliteitsplan
Kosten clientenraad
Bankkosten
Kosten beveiligingsdienst
Overige organisatiekosten
Doorberekende org kosten
Vrijval badwill overname aandelen

5.6.3

Financiële baten en lasten
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5.6.4

Resultaat deelnemingen
2017
€

2016
€

Resultaat deelneming Hart voor Brabant

22.507

10.066

Totaal resultaat deelnemingen

22.507

10.066

22.507

10.066

22.507

10.066

Resultaat over periode

51% belang

Het resultaat van de deelneming over de periode vanaf datum overname tot einde boekjaar is
opgenomen in de geconsolideerde Winst en Verlies rekening.

5.6.5

Vennootschapsbelasting
2017
€

2016
€

Vennootschapsbelasting

3.545

0

Totaal vennootschapsbelasting

3.545

0

De vennootschapsbelasting betreft de carry-back van de betaalde VPB aanslag 2016.
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DEEL C. Enkelvoudige Jaarrekening Huisartsenposten OostBrabant
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1

Enkelvoudige Balans Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. (na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

10.066
521.388
158.624

Totaal vaste activa

65.735
655.984
112.948
690.078

834.667

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Te verrekenen in tarieven
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
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2.453.473
378.712

1.827.565
362.331
2.832.185

2.189.896

173.900
934.222

1.889.519

4.630.385

4.914.082
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PASSIVA

Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten

31-12-2017

31-12-2016

€

€

63.741
1.534.283

Totaal Eigen vermogen
Voorzieningen

133.662
1.555.954
1.598.024

1.689.616

233.271

52.644

Te verrekenen in tarieven

194.623

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

2.668.813
130.277

2.977.199
0
2.799.090

2.977.199

4.630.385
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2

Enkelvoudige winst- en verliesrekening Coöperatieve
huisartsenposten Oost-Brabant U.A.
Exploitatie
Jaar 2017
€

Exploitatie
Jaar 2016
€

Opbrengst verrichtingen
Overige opbrengsten
Niet inbare verrichtingen
Correctie opbrengsten voorg boekjaar

21.378.636
259.052
-48.903
162.247

20.731.665
150.306
-62.355
0

Som der bedrijfsopbrengsten

21.751.032

20.819.616

Personeelskosten
Honorarium huisartsen
Afschrijvingskosten
Vervoerskosten
Overige bedrijfskosten

8.347.004
6.331.636
219.733
1.986.761
4.873.509

7.465.686
6.458.521
225.178
1.966.304
4.704.204

Som der bedrijfslasten

21.758.643

20.819.893

-7.611

-277

486

-5.610

Resultaat deelneming

-84.468

10.066

EXPLOITATIE RESULTAAT

-91.593

4.179

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten
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3

Bestemming exploitatie

Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat te verdelen.:
Mutaties reserve aanvaardbare kosten
Mutaties algemene reserve
Bestemming exploitatiesaldo na verrekening

- 21.672
- 69.921
------------- 91.593

De mutatie op de reserve aanvaardbare kosten wordt berekend op grond van de NZa systematiek.
Hierbij zijn alle zorgactiviteiten in beschouwing genomen. Alle resultaten van de overige activiteiten
worden toegerekend aan de algemene reserve.
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4

Toelichtingen op de enkelvoudige jaarrekening

4.1

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige
jaarrekening

4.1.1 Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 5.1.7
van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva
en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de in deel B opgenomen toelichting op de
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.
4.1.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreft de deelneming in Hart voor Brabant doktersdiensten B.V. te
‘s-Hertogenbosch, Bruistensingel 660. Het belang van Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant
U.A. bedroeg per 1 januari 2017 51%. Het eigen vermogen van Hart voor Brabant doktersdiensten
B.V. bedroeg per 1 januari 2017 € 219.698. Over heel 2017 heeft de deelneming een negatief
resultaat van € 61.074.
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4.2
4.2.1

Toelichting op de enkelvoudige balans
Activa

Immateriele vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

31-12-2017
€

31-12-2016
€

65.735

124.871

Investeringen
Afschrijvingen

-55.669

Mutaties boekjaar

-55.669

-59.136

10.066

65.735

Boekwaarde per 31 December

Materiele vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

-59136

31-12-2017
€

31-12-2016
€

655.984

598.258

27.791

216.853

Afschrijvingen
Activa in bestelling

-146.146
-16.241

-149.161
-9.966

Mutaties boekjaar

-134.596

57.726

521.388

655.984

Investeringen

Boekwaarde per 31 December

Financële vaste activa

Waarde per 1 januari
Overname aandelen
Resultaat deelneming t/m augustus
Resultaat deelneming sept t/m dec
Waarde per 31 December
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

112.948
130.144
22.507
-106.975

102.882

158.624

112.948

10.066
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Het evenredig deel van het resultaat van de deelneming over de periode 1 januari 2017 tot
overnamedatum bedraagt positief € 23.410. Het resultaat van overnamedatum tot ultimo 2017
bedraagt -/- € 106.975. Omdat er een verschil is in de consolidatie per 1 januari 2017 leidt het
positieve verschil van € 23.410 tot een winstbijtelling van € 22.507.
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Vorderingen op debiteuren
Voorziening wegens oninbaarheid
Totaal vorderingen op debiteuren
Voderingen op groepsmaatschappijen
en deelnemingen
Nog te ontvangen overige posten
Te verrekenen fietsproject

2.223.323
-21.322
2.202.001

1.588.103
-28.330
1.559.773

76.451
174.273
748

91.472
174.141
2.179

Totaal vorderingen

2.453.473

1.827.565

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen

378.712

362.331

Totaal overlopende activa

378.712

362.331

Vlottende Activa
Vorderingen

In tarieven te verrekenen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

In tarieven te verrekenen

173.900

-

Totaal in tarieven te verrekenen

173.900

-
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Verloop overzicht te verrekenen in tarieven
Stand per 1 januari 2017

-194.622

Ontvangen in 2017 mbt 2015
in omzet verantwoord
ten laste van in tarieven te verrekenen
Correctie nacalculatie eerdere jaren

390.337
-3.106
387.231
-18.709

Alsnog te ontvangen in 2018

173.900

Te verrekenen mbt 2014
Te verrekennen mbt 2016

-16.207
190.107
173.900

Dit komt overeen met de opgave vande NZa per 1 april 2018

Liquide middelen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Kas
Banken
Kruisposten

6.181
924.103
3.938

1.439
1.887.405
675

Totaal Liquide middelen

934.222

1.889.519

4.2.2

Passiva

Eigen Vermogen

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Kapitaal
Algemene reserve
Wettelijke reserve deelnemingen
Reserve aanvaardbare kosten

29.894
33.847
1.534.283

29.894
103.768
1.555.954

Totaal Eigen vermogen

1.598.024

1.689.616
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Verloop van niet gebonden het eigen vermogen
wettelijke reserve deelneming
Afbouw Wettelijk reserve
Creatie algemene reserve
Voorstel verdeling resultaat 2017
Algemene reserve

103.768
-103.768
103.768
-69.921
33.847

Verloop van de reserve aanvaardbare kosten
31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.555.954

1.561.842

79.969
-101.640

-77.685
71.797

1.534.283

1.555.954

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Voorziening jubileumuitkering
Voorziening reorganisatie

55.271
178.000

52.644
0

Totaal voorzieningen

233.271

52.644

52.644
2.627

68.327

Waarde per 1 januari
Opplussing agv NZa berekening
Dotatie agv volumeafwijking <= 2%
Resultaat op exploitatie
Waarde per 31 december

Voorzieningen

Verloop van de voorzieningen:
Voorziening jubileumuitkering
Waarde per 1 januari
Dotatie voorziening
Onttrekking voorziening

-15.683
55.271

52.644

*De voorziening voor een jubileum uitkering betreft een voorziening die pas op langere termijn tot uitkering zal komen.
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Voorziening reorganisatie
Waarde per 1 januari
Dotatie voorziening
Onttrekking voorziening

0
178.000

0
0

178.000

0

*De voorziening betreft een reorganisatie van de afdeling financiën, de kosten van deze reorganisatie zullen geheel of
grotendeels tot betaling komen in 2018.

In tarieven te verrekenen
In tarieven te verrekenen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

0

194.622

0

194.622

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Het bedrag in in het geheel ontvangen in 2017

Volttende passiva
Kortlopende schulden
Crediteuren
Verschuldigde hon. huisartsen
r/c groepsm. en deelnemingen
Te betalen loonbelasting
Te betalen pensioenen
Te betalen vakantiegeld
Te betalen salarissen
Te betalen vakantiedagen
Te betalen overige personeelskosten
Nog te betalen huisvestingskosten
Overige nog te betalen bedragen
Totaal Kortlopende schulden
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727.452
562.106
228.121
265.523
27.975
219.934
23.702
113.049
14.896
16.721
469.334

697.685
523.435
511.974
117.751
227.245
216.100
2.491
130.310
12.996
40.095
497.117

2.668.813

2.977.199
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Overlopende passiva

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Badwill Overname aandelen
Cumm vrijval overname aandelen
Vooruit ontvangen bedragen

121.324
-14.547
23.500

0
0

Totaal overlopende passiva

130.277

0
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4.2.3 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan met
een langlopend karakter.
Huurovereenkomsten:
• Per 15 juni 2015 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis voor
de huur van de huisartsenpost aan de Deutersestraat 1 te 's-Hertogenbosch. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar, derhalve tot 15 juni 2025. De huur bedraagt
109.217 euro per jaar.
• Per 1 juli 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV, inzake de huur
van kantoorruimte aan de Bruistensingel 660-679 te 's-Hertogenbosch. Deze huurovereenkomst is
verlengt tot 30 juni 2024. De huur bedraagt 116.840 euro per jaar.
• Per 1 april 2013 is een huurovereenkomst aangegaan met de Stichting Ziekenhuis Bernhoven,
inzake de huur van de huisartsenpost aan Nistelrodenseweg 10 te Uden. De huurovereenkomst
heeft een looptijd van 10 jaar. De huur bedraagt 63.948 euro per jaar.
• Per 31 maart 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met St. Anna Zorggroep te Geldrop,
inzake Huisartsenpost te Geldrop, Bogardeind 2. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 10
jaar, derhalve tot 31 maart 2019. De huur bedraagt 37.181 euro per jaar.
• Per 1 april 2014 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Elkerliek Ziekenhuis te
Helmond, inzake huisartsenpost Helmond, Wesselmanlaan 25. De huurovereenkomst heeft een
looptijd van 5 jaar, derhalve tot en met 31 maart 2019. De huur bedraagt 74.080 euro per jaar.
• Per 1 december 2008 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina Ziekenhuis te
Eindhoven, inzake huisartsenpost Eindhoven, Michelangelolaan 2. De huurovereenkomst is
aangegaan voor onbepaalde tijd, maar is tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van 6
maanden. De huur bedraagt 64.518 euro per jaar.
• Per 1 december 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Catharina Ziekenhuis te
Eindhoven, inzake callcenter, Michelangelolaan 2. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 10
jaar, derhalve tot en met 30 november 2019 De huur bedraagt 40.772 euro per jaar.
• Per 1 juli 2013 is een huurovereenkomst afgesloten met Amstelrode Vastgoed BV, inzake
kantoorruimte aan de Bruistensingel 640 te 's-Hertogenbosch, ten behoeve van triagepost. Deze
huurovereenkomst heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024. De huur bedraagt 30.483 euro per
jaar.
• Ingaande 15 februari 2016, is een huurovereenkomst afgesloten met Brabant Wonen, inzake
huisartsenpost Oss, Gezondheidslaan 1B te Oss, voor de periode van tien jaar, derhalve tot 14
februari 2026. De huurprijs bedraagt 35.016 euro per jaar.
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4.3

4.3.1

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van de Coöperatieve
Huisartsenposten Oost-Brabant
Bedrijfsopbrengsten

Opbrengst verrichtingen
Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites
Opbrengst voorgaande jaren
Totaal opbrengst verrichtingen

Specificatie opbrengsten 2017

01-01-2017 /
28-02-2017

Aantal gedecl telef consulten
Aantal gedecl consulten
Aantal gedecl visites

Tarief telef consulten
Tarief consult
Tarief Visite
Opbrengst telefonische consulten
Opbrengst consulten
Opbrengst visites

25,00 €
95,06 €
142,58 €
439.825
2.137.234
560.625

2016
€

2.838.225
15.317.772
3.225.745
-3.106
21.378.636

2.787.700
14.801.190
3.142.775

1-03-2017 /
31-08-2017

17.593
22.483
3.932
44.008
€
€
€

2017
€

20.731.665

01-09-2017 /
31-12-2017

57.156
75.895
9.870
142.921
25,00 €
95,24 €
142,85 €
1.428.900
7.603.161
1.483.165

38.780
47.306
6.683
92.769

TOTAAL 2017
113.529
145.684
20.485
279.698

25,00
112,10
168,16
969.500
5.577.377
1.181.955

2.838.225
15.317.772
3.225.745

De in rekening gebrachte tarieven zijn exclusief opslagen voorgaande jaren en zijn overeenkomstig de
door de NZa vastgestelde tarieven.
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Toeslagen cf NZA beschikking
voorgaande jaren
Consulten
Visites

01-01-2017 /
28-02-2017
-

Opbrengsten oude jaren
Consulten
Visites

1-03-2017 /
01-09-2017 /
31-08-2017
31-12-2017
TOTAAL 2017
-2,47
-2,90
-3,71
-4,35

-187.461
-36.618
-224.078

-137.187
-29.071
-166.258

In tarieven te verrekenen over 2015

-324.648
-65.689
-390.337
387.231

Te verrekennen in tarieven 2017

-3.106

2017
€

2016
€

Gedeclareerde opbrengst u.h.v. WLZ/PI
Opbrengst verrichtingen 17.00-18.00
Subsidies
Dienstverlening aan derden

10.908
143.000
16.500
88.644

10.306
140.000

Totaal overige opbrengsten

259.052

150.306

2017
€

2016
€

-48.903

-62.355

2017
€

2016
€

Overige opbrengsten

Gemiste opbrengsten/ Oninbaar

Correctie Opbrengsten voorgaand Boekjaar

Correctie niet gerealiseerde opbrengsten 2016
Overige correctie voorgaande jaren
Totaal correctie voorgaande jaren
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4.3.2

Bedrijfslasten
2017
€

2016
€

Salariskosten personeel in loondienst
Sociale lasten
Kosten extern personeel
Overige personeelskosten

4.532.882
1.263.413
1.737.796
812.913

4.467.329
1.193.607
976.883
827.868

Totaal Personeelskosten

8.347.004

7.465.686

2017
€

2016
€

Salariskosten
Doorber. sal. kosten aan derden

4.594.305
-61.423

4.599.732
-132.403

Totaal salariskosten personeel in loondienst

4.532.882

4.467.329

Personeelskosten

Salariskosten personeel in loondienst

Aantal werknemers
In dienst per 1 januari 2017
Nieuw in dienst in 2017
Uit dienst in 2017
In dienst per 31 december 2017

Man
26
5
-10
21

Vrouw
183
74
-49
208

Totaal
209
79
-59
229

Aantal FTE
In dienst per 1 januari 2017
In dienst per 31 december 2017

Man
8,9
6,9

Vrouw
84,7
82,6

Totaal
93,6
89,5

Voor de bezolding van bestuurders wordt verwezen naar de toelichting in het kader van de WNT.

Sociale lasten
Premie pensioenen
Sociale verzekeringspremies
Overige sociale lasten
Totaal sociale lasten

Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant 2017

2017
€

2016
€

449.225
785.209
28.979

432.994
742.398
18.215

1.263.413

1.193.607
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Kosten extern personeel

2017
€

2016
€

Kosten extern personeel
Doorberekende kosten ext. pers.

1.737.796
-

1.061.076
-84.193

Totaal kosten extern personeel

1.737.796

976.883

2017
€

2016
€

Vacc. Kosten/kosten gezond.zorg
Kosten bij- en nascholing huisartsen
Kosten bij- en nascholing personeel
Reis- en verblijfkosten
Kosten personeelsverzekeringen
Kosten ondernemingsraad
Kosten werving & selectie
Overige personeelskosten

27.687
92.174
254.393
156.460
165.450
7.411
53.942
55.396

25.174
63.798
334.456
144.113
155.350
16.076
40.504
48.396

Totaal overige personeelskosten

812.913

827.868

2017
€

2016
€

2.517.589
1.888.208
1.615.959
22.168
284.307
3.405

1.514.325
1.892.662
2.443.556
165.109
18.982
409.431
14.456

6.331.636

6.458.521

Overige personeelskosten

Honorarium huisartsen
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium

huisartsen avonddienst
huisartsen nachtdienst
huisartsen weekenddienst
huisartsen feestdagen
huisartsen achterwacht
huisartsen waarnemers
huisartsen onverdeeld

Totaal honorarium huisartsen
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2017
€

2016
€

55.669
4.287
59.752
0
0
23.588
18.236
33.470
24.731

59.136
2.114
65.802
0
0
21.744
18.207
33.140
25.036

219.733

225.178

2017
€

2016
€

Doorbelaste kn groepsmaatschappijen
Huisvestingskosten
Kosten instrumentarium
Kosten automatisering
Kosten telecom
Organisatiekosten

1.525.242
770.738
292.907
1.179.977
-20.831
1.125.476

1.461.254
884.126
305.003
1.238.198
-46.748
872.949

Totaal overige bedrijfskosten

4.873.509

4.714.782

Afschrijvingskosten
Afschrijving licentiekosten software
Afschrijving niet med. Inventarissen
Afschrijving automatiseringsapparatuur
Afschrijving overige activa
Afschrijving vervoermiddelen
Afschrijving verbouwingen
Afschrijving medische inventaris
Afschrijving kantoorinventaris
Afschrijving comm. App.
Totaal afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten
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2017
€

2016
€

Huurkosten huisvesting
Servicekosten huisvesting
Verzekering huisvesting
Kosten energie
Schoonmaakkosten
Kosten onderhoud huisvesting
Kosten catering en keukenbenodigdheden
Overige huisvestingskosten
Doorberekende huisvestingskosten

531.566
118.015
3.577
20.658
101.552
2.490
25.580
14.508
-47.208

565.156
163.806
0
31.449
93.850
3.481
25.055
42.868
-41.539

Totaal huisvestingskosten

770.738

884.126

2017
€

2016
€

Huisvestingskosten

Kosten instrumentarium
Kosten medicijnen
Kosten medische verbruiksartikelen
Overige instrumentariumkosten

47.275

42.651

204.990

231.836

40.642

30.516

Totaal kosten instrumentarium

292.907

305.003

2017
€

2016
€

766.921

753.411

301.901

323.120

111.155

161.667

1.179.977

1.238.198

Kosten automatisering
Onderhoudskosten soft-/hardware
Licentiekosten software
Ontwikkelingskosten ICT
Totaal kosten automatisering
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2017
€

2016
€

-183.193
74.033
88.329

-169.303
64.173
58.382

-20.831

-46.748

2017
€

2016
€

47.889
67.940
20.218
36.854
42.025
254.871
7.639
84.447
22.583
36.261
4.858
109.772
112.792
17.648
25.684
21.961
287.653
-1.245
-14.547

39.390
90.247
25.541
50.337
30.662
194.078
74.831
65.210
15.452
21.212
4.394
108.858
82.323
17.977
0
19.277
41.781
-1.300
0

1.185.303

880.270

2017
€

2016
€

Financiele baten
Financiële lasten

486
0

4.967
-10.578

Totaal financiële baten en lasten

486

-5.610

Kosten telecom
Telefoonkosten
Onderhoudskosten telefoon
Overige telecomkosten
Totaal kosten telecom

Organisatiekosten
Kosten overige verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Verzendkosten
Kosten uitbesteding administratie
Accountantskosten
Advieskosten
PR Kosten
Bestuurskosten
Overige vacatiegelden
Representatiekosten
Abonnementen en literatuur
Kosten contributies
Kosten kwaliteitsplan
Kosten clientenraad
Bankkosten
Kosten beveiligingsdienst
Overige organisatiekosten
Doorberekende org kosten
Vrijval badwill overname aandelen

4.3.3

Financiële baten en lasten
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4.3.4

Resultaat deelnemingen
2017
€

2016
€

Resultaat deelneming Hart voor Brabant

-84.468

10.066

Totaal resultaat deelnemingen

-84.468

10.066

Het resultaat in de deelneming in Hart voor Brabant is negatief en is als volgt opgebouwd:
Winstover periode
51% belang
22.507
Verlies over periode 100% belang
100% belang
-106.975
-84.468

4.3.5

-10.066
-10.066

Winstbestemming

De statutaire regeling omtrent winstbestemming is als volgt.
Artikel 29.5: Van de eventuele winst, zoals die uit de jaarrekening blijkt, kan een door de ledenraad te
bepalen gedeelte worden gereserveerd.
Artikel 29.6: Het na inachtneming van het vorige lid resterende wordt aangewend ten bate van een
vrijgesteld lichaam in de zin van artikel 5, lid 1, onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting 1969
of een algemeen maatschappelijk belang.
Het voorstel is het resultaat te verdelen volgens de verdeling van het exploitatiesaldo in de Winst en
Verlies rekening.
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4.4

Toelichting bezoldiging topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi- publieke
sector (WNT) in werking getreden. Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. valt als
huisartsendienstenstructuur onder de werking van deze wet. Coöperatieve Huisartsenposten OostBrabant U.A. is op basis van de klasse- indeling in het kader van de WNT ingedeeld in klasse IV.
Besturende topfunctionarissen:
G.P. Welling
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in FTE)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking

H. J.A.M.
Geboers
Bestuurder

Bestuurder

S.A.J.J. Rikken
Bestuurder

1/1 - 31/7

1/1 - 31/12

2/8 - 31-12

100%

94%

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Individeel WNT maximum

96.833

156.040

98.032

Beloning

97.671

126.823

69.562

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

1.635

6.446

10.250

0

75.000

0

0

179.117

137.073

71.197

0

0

0

179.117

137.073

71.197

Beloningen betaalbaar op termijn
Ontslagvergoeding
Totaal beloning
-/- Onverschuldigd bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

ja

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

100%

84%

n.v.t.

Gegevens 2016
aanvang en einde functievervulling
Omvang Dienstverband
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Ontslagvergoeding
Totaal beloning

143.033

114.193

0

0

10.803

9.050

0

0

153.836

123.243

153.836

123.243

-/- Onverschuldigd bedrag
Totaal bezoldiging

De bezoldiging van de heer Welling heeft het individueel WNT maximum over het boekjaar
overschreden. De feitelijke bezoldiging (exclusief ontslagvergoeding) bedraagt € 104.117, terwijl het
individueel WNT maximum € 96.833 bedraagt. De overschrijding bedraagt € 7.284. Van dit bedrag
heeft echter een bedrag van EUR 10.586 betrekking op nabetalingen van rechten uit eerdere jaren.
Deze zijn conform de bepalingen in de WNT aan dat eerdere jaar toegerekend (de ruimte tussen de
feitelijke bezoldiging en het individueel WNT maximum gaf ook deze ruimte). Deze rechten mogen
buiten de bepaling van een onverschuldigd bedrag worden gelaten. Door deze toerekening ontstaat
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0

over 2017 geen onverschuldigde betaling en heeft de in 2017 gepresenteerde overschrijding van de
bezoldiging geen effecten. Daarnaast is in 2017 is een ontslagvergoeding betaald van bruto €75.000
aan de heer G.P. Welling. Deze ontslagvergoeding is uitbetaald conform de wettelijke uitgangspunten
voor ontslagvergoedingen.
Toezichthoudende topfunctionarissen:
Functiegegevens

P.D.A.
Claessen

H.A. van Eck

H.H.A.M.
Janssen

J.S. Wazirali

Y.W.. van
Kemenade

A.G.H. Groot
Roessink

Voorzitter
1/1 - 30/4

Voorzitter
1/5 - 31-12
LID
1/1 - 1/4

LID
1/1 - 31/12

LID
1/1 - 31/12

LID
15/6 - 31/12

LID
1/5 - 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Individeel WNT maximum

8.300

22.133

16.600

16.600

8.992

11.067

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal beloning

2.420
0
0
2.420

7.420
0
0
7.420

7.420
0
0
7.420

7.420
0
0
7.420

4.037
0
0
4.037

6.050
0
0
6.050

0

0

0

0

0

0

2.420

7.420

7.420

7.420

4.037

6.050

-/- Onverschuldigd bedrag
Totaal bezoldiging 2017
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2016
Functiegegevens
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

N.V.T.

N.V.T.

6.141
0
0
6.141
n.v.t.

7.100
0
0
7.100
n.v.t.

7.420
0
0
7.420
n.v.t.

7.420
0
0
7.420
n.v.t.

0
0
0
0
n.v.t.

0
0
0
0
n.v.t.

De heer P.D.A. Claessen heeft gebruik gemaakt van de KOR, waardoor geen BTW verschuldigd is.
De vergoeding aan overige toezichthoudende topfunctionarissen zijn inclusief BTW. In 2017 is alleen
sprake van de niet belastbare vergoedingen.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT maximum hebben
ontvangen. Er zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan overige functionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld
zijn of hadden moeten worden.
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DEEL D. Ondertekening jaarverslag & jaarrekening
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5

Ondertekening Jaarverslag & jaarrekening

De jaarrekening is besproken in de vergadering van de Raad van Bestuur van 29 Augustus 2018.
Blijkens ondertekening gaan de leden van de Raad van Bestuur akkoord met de jaarrekening.

H.J.A.M. Geboers

S.A.J.J. Rikken

De jaarrekening is besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht van 29 Augustus 2018.
Blijkens ondertekening gaan de leden van de Raad van Toezicht akkoord met de jaarrekening.

H.A. van Eck

H.H.A.M. Janssen
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J.S. Wazirali

A.G.H. Groot Roessink
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Controleverklaring Accountant
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Bijlage A Overzicht immateriële en materiële vaste activa van de geconsolideerde balans
a. Immateriële vaste activa

Immateriele vaste activa

Afschrijvingsperc

Computerpogramma's

20%

Aanschaf
waarde 1 jan
763.128

Desinvesterin
Investeringen
gen
-

648.967

Aanschaf
waarde 31
dec
114.160

Cumm
afschrijving
1 jan

Inbreng per
01-09-2017

697.393

Cumm
afschrijving afschrijving
boekjr
31 dec
55.669

104.094

boekwaarde boekwaarde
1 jan
31 dec
65.735

10.066

b. Materiële vaste activa

Materiele vaste activa
Verbouwingen
Installaties

Afschrijvingsperc

Aanschaf
waarde 1 jan

Aanschaf
waarde 31
dec

Investeringen

Desinvesteringen

145.056

187.536

10% & 5%

326.277

6.314

Cumm
afschrijving
1 jan

Inbreng per
01-09-2017

Cumm
afschrijving
afschrijving
boekjr
31 dec

179.179

-

10.631

boekwaarde boekwaarde
1 jan
31 dec

44.754

147.098

142.782

10% & 20%

153.884

13.250

24.319

142.814

52.594

2.650

13.840

44.765

101.290

98.049

Kantoorapparatuur

20%

399.306

58.712

260.227

197.790

304.403

6.204

63.160

113.540

94.903

84.250

Kantoorinventaris

10%

473.756

5.891

133.141

346.506

249.855

-

37.701

154.414

223.902

192.092

Medische inventarissen

20%

297.989

69.424

115.826

251.587

159.799

39.853

22.750

106.575

138.190

145.011

Overige apparatuur

20%

23.402

6.522

6.766

23.158

9.581

-

4.287

7.102

13.821

16.056

Telecom apparatuur

20%

148.196

-

7.728

140.468

87.838

-

28.093

108.203

60.358

32.265

Overige activa

20%

-

10.271

2.853

Vervoermiddelen

20%

-

220.386

-

Activa in bestelling
Totaal materiele vaste activa
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16.241

402

16.643

1.839.051

391.172

712.559

7.418

-

6.562

571

4.280

-

3.138

220.386

-

157.659

12.611

170.270

-

50.116

16.241

-

1.517.664
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1.043.249

212.928

193.643

753.904

795.802

763.760

Bijlage B Overzicht immateriële en materiële vaste activa van de enkelvoudige balans
a. Immateriële vaste activa
Afschrijvings
perc

Aanschafwaarde
1-jan

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschafwaarde
31-dec

Cumm
afschrijving
1-jan

afschrijving
Cum
boekjr
afschrijving
31-dec

boekwaarde

boekwaarde

1-jan

31-dec

Immateriele vaste activa
Computerpogramma's

20%

763.128

-

648.967

114.160

697.393

55.669

104.094

65.735

10.066

b. Materiële vaste activa
Afschrijvings
perc

Aanschafwaarde
1-jan

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschafwaarde
31-dec

Cumm
afschrijving
1-jan

afschrijving
Cum
boekjr
afschrijving
31-dec

boekwaarde

boekwaarde

1-jan

31-dec

Materiele vaste activa
Installaties

10%

153.884

-

24.319

129.565

52.594

12.957

41.232

101.290

88.333

10% & 5%

278.198

6.314

145.056

139.456

169.046

7.735

31.726

109.152

107.731

Kantoorapparatuur

20%

374.311

7.590

260.227

121.674

288.573

54.753

83.099

85.738

38.575

Kantoorinventaris

10%

380.584

5.891

133.141

253.334

224.279

28.383

119.521

156.305

133.813

Medische inventarissen

10%

297.989

1.474

115.826

183.637

159.799

18.236

62.208

138.190

121.428

Overige apparatuur

20%

15.533

6.522

6.766

15.289

9.450

2.714

5.397

6.083

9.892

Telecom apparatuur

20%

114.570

-

7.728

106.842

71.586

21.368

85.226

42.984

21.616

Verbouwingen

activa in bestelling
Totaal materiele vaste activa
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16.241
1.615.069

27.791

693.063

949.797
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975.326

146.146

428.409

655.984

521.388

