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Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting Perined to Utrecht.

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Perined is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en
lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Perined.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Goes, 12 juli 2016

CapsNobel Accountants & Belastingadviseurs

R.P. Aertssen
Accountant-Administratieconsulent
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Met deze jaarrekening presenteert de Stichting Perined - mede als rechtsopvolger van de Stichtingen
PAN en PRN - de financiele verantwoording van de in 2015 door PAN, PRN en Perined ondernomen
activiteiten.

Oprichting, c.q. opheffing stichtingen

PRN
Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) was opgericht bij notariele akte op 26 oktober 2001.
De statutaire vestigingsplaats was Utrecht. Het boekjaar was gelijk aan het kalenderjaar. De Stichting
is bij notariele akte op 1 oktober 2015 opgeheven. Rechtsopvolger is de Stichting Perined, bij
notariele akte op 1 oktober 2015 opgericht.

Zoals in de statuten aangegeven, kende de stichting PRN een Bestuur, bestaande uit een
onafhankelijk voorzitter en vier leden benoemd op voordracht van de beroepsverenigingen van de
verloskundigen (KNOV), huisartsen (LHV), kinderartsen (NVK) en gynaecologen (NVOG). De
(eenhoofdige) directie opereerde binnen een Directiereglement.

De stichting PRN had ten doel het borgen en vergroten van de kwaliteit van de perinatale
zorgverlening in Nederland. De activiteiten van de stichting betroffen de verzameling, de verwerking
en de distributie van zorggegevens Welke werden vastgelegd in een of meerdere registraties. De
betreffende activiteiten vonden plaats met het oog op de organisatie van de gezondheidszorg alsmede
met het oog op de bewaking en verhoging van de kwaliteit van het handelen in de gezondheidszorg
en ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden.
Voorts had de stichting ten doel het stimuleren, initieren, coordineren en uitvoeren van weten-
schappelijk ondercoek op het gebied van perinatale epidemiologie in ruime zin.
De stichting beoogde niet het maken van winst.

PAN
Stichting Perinatale Audit Nederland (PAN) was opgericht bij notariele akte op 24 juni 2009. De
statutaire vestigingsplaats was Utrecht. Het boekjaar was gelijk aan het kalenderjaar. De Stichting is
bij notariele akte op 1 oktober 2015 opgeheven. Rechtsopvolger is de Stichting Perined, bij notariele
akte op 1 oktober 2015 opgericht.

Zoals in de statuten aangegeven, kende de stichting PAN een Bestuur, bestaande uit een
onafhankelijk voorzitter en vijf leden benoemd op voordracht van de beroepsverenigingen van de
verloskundigen (KNOV), huisartsen (LHV), kinderartsen (NVK), gynaecologen (NVOG) en pathologen
(NWP). De (eenhoofdige) directie opereerde binnen een Directiereglement.

De stichting PAN had ten doel de bewaking en verbetering van de gezondheid van moeder en kind to
stimuleren door (organisatie van) de uitvoering van vertrouwelijk, systematisch onderzoek van de
perinatale zorg (audit) op landelijke basis door de beroepsgroepen zelf en door wijde verspreiding van
bevindingen en aanbevelingen. De activiteiten van de stichting betroffen landelijke coordinatie en
ondersteuning van de tien regionale teams, alsmede gegevensbeheer, trainingen, monitoring en
evaluatie, terugkoppeling en communicatie.
De stichting beoogde niet het maken van winst.

Perined
Stichting Perined is opgericht bij notariele akte op 1 oktober 2015. De statutaire vestigingsplaats is
Utrecht. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De Stichting is de rechtsopvolger van de
Stichtingen PAN en PRN.

Anders dan de stichtingen PAN en PRN kent de stichting Perined, zoals in de statuten aangegeven,
naast een Bestuur ook een Raad van Toezicht. Taakafbakening tussen Bestuur en Raad van Toezicht is
statutair vastgelegd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden benoemd op voordracht van de
beroepsverenigingen van de verloskundigen (KNOV), huisartsen (LHV), kinderartsen (NVK),
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gynaecologen (NVOG) en pathologen (NVVP) en benoemt uit haar midden een voorzitter. Het Bestuur
bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vijf leden benoemd op voordracht van de
beroepsverenigingen van de verloskundigen (KNOV), huisartsen (LHV), kinderartsen (NVK),
gynaecologen (NVOG) en pathologen (NWP). De (tweehoofdige) directie opereert binnen een
Directiereglement.

De stichting Perined heeft ten doel het borgen en vergroten van de kwaliteit van de perinatale
zorgverlening in Nederland. De activiteiten van de stichting Perined betreffen de (organisatie van) de
uitvoering van systematisch onderzoek van de perinatale zorg (aangeduid als "perinatale audit") door
de beroepsgroepen zelf en door wijde verspreiding van bevindingen en aanbevelingen daaruit
voortvloeiend; de verzameling, verwerking en distributie van en rapportage over perinatale
zorggegevens, waaronder die afkomstig uit de perinatale audit, vast to leggen in een of meerdere
registraties. De betreffende activiteiten vonden plaats met het oog op de organisatie van de
gezondheidszorg alsmede met het oog op de bewaking en verhoging van de kwaliteit van het
handelen in de gezondheidszorg en ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. Voorts had de
stichting ten doel het stimuleren, initieren, coordineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van perinatale epidemiologie in ruime zin, alsmede het faciliteren van de vastlegging
van gegevens en de informatieverzorging over de directe zorgverlening met betrekking tot patienten.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteitenverslag

Voor audit en registratie was 2015 een bijzonder jaar. Meest in het oog springend is hierbij genoemde
fusie: meten en bespreken, PAN en PRN samen in Perined. Van twee al jaren gezamenlijk optrekkende
stichtingen zijn in het verslagjaar de organisaties ineen gevoegd en de activiteiten nog meer dan
anders gebundeld en uitgebouwd. Ondersteund door het Ministerie is dit met grote inzet van alle
betrokkenen gerealiseerd. Terecht was aan het fusiecongres van Perined als thema meegegeven
'inhoud verbindt'.

Ook rond de inhoud was 2015 een bijzonder jaar. Naast het in de lucht houden van de reguliere
activiteiten van PAN en PRN werd gewerkt aan ombouw, uitbouw en verdere innovatie.

Regulier werden rond audit en registratie met name de volgende resultaten behaald:
- met optimale benutting van de centrale en decentrale infrastructuur realiseren en verbeteren

van audits;
- beheer, exploitatie en innovatie van de landelijke databanken en afgeleide bestanden;
- realisering en verbetering van aanlevering, voor de audit o.a. verbeterde CV-invoer, voor de

registratie o.a. verbeterde'eenheid van taal';
- koppeling en productie van het Jaarboek Perinatale Zorg 2014;
- diverse gegevensverstrekkingen, analyses en rapportages, waaronder factsheets;
- realisering en verbetering van rapportagemiddelen, waaronder de website en VSVinsight;
- organisatie van trainingen, inspiratie- en contactdagen.

Naast borging en verder ontwikkelen van de eigen kwaliteit richten de activiteiten zich hierbij meer en
meer op het faciliteren en stimuleren van de kwaliteitsverbetering van de perinatale zorg.

Met een tijdelijke uitbreiding van de instellingssubsidie kon verder het fusieproces doorlopen worden
en was er ruimte voor inhoudelijke uitbouw, voor innovatie.
Wat betreft de fusie:

- werd het directe fusieproces adequaat doorlopen (inhoudelijk deelproject F1);
- werd de mede hiervoor noodzakelijke ICT-ombouw ontwikkeld (inhoudelijk deelproject F2);
- werd het fusiecongres gerealiseerd (inhoudelijk deelproject F3).

Wat betreft de innovatie:
- werden per VSV (Verloskundige SamenwerkingsVerband) aanbevelingen voortkomend uit audit

en registratie daadwerkelijk geimplementeerd (inhoudelijk deelproject G1);
werd Hader onderzoek verricht Haar de implementatiemogelijkheden van E-audit (inhoudelijk
deelproject G2);

- werd verder gewerkt aan de verbetering van de uitwisseling van best practises rond audit en
registratie (inhoudelijk deelproject G3);

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 juli 2016
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- werd de door CPZ (College Perinatale Zorg) gekozen patient-ervaringslijst (i.c. ReproQ)
ingebouwd en koppeling met de registratie technisch voorbereid (inhoudelijk deelproject G4);

- werden ook rond preconceptiezorg patienten-vregenlijsten ingebouwd en koppeling (van
ZwangerWijzer/PreconceptieWijzer) met de registratie technisch voorbereid (inhoudelijk
deelproject G5);

- werd rond indicatoren geinvesteerd in de realisering van een webenquete en onderbrenging
van kraamzorgindicatoren (inhoudelijk deelproject G6).

Naast de al in 2015 voor het veld bereikte concrete resultaten is zo een organisatorische en
technische infrastructuur opgebouwd die Perined gereed heeft gemaakt om slagvaardig informatie van
verschillende partijen in de perinatale keten to bundelen en terug to koppelen. Zowel in audit-verband
met specifieke casus als in de presentatie en bespreking van meer algemene spiegelinformatie leverde
en levert Perined zo een bijdrage aan de kwaliteitscyclus in de verschillende regio's: meten en
bespreken.

Financieel verslag

Teneinde over 2015 voor de stichting Perined een eenduidige financiele verslaglegging to realiseren
met eenvoudige aansluiting op de administratieve systemen van de stichtingen PAN en PRN is ervoor
gekozen om deze bestaande twee systemen over 2015 naast elkaar to laten bestaan. Vanaf 2016
wordt er met een administratie gewerkt, Voor de verslaglegging over 2015 zijn de twee systemen
uiteraard samengevoegd. Deze samenvoeging heeft echter tot gevolg dat op detailniveau geen
begrote bedragen kunnen worden aangegeven.

Analyse begroot versus gerealiseerd

Zoals in het activiteitenverslag aangegeven, zijn zowel alle beoogde reguliere doelen als de beoogde
extra doelen bereikt. Dit alles is gerealiseerd met een afgesproken inzet van een deel van de
bestemmingsreserve, alsmede met een kleine overschrijding van het budget waardoor de
egalisatiereserve dit jaar lager uitvalt.

Op deelposten zijn er in de jaarrekening echter enige verschuivingen to constateren. Deze worden
aldaar Hader toegelicht. Hogere baten, c.q. lasten op een post zijn gecompenseerd met lagere baten,
c.q. lasten op een andere, waardoor — bij het behalen van alle gestelde doelen — een zeker negatief
netto financieel resultaat behaald is.

Een analyse in detail van ̀ begroot versus gerealiseerd' is helaas niet mogelijk, doordat in de
verslaglegging —door de boven aangegeven samenvoeging van twee over 2015 gescheiden financiele
administraties — een andere systematiek wordt gehanteerd dan in de onderliggende begrotingen.

Analyse 2015 versus 2014

Zowel aan de baten- als aan de lastenkant zijn verschillen to zien.

De baten zijn in 2015 hoger door circa twee ton meer extra subsidie in 2015 dan in 2014.

De /asten zijn totaal gezien in 2015 t,o.v. 2014 met eenzelfde bedrag verhoogd. Verschillen worden
bij de verschillende deelposten Hader toegelicht. Meest opvallend verschil is er bij de'overige lasten':
bij de ~ontwikkel- en gebruikslasten' liggen de lasten in 2015 circa vier ton hoger dan in 2014. Dit is
inherent aan de (begrote) investeringen die in 2015 extra zijn gedaan om de nieuwe
databank/informatie-infrastructuur to realiseren voor audit en registratie (inhoudelijke deelprojecten
F2, G3), met verbeterd gebruik (inhoudelijke deelprojecten G1, G2), alsmede voor aansluiting van
overige informatiestromen, waaronder met name die van patienten/clienten (inhoudelijke
deelprojecten G4, G5, G6).

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 juli 2016 6
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De stichting heeft eind 2015 een Bering eigen vermogen. Voor het jaar 2016 heeft de stichting een
subsidietoezegging ontvangen van € 1.602.197, later aangevuld met € 191.000. Daarnaast worden
voor het 'registratie-deel' overige inkomsten gegenereerd, begroot op € 441.803, met name door
middel van vergoedingen door ziekenhuizen en beroepsgroepen, alsmede uit gebruiksbijdragen.
Verder is voor de activiteiten in 2016 een onttrekking uit de bestemmingsreserve begroot van
€ 40.000. Hiermee is - zoals afgesproken met het Ministerie - de bestemmingsreserve geheel
afgebouwd. Als reserve kent de stichting hierna alleen nog de egalisatiereserve, die maximaal tien
procent van het subsidiebedrag dat jaar mag bedragen. De opbrengsten stellen de stichting in staat
de activiteiten in 2016 uit to voeren binnen een sluitende begroting.
De begrote baten en lasten 2016 van de stichting zijn als volgt:

eaten
Instellingssubsidie, toegekend januari 2016 1.602.197
Extra instellingssubsidie, toegekend juli 2016 191.000
Overige baten reguliere activiteiten 441.803
Eigen bijdrage aanvullende activiteiten 40.000

Totale baten 2.275.000

Lasten
totaal reguliere aanvullende

activiteiten activiteiten
Personeelslasten 865.000 709.000 156.000
Materiele lasten 258.000 218.000 40.000
Overige lasten 1.152.000 1.023.000 129.000

Totale lasten 2.275.000
-------------- 

1.950.000
--------------

325.000
------ ------

Nadere uirsplitsing lasten aanvullende activiteiten

activiteiten soorten lasten per jaar in euro

totaa/ personee/ materieel overig
CQ-index 49.000 24.000 10.000 15.000
ICT-audit 85.000 37.000 8.000 40.000
Best Practices/
Uitbreiding audit/
VSV ondersteuning* 104.000 75.000 18.000 11.000
Eenheid van Taal* 87.000 20.000 4.000 63.000

Totale lasten 325.000
------------

156.000
------------

40.000
----------

129.000
------------

*) extra toegekend in juli 2016

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 juli 2016 7
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Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste active

Materiele waste active

Vlottende active

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende
active

Liquide middelen

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve

Kortlopende schulden
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31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

14.204

127.075 29.002

10.877 32.254

137.952

707.158

36.252 80.440
128.693 143.006

164.945

694.369

33.661

61.256

682.298

223.446

553.769

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 juli 2016 9
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Staat van baten en lasten over 2015

Subsidiebaten
Financiele baten
Overige baten

Som der baten

Lasten
Personeelslasten
Bestuurslasten
Afschrijvingen materiele vaste activa
Overige organisatielasten

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
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Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €

2.043.862 2.041.731 1.840.450
4.595 4.000 8.403

448.656 457.388 457.746

2.497.113 2.503.119 2.306.599

732.998 775.117 836.189
72.725 67.000 73.653
28.361 28.000 32.930

1.721.530 1.674.002 1.365.725

2.555.614 2.544.119 2.308.497

2015

-41.000
-17.501

-58.501

2014

-10.935
9.037

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 juli 2016 10
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Fusie
De stichting Perined is op 1 oktober 2015 bij notariele acte opgericht als rechtsopvolger van de
stichting Perinatale Audit Nederland (PAN) en de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN).

De stichting PRN had ten Joel het borgen en vergroten van de kwaliteit van de perinatale
zorgverlening in Nederland. De activiteiten van de stichting betroffen de verzameling, de verwerking
en de distributie van zorggegevens Welke werden vastgelegd in een of meerdere registraties.
De stichting PAN had ten doel de bewaking en verbetering van de gezondheid van moeder en kind to
stimuleren door (organisatie van) de uitvoering van vertrouwelijk, systematisch onderzoek van de
perinatale zorg (audit) op landelijke basis door de beroepsgroepen zelf en door wijde verspreiding van
bevindingen en aanbevelingen.
De stichting Perined heeft de werkzaamheden van de stichtingen PAN en PRN voortgezet. Er zijn geen
activiteiten, al dan niet ten gevolge van de fusie, afgestoten.

Voor de verslaglegging is de ingangsdatum van de fusie 1 januari 2015. Bij de verwerking van de
fusie is uitgegaan van de 'pooling of interests-methode'.

Door de stichting PRN is per 1 januari 2015 een Eigen Vermogen van € 37.797 en een balanstotaal
van € 391.538 ingebracht.
Door de stichting PAN is per 1 januari 2015 een Eigen Vermogen van € 185.649 en een balanstotaal
van € 404.126 ingebracht.

Grondslagen voor waardering van active en passive

Materiels waste active
De materiels waste active worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reels waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reels waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominate waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 juli 2016 11
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Baten
Onder de baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief
toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige lasten
De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 juli 2016 12
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Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiele waste activa
Andere waste

organisatiemidde
len

Stand per 1 januari 2015

Aanschaffingswaarde 201.478
Cumulatieve afschrijvingen -167.817

Boekwaarde per 1 januari 2015 33.661

Mutaties

Investeringen 8.904
Afschrijvingen -28.361

Saldo mutaties -19.457

Stand per 31 december 2015

Aanschaffingswaarde 210.382
Cumulatieve afschrijvingen -196.178

Boekwaarde per 31 december 2015 14.204
Afschrijvingspercentages 20-33%

Vlottende active

Vorderingen

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Debiteuren

Debiteuren 127.075 35.687
Voorziening dubieuze debiteuren - -6.685

127.075 29.002

Overige vorderingen en overlopende active

Overige vorderingen 10.877 16.272
Belastingen en premies sociale verzekeringen - 15,982

10.877 32.254

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting - 15.982
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Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Te vorderen rente
Eindejaarsuitkering

Liquide middelen
ABN-AMRO bestuurrek. NL81 ABNA 0567 0363 67
ABN-AMRO spaarrek. NL61 ABNA 0507 7027 00
ABN AMRO Charitas spaarrek. NL17 ABNA 0489 1315 81
ABN-AMRO bestuurrek. NL80 ABNA 0543 2080 44
ABN AMRO zak. flex. deposito NL12 ABNA 0489 1304 10
SNS zakelijk sparen NL52 SNSB 0852 3049 51

De liquide middelen staan 100% ter beschikking van Stichting Perined.

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2015
Uit resultaatbestemming
Herziening door VWS

Stand per 31 december 2015

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Herziening door VWS

Stand per 31 december

2015 2014
€ €

80.440 122.581
-41.000 -10.935
-3.188 -31.206

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de uitvoering van toekomstige activiteiten zoals
Hader beschreven in het bestuursverslag.
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31-12-2015 31-12-2014
€ €

6.841 5.213
3.487 11.059

275.125 151.052
219.543 216.080
194.448 147.186
17.169 115.256
873 869

- 51.855

Bestemmingsre- Egalisatiereserve Totaal
serve

~ € €

80.440 143.006 223.446

-41.000 -17.501 -58.501
-3.188 3.188 -
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Egalisatiereserve

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Herziening door VWS

Stand per 31 december
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2015 2014
€ €

143.006 102.763
-17.501 9.037
3.188 31.206

De stand van de egalisatiereserve per 31-12-2014 is door het ministerie VWS berekend.
De egalisatiereserve bedraagt volgens de brief inzake de vaststelling instellingssubsidie 2014 voor
Stichting Perinatale Audit Nederland per 31-12-2014 € 105.209.
De egalisatiereserve bedraagt volgens de brief inzake de vaststelling instellingssubsidie 2014 voor
Stichting Perinatale Registratie Nederland per 31-12-2014 € 40.985.

Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige schulden en overlopende passive
Crediteuren
Vooruitgefactureerde bijdragen LVR
Nog to betalen bedragen
Reservering vakantiedagen
Te betalen loonheffing
Reservering vakantiegeld
Onderbesteding VWS
Te verrekenen lasten KNOV
Pensioenen
Nettolonen

279.097 239.331
154.217 158.378
125.517 51.488
49.794 39.935
35.851 34.072
21.301 18.255
6.584 8.215
4.788 3.898
3.760 197
1.327

682.236 553.769

In 2016 is de onderbesteding 2014 door VWS vastgesteld op € 6.584. Hiervoor was een bedrag van
€ 8.215 voorzien. Het verschil ad € 1.631 is in 2015 ten gunste van het resultaat geboekt,
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen
Stichting Perined heeft de huurovereenkomsten van St. Perinatale Audit Nederland en van St.
Perinatale Registratie Nederland overgenomen.
Het betreft overeenkomsten voor de huur van kantoorruimte in de Domus Medica to Utrecht.

De jaarlijkse geindexeerde huurverplichting bedraagt ca. € 88.000 (huur ca. € 53.000, servicelasten
ca. € 35.000).

De huurovereenkomsten lopen t/m 30 September 2017 met een optie tot een verlenging van 5 jaar.
Er geldt een opzegtermijn van 12 maanden.

Leaseverplichtingen
De stichting heeft een operationele leaseovereenkomst afgesloten bij Sternlease voor de lease van
een vervoermiddel. Het leasebedrag per maand bedraagt € 1.134.
De leaseovereenkomst loopt t/m 15 maart 2018.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidiebaten
Subsidie ministerie VWS
Correctie onderbesteding VWS vorig jaar
Projectsubsidies Zichtbare Zorg
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Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €

2.042.231 2.041.731 1.778.308
1.631 - 42.642

- 19.500

Door het ministerie van VWS is in 2015 aan Stichting Perined een instellingssubsidie verleend ad
€ 2.042.231 (incl. 0,08% OVA). Aan de subsidie zijn door het Ministerie voorwaarden gesteld, zoals
beschreven in de Kaderregeling VWS-subsidies.

Vanwege niet uitgevoerde activiteiten in 2014 is per 31 december 2015 een bedrag ad € 6.584
verschuldigd aan VWS. Hiervoor was reeds € 8.215 voorzien ten taste van het resultaat in 2014. Het
verschil is in 2015 ten gunste van het resultaat gebracht.

Financiele baten
Rentebaten

Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €

Bijdrage LVR 2/gynaecologen 157,522 154.000 153.290
Bijdrage LVR 1/verloskundigen 123.967 124.000 123.967
Bijdrage LNR/kinderartsen 123.967 124.000 123.967
Overige bijdragen 42.652 55.388 55.974
Symposia en trainingen 548

448.656

-

457.388

548

457.746

De'overige bijdragen' waren hoger begroot dan gerealiseerd. Belangrijkste reden hiervoor is dat met
de grote externe bewerkers/ZonMw-regio's is afgesproken dat zij in 2015 niet de oorspronkelijk
geldende bijdrage van € 5.000 per regio hoefden to betalen in ruil met door hen to leveren (en
inderdaad geleverde) analyses en andere bestands-bewerkingen. Hiernaast liep in 2015 ook het
aantal gerealiseerde betaalde gegevensverstrekkingen terug. Hier stond tegenover dat in 2015 voor
het vervullen van het PWD-projectmanagement een vergoeding van € 30.000 is verkregen.
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Personeelslasten
Salaris en detachering
Reis- en verblijflasten
Doorbelaste personeelslasten KNOV
Reservering congresbezoek
Lasten lease auto
Verzekering
Deskundigheidsbevordering

Uitbetaling ziekengeld
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Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €

690.931 775.117 760.055
20.939 - 17.971
14.734 - 20.898
6.851 - 3.000
6.136 - 10.401
5.750 - 11.923
2.067 - 11.941

747.408 775.117 836.189
-14.410 - -

In salaris en detachering is een bedrag van € 460.488 aan salarissen opgenomen (2014: € 491.261).
De sociale lasten bedragen € 62.881 (2014: € 71.658) en de pensioenlasten bedragen € 35.397
(2014: € 40.162). De reservering vakantiedagen is toegenomen. Dit vindt zijn weerslag in de
salarissen (€ 8.573) en sociale lasten (€ 1.286). Onder salaris en detachering zijn verder opgenomen:
inleen personeel (€ 110.802), premie ziekteverzuimverzekering (€ 17.831) en overige
personeelslasten (€ 3.532). In de begroting 2015 zijn de personeelslasten niet op deze wijze Hader
uitgesplitst.

Aan'personeelslasten' is in 2015 verder minder gerealiseerd dan begroot. Dit verschil komt met name
door de lagere overige lasten, alsmede de uitbetaling van ziekengeld. Hiernaast lag de begroting
reeds lager dan de gerealiseerde lasten in 2014. Dit is met name een gevolg van de reorganisatie die
in de loop van 2014 bij de Stichting PAN heeft plaatsgevonden en in de begroting 2015 verwerkt is.

Gemiddeld aantal werknemers

Het bureau van Stichting Perined bestond eind 2015 uit 9 parttime en 1 fulltime medewerkers. Het
gemiddeld aantal fte in 2015 was 7,3.

Bezo/diging bestuur, raad van toezicht en directie op grond van de Wet Normering
Topinkomens (WNT)

Bezoldiging bestuur

Naam en functie

J. Toet, bestuurder A
J.W. Kruithof, bestuurder B
R.F. Kornelisse, bestuurder C
F.J.C. M. Klumper, bestuurder D
S.J.J. Mol, bestuurder E
J.H. Blaauw, bestuurder F, voorzitter
H.W. Bruinse, oud-bestuurder PAN
H.A.A. Brouwers, oud-bestuurder PAN
P.A.O. M. de Reu, oud-bestuurder PAN

Vacatieaeld Reiskosten
€ €

6.777 465
5.107 257
3.742 468
385 352
819 -

8.902 930
2.600 756
1.200 122
1.400 1.127
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Bezoldiging Raad van Toezicht

Naam en functie Vacatiegeld Reiskosten
€ €

L.C. Rentes, lid A 328 -
R.H.L. Morshuis, lid B 3.341 487
W.B. de Vries, lid C 255 -
J.G. Nijhuis, lid D 2.167 1.291
P.G.J. Nikkels, lid E 1.611

7.702

130

1.908

Bezoldiging directie

Dhr. G.A. Dhr. M.
de Winter Groesz

Functie Directeur Directeur

Duur dienstverband in 2015 O1/01-31/12 01/01-31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,89 0,70
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee

Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam?

ja ja

Bezoldiging

Beloning (excl. BTW) 96.208 90.999
Belastbare onkostenvergoedingen - 6.366
Beloningen betaalbaar op termijn - -

Totaal bezoldiging 96.208 97.365

Toepasselijk WNT-maximum 158.222 124.600

Berekening toepasselijk WNT-maximum
Het voor Stichting Perined geldende WNT-maximum bedraagt € 178.000, blijkens de brief van
het Ministerie van VWS met kenmerk CIBG-15-1374, de dato 22 december 2015.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend Haar rato
van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij
voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het toepasselijk WNT-maximum wordt berekend door gebruik van de formule:
y=(x • a • b)/365 waarbij: x = voor instelling ge/dend WNT-bezoldigingsmaximum, a =
dee/tijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in ka/enderdagen

G.A. de Winter: € 178.000 x 32/36 x 365/365 = € 158.222
M. Groesz: € 178.000 x 0,70 x 365/365 = € 124.600

De bezoldiging van de topfunctionarissen blijft onder het toepasselijk WNT-maximum.
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Bestuurslasten
Vacatiegeld, reiskosten en huur
Vergaderkosten
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Extra inzet bestuur, representatie en advies
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Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €

55.520 67.000 63.837
6.719 - 2.559
5.279 - 1.089
5.207 - 6.168

In de begroting 2015 zijn de bestuurslasten niet op deze wijze Hader uitgesplitst.

Afschrijvingen materiele waste active
Andere waste organisatiemiddelen

Overige organisatielasten

Regioteams
Registratie en evaluatie
Instrumenten en trainingen
Externe deskundigen
Huisvestingslasten
Algemene lasten
Kennisontwikkeling en -deling
Ontwikkel- en gebruikslasten

Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €

348.411 - 352.156
52.149 - 129.552
27.776 - 64.635
156.415 - 136.339
88.720 - 89.251
73.296 - 76.196
8.134 - 6.583

966.629 1.674.002 511.013

In de begroting 2015 zijn de overige organisatielasten niet op deze wijze Hader uitgesplitst.

Realisatie Realisatie
2015 2014

€ €

Regioteams
Vergoeding regioteams
Terugkomdagen regioteams
Reis- en verblijflasten

347.615 347.615
771 4.541
25 -

348.411 352.156

Stichting Perined (Stichting Perinatale Audit Nederland) heeft samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met tien regioteams in perinatologische centre. In deze overeenkomsten zijn afspraken
vastgelegd over de taken van de regioteams bij de ondersteuning van lokale audits en de vergoeding
die zij hiervoor van Stichting Perined ontvangen.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal geboorten en aantal ziekenhuizen in het
adherentiegebied van het perinatologisch centrum. De vergoeding is als begroot.
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De afspraken zijn gemaakt met de perinatologische centra dan wel Raden van Bestuur van:
- Erasmus MC, Rotterdam

LUMC, Leiden
- UMC St. Radboud, Nijmegen
- AZM, Maastricht
- Isala Klinieken, Zwolle
- Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
- VU Medisch Centrum, Amsterdam
- UMCG, Groningen
- AMC, Amsterdam
- UMCU, Utrecht

In totaal betaalt Stichting Perined de regioteams in 2015 een bedrag van € 347.615 voor hun
inspanningen. Dit is exclusief kosten voor de dagen dat men bijeenkomt met alle regioteams, waarin
€ 771 is geinvesteerd.

Realisatie Realisatie
2015 2014

€ €

Registratie en evaluatie
Chronologische verslagen
Perinataal Audit Reg. Systeem (PARS)
SAS licentie

45.514 79.241
6.635 49.616

- 695

52.149 129.552

Ook in 2015 is fors geinvesteerd in de registratiesystemen voor de audit. De lasten hiervan zijn echter
nu opgenomen bij 'ontwikkellasten databank', onderdeel van de ~ontwikkel- en gebruikslasten'.

Instrumenten en trainingen
Symposium
Website
Trainingen en e-learning
Communicatie en voorlichting
Landelijke audit (repro. rapport)
Reclame- en advertentielasten

Realisatie Realisatie
2015 2014

€ €

8.244 14.137
7.079 3.674
5.885 14.854
5.007 4.008
1.561 14.961

- 13.001

Samenvoeging van activiteiten rond registratie en audit heeft op dit punt in 2015 tot lagere lasten in
vergelijking met 2014 geleid.
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Externe deskundigen
Juridische lasten
Inhuurexternen
Accountant
Salaris- en financiele administratie
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Realisatie Realisatie
2015 2014

€ €

53.715 28.619
44.013 73.163
34.357 25.172
24.330 9.385

De fusie heeft in 2015 tot hogere juridische lasten in vergelijking met 2014 geleid, terwijl de
samenvoeging van activiteiten rond registratie en audit rond de inhuur van externen tot lagere lasten
heeft geleid. De samenvoeging van administraties en de controle hierop heeft tot hogere lasten
geleid, waardoor de totale lasten op dit onderdeel in 2015 hoger zijn dan in 2014.

Huisvestingslasten
Huurlasten
Servicelasten
Overige huisvestingslasten

Algemene lasten
Aanschaf kleine inventaris
Automatiseringslasten
Overige algemene lasten
Kantoorlasten
Representatielasten
Abonnementen en contributies
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

Realisatie Realisatie
2015 2014

€ €

52.806 51.077
31.829 34.837
4.085 3.337

44.530 11.242
15.319 17.993
8.529 11.762
7.012 25,752
3.836 2.603
275 81

-6.205 6.763

De interne verhuizing als gevolge van de fusie heeft in 2015 in vergelijking met 2014 tot hogere
lasten geleid rond 'aanschaf kleine inventaris'.

Kennisontwikkeling en -deling
Cursussen en trainingen
Symposia en conferenties (derden)

Realisatie Realisatie
2015 2014

€ €

8.134 296
- 6.287
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Ontwikkel- en gebruikslasten
Ontwikkellasten databank
Exploitatielasten databank
Gebruikslasten VOKSen en LVR/LNRinsight
Ontwikkellasten vereisten pseudonimisatie
Ontwikkellasten Zito-aanvulling
Ontwikkellasten versie-updates
Ontwikkellasten nieuwe aanlevermodaliteiten
Overige gebruikslasten
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Realisatie Realisatie
2015 2014

€ €

531.376 22.779
332.027 301.996
52.515 20.753
50.711 56.814

- 25.674
- 12.580
- 64.112
- 6.305

Met name bij de ~ontwikkel- en gebruikslasten' is een groot verschil to constateren tussen 2015 en
2014: ruim vier ton meer. Dit is inherent aan de (begrote) investeringen die in 2015 extra zijn
gedaan om de nieuwe databank/informatie-infrastructuur to realiseren voor audit en registratie, met
verbeterd gebruik, alsmede voor aansluiting van overige informatiestromen, waaronder met name die
van patienten/clienten.
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Utrecht, 28 juni 2016

Bestuur Stichting Perined

Dhr. J. Toet
Bestuurder A

Dhr. R. F. Kornelisse
Bestuurder C

Dhr. R.R. de Krijger
Bestuurder E
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Dhr. J.W. Kruithof
Bestuurder B,
secreta ri s/ pe n n i n g m eeste r

Dhr. F.J.C.M. Klumper
Bestuurder D

Dhr. J.H. Blaauw
Bestuurder F, voorzitter
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Utrecht, 28 juni 2016

Raad van Toezicht Stichting Perined

Mw. L.C. Rentes, lid A

Dhr. J.G. Nijhuis, lid D

Dhr. R.H.L. Morshuis, lid B

Dhr. P.G.J. Nikkels, lid E
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Dhr. W.B. de Vries, lid C,
voorzitter
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Overige gegevens
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Statutaire regeling inzake de resultaatbestemmi~g

Volgens de statuten is Stichting Perined een organisatie zonder winststreven. Dientengevolge is geen
regeling betreffende de resultaatbestemming opgenomen in de statuten.

Resultaatverwerking

Het bestuur van Stichting Perined stelt voor het saldo van baten en lasten over 2015 ad € 58.501 (ne-
gatie~ de volgende bestemming to geven:

Onttrekking van bestemmingsreserve € 41.000
Onttrekking van egalisatiereserve € 17.501
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