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Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting Perined to Utrecht.

Samenste//ingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Perined to Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten
en lasten over 2016 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, 30 juni 2017

CapsNobel Accountants & Belastingadviseurs

R.P. Aertssen
Accountant-Ad ministratieconsulent
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Met deze jaarrekening presenteert de Stichting Perined de (financiele) verantwoording van de in 2016
door Perined ondernomen activiteiten.

Perined is in 2015 opgericht met de volgende doelstelling: het borgen en vergroten van de kwaliteit van
de perinatale zorgverlening in Nederland.
Deze doelstelling wordt nagestreefd door: het ontplooien van activiteiten ter bevordering en
ondersteuning van de implementatie van verbeteringen in de perinatale zorg; op een systematische
manier het handelen van de beroepsgroepen inzichtelijk to (doen) maken en verbeteringen in het
zorgproces binnen de gehele perinatale zorgketen gericht in to voeren;
het opzetten, uitbouwen, begeleiden en bewaken van het systeem van lokale, regionale en landelijke
perinatale auditbesprekingen met de aangeslotenen en de beroepsgroepen, zulks ter bevordering van de
kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland; het hetzij in eigen beheer, hetzij door middel van
uitbesteding aan derden, verzamelen en verwerken van gegevens afkomstig van aangeslotenen,
waaronder gegevens over perinatale auditbesprekingen; het (doen) ontwikkelen van systemen gericht
op het faciliteren van de vastlegging van gegevens en de informatieverzorging over de directe
zorgverlening met betrekking tot patienten, alsmede de verzameling en verwerking van
registratiegegevens en perinatale auditgegevens; het zorgdragen voor een zorgvuldig gegevensbeheer;
het zorgdragen voor een adequate opslag van de registratiegegevens en perinatale auditgegevens,
teneinde een langjarig overzicht to behouden van de verleende zorg en de perinatale auditgegevens,
alsmede om longitudinaal onderzoek daarop mogelijk to maken;
het geven van gevraagd en ongevraagd advies over de perinatale audit aan aangeslotenen, hun
beroepsverenigingen en derden; het hetzij in eigen beheer hetzij door middel van derden (doen)
organiseren van na- en bijscholingsactiviteiten voor de aangeslotenen; het (doen) zorgdragen voor een
adequate informatievoorziening voor organisatoren en deelnemers aan perinatale auditbesprekingen;
het (doen) uitvoeren van nationaal en internationaal onderzoek, alsmede publicatie in nationale en
Internationale publicatiemedia, waaronder bladen, tijdschriften websites en/of andere algemeen
toegankelijke informatiekanalen;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,
De in 2016 uitgevoerde activiteiten waren gericht op het op bovenstaande wijze via meten en bespreken
ondersteunen van perinatale zorgverleners bij de verbetering van de kwaliteit van hun zorg en pasten
derhalve in doel en beleid van Perined.

Voor Perined was 2016 een bijzonder jaar, het eerste volledige jaar waarin de twee hoofdactiviteiten van
de rechtsvoorgangers PAN en PRN ook organisatorisch samen werden uitgevoerd: metes en besp~eken,
audit en ~egist~atie samen in Perined. Meer dan ooit zijn de activiteiten gebundeld en uitgebouwd.
Ondersteund door het Ministerie is dit met grote inzet van alle betrokkenen gerealiseerd. Inhoud
verbindt. 2016 heeft van Perined een geintegreerde organisatie gemaakt, waarbij verder gewerkt is aan
uitbouw en verdere innovatie van de verschillende activiteiten.

Resultaten in het verslagjaar

Rond audit en registratie werden 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 2015;
- diverse gegevensverstrekkingen, analyses en rapportages, waaronder factsheets;
- realisering en verbetering van rapportagemiddelen, waaronder de website en VSVinsight;
- organisatie van trainingen, inspiratie- en contactdagen;
- ondersteunen en in stand houden Eenheid van Taal Geboortezorg;
- samen met ketenpartners realiseren van een verder ontwikkelde indicatorenset.

Naast borging en verder ontwikkelen van de eigen kwaliteit richten de activiteiten zich hierbij vooral op
het faciliteren en stimuleren van de kwaliteitsverbetering van de perinatale zorg, op de Verloskundige
Samenwerkingsverbanden (VSV's) en de regionale consortia en auditorganisaties.
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Naast de voor het veld bereikte concrete resultaten staat zo een organisatorische en technische
infrastructuur klaar 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.

Analyse begroot versus gerealiseerd in het verslagjaar

Zoals hierboven reeds aangegeven, zijn alle beoogde doelen bereikt. Dit alles is, zoals afgesproken met
het Ministerie, gerealiseerd met het resterende deel van de bestemmingsreserve. De in 2016
gerealiseerde lasten bedroegen iets minder dan de som van baten en bestemmingsreserve waardoor de
egalisatiereserve dit jaar zo'n € 5.000 hoger uitvalt.

Op de deelposten zijn in de jaarrekening verschillen tussen begroot en gerealiseerd to constateren,
waarvan aan de batenkant to noemen:

- de rentebaten bedroegen minder dan een-tiende van het begrote bedrag;
de overige bijdragen twee-derde van het begrote bedrag: meer en meer wordt de inzet van
Perined benut voor onderzoeksprojecten waar geen eigen bijdrage voor verschuldigd is. Dit
betreft met name de steeds hechtere samenwerking met de consortia.

Aan de lastenkant is het beeld als volgt:
- De personee/s/asten waren iets hoger dan begroot, maar door uitbetaling ziekengeld lager dan

beg root;
- De bestuurslasten bleken toch to krap begroot: zo'n veertig procent meer gerealiseerd;
- De afschrijvingen bleken to ruim begroot: een kleine veertig procent gerealiseerd;
- Bij de regioteams is ogenschijnlijk zo'n tien procent minder gerealiseerd dan begroot, omdat —

evenals vorig jaar — in de bij VWS ingediende begroting de voor deze post door Perined uit to
geven overige lasten meegenomen zijn. In de begroting 2018 zal dit aangepast worden;

- De kantoor/asten zijn lager dan begroot;
- De exp/oitatielasten databanken lagen hoger dan begroot. Belangrijke reden was het in de

overgangsperiode nog in de lucht houden van oude systemen;
- De lasten voor divers gebruik lagen lager dan begroot;
- Ontwikkeling en overig technisch beheer kostte meer dan begroot. Met name de ontwikkellasten

van de databank waren in de begroting to optimistisch ingeschat.
De iets lagere baten, alsmede de hogere lasten op een post zijn gecompenseerd met lagere lasten op een
andere, waardoor — bij het behalen van alle gestelde doelen — een klein positief netto financieel resultaat
behaald is.

Analyse verslagjaar 2016 versus verslagjaar 2015

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

De baten zijn in 2016 zo'n € 250.000 (10%) lager doordat in tegenstelling tot 2015 voor 2016 minder
aanvullende subsidie is verkregen.

De /asten zijn totaal gezien in 2016 t.o.v. 2015 met eenzelfde bedrag, c.q. percentage verlaagd. Ook bij
deze analyse geldt dat de uitwerking hiervan per deelpost verschilt. Wat betreft de deelposten is het
beeld als volgt:

- De personeelslasten waren door de geplande personeelsuitbreiding zo'n tien procent hoger;
- De bestuurs/asten waren in 2016 30% lager dan die in het (fusie)jaar 2015;

De afschrijvingen waren 60% lager;
- Bij de regioteams is er geen verschil;
- De huisvestingslasten zijn eveneens gelijk;
- Bij de kantoor/asten is een kleine dating;
- De exp/oitatielasten databanken lagen hoger;
- De lasten voor divers gebruik lagen lager;
- De lasten voor ontwikkeling en ove~ig technisch behee~ zijn meer dan gehalveerd.

Zoals eerder aangegeven, zijn ook in 2016 binnen het beschikbare budget alle beoogde resultaten
behaald.
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2017 6
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Vooruitblik op verslagjaar 2017

Begroting en activiteiten in 2017 wijken niet substantieel of van die in 2016.

De volgende activiteiten worden in 2017 uitgevoerd. M.b.t. organisatie: ondersteunen van VSV's en
Regionale Consortia bij hun kwaliteitsbeleid; borgen van centrale en decentrale infrastructuur met
integratie van audits met registratieresultaten. M.b.t. audit: borgen en verder ontwikkelen van
audit-uitvoering; analyseren van uitgevoerde audits, formuleren van verbeterpunten en rapporteren
over auditthema; faciliteren implementatie van uit audit Haar voren gekomen verbeteringen. M.b.t.
regist~atie: leveren en verder ontwikkelen van spiegelinformatie waarin (landelijk vastgestelde)
indicatoren; koppelen en beschikbaar stellen van 2016-bestanden; realiseren van o.a. jaarboek
Perinatale Zorg in Nederland 2016, CBS/PRN-Statlinetabellen en diverse gegevensverstrekkingen. M.b.t,
ICT: exploiteren en innoveren van de landelijke ICT-infrastructuur; verbeteren van website,
rapportagemiddelen en gebruik; verstrekken van informatie aan geregistreerden en berichtgevers.
M.b.t, Eenheid van Taal: in stand houden RedactieRaad en Werkgroep Eenheid van Taal; updates
ontwikkelen voor woordenboek; overige documenten waar nodig updaten en beschikbaar houden voor
gebruik; ontwikkelingen rond privacy bijhouden en waar nodig raamwerk aanpassen.

De begrote baten en lasten zijn in 2017 als volgt.

Perined kent in 2017 de volgende baten:

Instellingssubsidie 1.607.136
Overige baten 422.864

2.030.000

Perined kent in 2017 de volgende lasten:

Personeelslasten 755.000
Materiele lasten 265.000
Overige lasten 1.010.000

2.030.000

De materiele lasten bestaan uit huisvestings- en kantoorlasten, alsmede afschrijvingen. De overige
lasten uit lasten m.b.t. audit-uitvoering: regioteams; bestuur, commissies en werkgroepen; exploitatie
databanken; ontwikkeling en overig technisch beheer databanken; divers gebruik.

Door de ontwikkelingen in de geboortezorg, met name de verdere invoering van Integrate Geboortezorg,
worden vanaf 2017 steeds hogere eisen aan card en omvang van de door Perined to leveren producten
en diensten gesteld. Met gebruikers en financiers wordt in overleg getreden over mogelijke uitbouw van
activiteiten en daarvoor noodzakelijke financiele middelen.

Beleid rond vrij besteedbaar vermogen

Conform de subsidievoorwaarden bestaat het vrij besteedbaar vermogen van Perined per 31/12/16
alleen uit de egalisatiereserve. Deze reserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen.
Uit oogpunt van continu'iteit, zowel bedrijfseconomisch als gelet op het maatschappelijk belang van de
activiteiten, is een dergelijke reserve (te) mager. Aangezien deze situatie echter onlosmakelijk
verbonden is aan de zeer gewaardeerde en noodzakelijke financiering via een instellingssubsidie, is dit
voor Perined een gegeven. Het door Perined gevoerde prudente financiele beleid past ook bij deze
vermogenspositie.
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Bestuur en directie

Het Bestuur van Perined bestaat uit de volgende personen:
Dhr. J. Toet, bestuurder op voordracht KNOV;
Dhr. J.W. Kruithof, bestuurder op voordracht LHV, secretaris/penningmeester;
Dhr. R. F. Kornelisse, bestuurder op voordracht NVK;
Dhr. F.J.C.M. Klumper, bestuurder op voordracht NVOG;
Dhr. R.R. de Krijger, bestuurder op voordracht NWP;
Dhr. J.H. Blaauw, bestuurder, voorzitter.

De Directie van Perined bestaat uit de volgende personen:
Dhr. M. Groesz;
Dhr. G.A. de Winter.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2017 8
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Balans per 31 december 2016
(na resulfaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2016 31 december 2015
€ € € €

Vaste activa

Materiele waste activa

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 195.120
Overige vorderingen en overlopende activa 106.442

Liquide middelen

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve

Kortlopende schulden

132.125

10.185

127.075
12.410

301.562

391.921

36.252
128.693

132.125

14.204

139.485

707.158

164.945

571.543 695.902

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2017 10
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Staat van baten en lasten over 2016

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

...... ~~.,...~~•
i~~~ ~re•

i~:~i,%~ ~~i
'ti:<=;

CapsNobel
Accountants &

Belastingadviseurs

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
€ € €

1.805.136 1.805.136 2.043.862
428 6.000 4.595

428.169 435.803 448.656

2.233.733 2.497.113
2.246.939

833.678 854.000 757.328
83.835 60.000 119.721
11.953 32.000 28.361

1.337.087 1.329.000 1.650.204

2016

-37.883
5.063

2015

-41.000
-17.501

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2017 11

07526
Stempel



~: ,~•:
~: "~°'~•',~ :.

•::o ~~':~~:

~apsNobel
Stichting Perined

Accountants &
Belastingadviseurs

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Perined is feitelijk en statutair gevestigd op Mercatorlaan 1200, 3528 BL to Utrecht en is
ingeschreven bij het handelsregister onder Hummer 64258319.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Stichting Perined heeft ten doel:
-het borgen en vergroten van de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland. De activiteiten
van de stichting betreffen de verzameling, de verwerking en de distributie van zorggegevens Welke
worden vastgelegd in een of meerdere registraties.
-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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor Jaarverslaggeving RjK C1 'Kleine 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.

Stelselwijzigingen

Informatieverschaffing over stelselwijzigingen
Tot en met 2015 is de jaarrekening van Stichting Perined opgesteld op basis van de RJ 640. Met ingang
van 2016 is gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden mogelijkheid om de jaarrekening op to
stellen op basis van de Richtlijn voor Jaarverslaggeving RjK C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. Voor uitzonderingen wordt verwezen Haar de desbetreffende
paragraaf.
De stelselwijziging heeft geen invloed op het vermogen en resultaat.
De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2017 12
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Grondslagen voor de waardering van active en passive

Materiele waste active
Materiele waste active worden, tenzij enders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de active waarop de
subsidies betrekking hebben.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen 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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jeer 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.

Baten
Onder de baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief
toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

Afschrijvingen op materiele waste active
Materiele waste active worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiele waste active zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

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

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2017 13
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Toelichting op de balans

Vaste active

Materiele waste active
Andere waste

organisatiemidde
len

Stand per 1 januari 2016

Aanschaffingswaarde 210.382

Cumulatieve afschrijvingen -196.178

Boekwaarde per 1 januari 2016 14.204

Mutaties

Investeringen 7.934

Afschrijvingen -11.953

Saldo mutaties -4.019

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde 218.319

Cumulatieve afschrijvingen -208.134

Boekwaarde per 31 december 2016 10.185

Afschrijvingspercentages 20-33%

Vlottende active

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Debiteuren

Debiteuren 195.120 127.075

Overige vorderingen en overlopende active

Overige vorderingen 79.684 12.410

Belastingen en premies sociale verzekeringen 26.758 -

106.442 12.410

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 26.758 -
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Stichting Perined

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Te vorderen bedragen
Pensioenpremies
Eindejaarsuitkering

Liquide middelen
NL88 RABO 0307 0736 02 Rabobank zakelijke rekening
NL48 RABO 3035 5744 21 Rabobank DoelReserveren
NL80 ABNA 0543 2080 44 ABN-AMRO bestuurrekening
NL81 ABNA 0567 0363 67 ABN-AMRO bestuurrekening
NL61 ABNA 0507 7027 00 ABN-AMRO spaarrekening
NL17 ABNA 0489 1315 81 ABN-AMRO Charitas spaarrekening
NL12 ABNA 0489 1304 10 ABN AMRO zak. flex. deposito

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

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2016
Uit resultaatbestemming
Herziening door VWS

Stand per 31 december 2016

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Herziening door VWS

Stand per 31 december
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31-12-2016 31-12-2015
€ €

66.750 6.841
12.316 3.487
618 1.533

Sao

241.914 -
150.000 -

7 17.169
- 275.125
- 219.543

194.448
_ sz~~

Bestemmingsre- Egalisatiereserve Totaal
serve

~ € €

36.252 128.693 164.945

-37.883 5.063 -32.820
1.631 -1.631 -

132.125 132.125

2016 2015
€ €

36.252 80.440
-37.883 -41.000
1.631 -3.188

36.252
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Stichting Perined

Egalisatiereserve

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Herziening door VWS

Stand per 31 december
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2016 2015
€ €

128.693 143.006
5.063 -17.501
-1.631 3.188

De stand van de egalisatiereserve per 31-12-2015 is door het ministerie VWS berekend.

De egalisatiereserve bedraagt volgens de brief inzake de vaststelling instellingssubsidie 2015

per 31-12-2015 € 127.062.

Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 105.324 279.097

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 43.863 35.851

Pensioenen 28.360 5.293

Omzetbelasting -

72.223

12.133

53.277

Overige schulden en overlopende passive
Vooruitgefactureerde bijdragen LVR 154.605 154.217

Nog to betalen bedragen 138.482 125.517

Reservering vakantiedagen 73.117 49.794

Reservering vakantiegeld 24.182 21.301

Nettolonen 3.540 1.327

Levensloopregeling 70 -

Onderbesteding VWS - 6.584

Te verrekenen lasten KNOV -

393.996

4.788

363.528
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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 of 10 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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Stichting Perined

Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidiebaten
Subsidie ministerie VWS
Correctie onderbesteding VWS vorig jaar
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
€ € €

1.805.136 1.805.136 2.042.231

Door het ministerie van VWS is in 2016 aan Stichting Perined een instellingssubsidie verleend ad
€ 1.805.136 (incl. 1,74% OVA). Aan de subsidie zijn door het Ministerie voorwaarden gesteld, zoals
beschreven in de Kaderregeling VWS-subsidies.

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
€ € €

Financiele baten
Rentebaten 428 6.000 4.595

Overige baten
Bijdrage LVR 2/gynaecologen 156.680 150.000 157.522
Bijdrage LVR 1/verloskundigen 123.967 124.000 123.967

Bijdrage LNR/kinderartsen 123.967 124.000 123.967

Overige bijdragen 23.555 37.803 42.652

Symposia en trainingen -

428.169

- 548

435.803 448.656

Personeelslasten
Salaris en detachering
Salaris- en financiele administratie
Reis- en verblijflasten
Arbeidsvoorzieningen
Verzekering
Lasten lease auto
Deskundigheidsbevordering
Reservering congresbezoek
Doorbelaste personeelslasten KNOV

Uitbetaling ziekengeld

810.859 845.000 690.931
32.665 - 24.330
28.036 - 20.939
8.526 - -
4.619 9.000 5.750
2.785 - 6.136
832 - 2.067

- - 6.851
- - 14.734

888.322 854.000 771.738
-54.644 - -14.410

In salaris en detachering is een bedrag van € 535.245 aan salarissen opgenomen (2015: € 460.488). De

sociale lasten bedregen € 83.270 (2015: € 62.881) en de pensioenlasten bedragen € 57.284 (2015: €
35.397). Bij de pensioenlasten is een afkoopsom van € 18.727. van het ABP inbegrepen. De reservering

vakantiedagen is toegenomen. Dit vindt zijn weerslag in de salarissen (€ 20.281) en sociale lasten (€

3.042). Onder salaris en detachering zijn verder opgenomen: inleen personeel
(€ 125.596), premie ziekteverzuimverzekering (€ 8.699) en overige personeelslasten (€ 765). In de
begroting 2016 zijn de personeelslasten niet op deze wijze Hader uitgesplitst.
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Stichting Perined

Gemiddeld aantal werknemers

Het bureau van Stichting Perined bestond eind 2016 uit 9 parttime medewerkers (waaronder 1 directie)
en 1 fulltime medewerker. Het gemiddeld aantal fte in 2016 was 7,6. Dit is exclusief 1 parttime directielid
met wie een managementcontract is afgesloten.
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Bezoldiging bestuur, raad van toezicht en directie op grond van de Wet Normering
Topinkomens (WNT)

Bezoldiging bestuur 20 2015

J. Toet, bestuurder A
J.W. Kruithof, bestuurder B
R.F. Kornelisse, bestuurder C
F.J.C.M. Klumper, bestuurder D
R.R. de Krijger, bestuurder E
J.H. Blaauw, bestuurder F, voorzitter

Bezoldiging Reiskosten Bezoldiginp Reiskosten
€ € €

15.641 812
13.350 876
9.688 727
3.850 381
2.800 280
15.350 3.658

6.777 465
5.107 257
3.742 468
385 352

8.902 930

2016

Periode
functie- Uren /max,

vervulling werkuren Deeltijdfactor WNT-maximum

J. Toet, bestuurder A 01/01-31/12 174 / 1621 10,8 19.332
J.W. Kruithof, bestuurder B 01/01-31/12 181 / 1621 11,2 20.048
R.F. Kornelisse, bestuurder C 01/01-31/12 124 / 1621 7,7 13.783
F.J.C.M. Klumper, bestuurder D 01/01-31/12 70 / 1621 4,4 7.876
R.R. de Krijger, bestuurder E 01/01-31/12 51 / 1621 3,2 5.728
J.H. Blaauw, bestuurder F, voorzitter 01/01-31/12 212 / 1621 13,1 23.449

De individuele beloningen van de bestuurders in 2016 overschrijden het individuele WNT-maximum niet.
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Stichting Perined

Bezoldiging Raad van Toezicht

L.C. Rentes, lid A
R.H.L. Morshuis, lid B
W.B. de Vries, lid C, voorzitter

J.G. Nijhuis, lid D
P.G.J. Nikkels, lid E

Periode Periode
functie- functie-

vervulling WNT-maximum vervulling WNT-maximum
€ €

L.C. Rentes, lid A 01/01-31/12 17.900 01/01-31/12 17.800

R.H.L. Morshuis, lid B 01/01-31/12 17.900 01/01-31/12 17.800

W.B. de Vries, lid C, voorzitter 01/01-31/12 26.850 30/09-31/12 6.675

J.G. Nijhuis, lid D 01/01-31/12 17.900 01/01-31/12 17.800

P.G.J. Nikkels, lid E 01/01-31/12 17.900 01/01-31/12 17.800

2016

Bezoldiging Reiskosten Bezoldiging Reiskosten

€ € € €

1.500 139 328 -

3.779 418 3.341 487

1.250 20 255 -

1.050 350 2.167 1.291

500 21 1.611 130
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2015

De individuele beloningen van de leden van de raad van toezicht in 2016 overschrijden het individuele
WNT-maximum niet.

Bezoldiging directie 2016 2015

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling
in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

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

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning (excl. BTW)
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

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

Directeur Directeur

01/01-31/12 01/01-31/12

Directeur Directeur

01/01-31/12 01/01-31/12

0,89 0,53

nee nee

nee nee

ja ja

159.310 94.870

104.361 68.613

- 2.913

0,89 0,70

nee nee

nee nee

ja ja

158.222 124.60

96.208 90.999

- 6.366
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Berekening individueel WNT-maximum
Het voor Stichting Perined geldende WNT-maximum bedraagt € 179.000.

Het weergegeven individueel 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 individueel WNT-maximum wordt berekend door gebruik van de formule:
y=(x • a • 6)/365 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum,
a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en
b = functieduur in kalenderdagen

G.A, de Winter: € 179.000 x 32/36 x 365/365 = € 159.310
M. Groesz: € 179.000 x 0,53 x 365/365 = € 94.870

De bezoldiging van beide topfunctionarissen blijft onder het individueel WNT-maximum.

Bestuurslasten
Vacatiegeld, reiskosten en huur
Juridische lasten
Extra inzet bestuur, representatie en advies
Bestuursaansprakelij kheidsverzekering

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
€ € €

57.204 60.000 55.520
22.524 - 53.715
4.100 - 5.207

7 - 5.279

.~ ~~~

In de begroting 2016 zijn de bestuurslasten niet op deze wijze Hader uitgesplitst.

Afschrijvingen materiele waste activa
Andere waste organisatiemiddelen

Overige organisatielasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
€ € €

Regioteams 347.616 398.000 348.411
Huisvestingslasten 84.684 92.000 84.635
Kantoorlasten 150.158 187.000 154.367
Exploitatie databanken 407.581 341.000 332.027
Divers gebruik 39.685 50.000 104.664
Ontwikkeling en overig technisch beheer databanken 307.363 261.000 626.100

In de begroting 2016 zijn de overige organisatielasten niet op deze wijze Hader uitgesplitst.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2017 21

07526
Stempel



Stichting Perined

Reg iotea ms
Vergoeding regioteams
Terugkomdagen regioteams
Reis- en verblijflasten
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
€ € €

347.616 398.000 347.615
- - 771

Stichting Perined (Stichting Perinatale Audit Nederland) heeft samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met tien regioteams in perinatologische centra. 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.

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 2016 een bedrag van € 347.616 voor hun
inspanningen. Dit is exclusief kosten voor de dagen dat men bijeenkomt met alle regioteams.

Realisatie Begroting Realisatie

Huisvestingslasten
Huurlasten
Servicelasten

2016 2016 2015
€ € €

53.185 92.000 52.806
31.499 31.829

:- ~~~
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
€ € €

Kantoorlasten
Automatiseringslasten 59.840 44.000 15.319
Communicatielasten 33.769 49.000 35.910
Accountantslasten 28.392 9.000 34.357
Overige kantoorlasten 15.113 9.000 19.658
Aanschaf kleine inventaris 10.180 70.000 44.530
Vergaderlasten 2.835 6.000 6.719
Overige huisvestingslasten 30 - 4.085
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren - - -6.205
Overige algemene lasten -1 - -6

154.367150.158 187.000

Exploitatie databanken
Exploitatielasten databanken 407.581 341.000 332.027

Divers gebruik
Gebruikslasten Perined Insight 31.805 50.000 52.515

Registratie en evaluatie 7.880 - 52.149

104.66439.685 50.000

Ontwikkeling en overig technisch beheer databanken
Ontwikkellasten databank 206.723 174.000 531.376

Lasten Eenheid van Taal 62.490 87.000 50.711

Inhuur externen 28.886 - 44.013

VSV ondersteuning 9.264 - -

307.363 261.000 626.100

Utrecht,

Bestuur Stichting Perined

Dhr. J. Toet
Bestuurder A

Dhr. R. F. Kornelisse
Bestuurder C

Dhr. R.R. de Krijger
Bestuurder E

Dhr. J.W. Kruithof
Bestuurder B,
secretaris/penni ng meester

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

Dhr. J.H. Blaauw
Bestuurder F, voorzitter
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Utrecht,

Ondertekening Raad van
Toezicht:

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 resultaatbestemming

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