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Stichting Levenseindekliniek

Bestuursverslag Levenseindekliniek
De Raad van Bestuur van de Stichting Levenseindekliniek (hierna Levenseindekliniek) biedt hierbij
haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2017.
Algemeen
In heel Nederland neemt het aantal euthanasieverzoeken toe. Zo ook bij de Levenseindekliniek. In de
zes jaar dat de stichting bestaat, groeide het aantal hulpvragen van 720 (eerste 12 maanden na
oprichting) naar 2500 (2017). Hoewel we geen activiteiten ondernemen om patiënten te werven,
weten zowel hulpvragers als artsen de Levenseindekliniek in toenemende mate te vinden. Wij zien
dit als een bevestiging van onze zorgvuldige werkwijze én als een bevestiging van de noodzaak van
een instelling die expertise ontwikkelt op het gebied van meer complexe euthanasie. Tegelijkertijd is
deze sterke stijging van het aantal hulpvragen voor ons een punt van zorg.
De hulp die de Levenseindekliniek biedt moet gezien worden als een ‘vangnet’, en is niet bedoeld als
structurele oplossing. De Levenseindekliniek hanteert het principe dat het euthanasieverzoek
eigenlijk thuishoort in de relatie tussen patiënt en zijn of haar behandelend arts (met name huisarts).
Als we een hulpvraag in behandeling nemen, zoeken we zoveel mogelijk samenwerking met de
behandelaar. De bijzondere maatschappelijke positie die we innemen, zorgt ervoor dat onze
activiteiten in het middelpunt van de belangstelling staan. We staan voor de kwaliteit die we bieden
en zijn daarin transparant en toetsbaar.
Doelstellingen
De Levenseindekliniek verleent zorg aan mensen met een euthanasieverzoek dat voldoet aan de
wettelijke eisen en door de behandelaar niet wordt ingewilligd. Bijvoorbeeld omdat deze mensen
niet snel aan hun ziekte overlijden, of omdat hun arts principiële bezwaren heeft tegen euthanasie.
De Levenseindekliniek vindt dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt euthanasie moet
kunnen krijgen binnen de kaders van de wet.
Als landelijk Expertisecentrum Euthanasie biedt de Levenseindekliniek scholing en ondersteuning bij
complexe vraagstukken rondom euthanasie aan professionals. Artsen, verpleegkundigen, patiënten
en familieleden kunnen bij het centrum terecht voor uitgebreide achtergrondinformatie en met
vragen die hen bezighouden.
Onze missie maken we met de volgende doelstellingen concreet:
 Het in stand houden en exploiteren van de Levenseindekliniek, bedoeld voor mensen met
een weloverwogen en vrijwillige doodswens die hun verzoek niet gehonoreerd zien, en waar
de Levenseindekliniek binnen de wettelijke kaders hulp kan bieden;
 Het samenwerken met andere rechtspersonen, organisaties e/of natuurlijke personen, die
zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting, teneinde aan de realisering
van de doelstelling te kunnen bijdragen;
 Het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg, waaronder het
geven van voorlichting;
De Levenseindekliniek heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Kernactiviteiten
Uit de doelstellingen van de Levenseindekliniek vloeien de volgende kernactiviteiten voort:
 Zorg verlenen aan mensen met een euthanasiewens, met name daar waar het meer
complexe euthanasievragen betreft;
Als expertisecentrum op het gebied van euthanasie ondersteuning geven aan professionals, in de
vorm van:
 Het aanbieden van ondersteuning door een consulent euthanasie;
 Het verstrekken van informatie;
 Het aanbieden van nascholing.
Juridische structuur
De Levenseindekliniek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53895819 en
heeft als vestigingsadres: Eisenhowerlaan 104, 2517KL Den Haag.
De Raad van Bestuur van de Stichting Levenseindekliniek bestaat uit:
 de heer S. Pleiter
Raad van Toezicht.
De Stichting Levenseindekliniek wijzigde op 2 oktober 2017 haar governance structuur. Tot deze
datum had de stichting de klassieke vorm: bestuur + directie. Door een statutenwijziging op 2
oktober 2017 wijzigde deze in een Raad van Toezicht – Raad van Bestuur structuur.
Dit is een eerste stap op weg naar verdere verbetering van onze governance. Bij deze wijziging werd
het zittende bestuur aangesteld als Raad van Toezicht, en werd de directeur bestuurder benoemd als
enig lid van de Raad van Bestuur.
In 2018 wordt verder gewerkt aan deze structuur door reglementen vast te stellen en de benodigde
commissies en een verwantenraad in te stellen.
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat op 31 december 2017 uit (tevens worden ieders nevenfuncties
vermeld):
dr. J.N. Schreuder – voorzitter RvT Stichting Levenseindekliniek
 Voorzitter Commissie Registratie en toezicht van de FGzPT (Federatie
Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten);
 Voorzitter RvT Zorgaccent;
 Voorzitter RvT Woonzorg Flevoland;
 Auditor NIAZ.
drs. J. Schermerhorn RA – lid RvT Stichting Levenseindekliniek
 Penningmeester Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek
 Lid Raad van Toezicht Stichting React Twente
 Penningmeester Stichting Memory Museum
M.S.C. Mous – lid RvT Stichting Levenseindekliniek
 Voorzitter bestuur Stichting Gezondheidszorg Spaarneland;
 Voorzitter van het bestuur van de Bavostichting;
 Lid van het bestuur van de afdeling Heemstede D66;
 Vertrouwenspersoon medewerkers Landelijk Bureau D66.
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mr. dr. E. Pans – lid RvT Stichting Levenseindekliniek
 Advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam (rechtsgebieden: gezondheidsrecht,
medische aansprakelijkheid, medisch tuchtrecht);
 Lid‐jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam;
 Senior‐onderzoeker bij de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam,
verbonden aan de onderzoekslijn “Rechtsbescherming van ouderen”.;
 Vaste annotator van GZR Updates (website met rechtspraak en literatuur over het
gezondheidsrecht)
drs. P.E. Sutorius –lid RvT Stichting Levenseindekliniek
 Huisarts / SCEN‐arts
 Lid bestuur NVVE
 Huisartsopleider AMC
Bestuurslid en penningmeester drs. A.A.J. Streppel is op 7‐1‐2017 overleden. Bestuurslid dr. D.J.B
Ringoir is per 1 juni 2017 afgetreden, en vervolgens toegetreden tot onze Adviesraad.
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de Levenseindekliniek krijgen gevraagd en
ongevraagd advies van een Adviesraad, die hiertoe tenminste twee maal per jaar vergadert. De
Adviesraad bestond in het verslagjaar uit:
 Mevrouw drs. A. Baars
 De heer L. Bohlmeijer
 mevrouw drs. L. van Dalen
 Mevrouw S.M.J.G. Gesthuizen
 De heer prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
 De heer dr. D.J.B. Ringoir
 Mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk
 De heer prof. mr. F. van Wijmen
Organisatiestructuur
Vakmanschap, vertrouwen, verbinding, samenwerking, transparantie en inspiratie staan centraal in
onze bedrijfsvoering. We zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
Levenseindekliniek en individueel verantwoordelijk voor (eigen) onderdelen. De Raad van
Bestuur geeft richting op basis van een zorgvuldige afweging van sturen en vrijlaten. De Raad van
Toezicht bewaakt het behalen van de doelstellingen.
In 2017 zijn binnen de Levenseindekliniek de eerste stappen gezet om een ondernemingsraad op te
richten. Dit medezeggenschapsorgaan van de werknemers wordt in 2018 geïnstalleerd. In 2018 krijgt
de Levenseindekliniek ook een verwantenraad, bestaande uit familieleden van patiënten, die de
stichting adviseert.
Het aantal medewerkers van de Levenseindekliniek neemt in lijn met het stijgend aantal hulpvragen
toe. Om het specifieke vakmanschap dat onze medewerkers beheersen, te onderhouden en uit te
breiden, zetten we verschillende instrumenten in. Met onze planning en control cyclus zorgen we
voor degelijke financiële onderbouwing en een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.
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Op 31 december 2017 waren er voor de Levenseindekliniek 59 artsen en 58 verpleegkundigen
werkzaam. De Levenseindekliniek wordt vanuit het bureau in Den Haag aangestuurd. Op dit bureau
bevinden zich de volgende functies:
 De Raad van Bestuur, eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering;
 Het Medisch management, verantwoordelijk voor de aansturing van het zorgproces;
 Het Casemanagement (in 2017: triage), voor de eerste beoordeling van aanmeldingen en
telefonische beantwoording van vragen;
 Administratieve ondersteuning, in medische, financiële en personele zin;
 Communicatie en relatiebeheer;
 Personeel en organisatie, en
 Officemanagement.
In totaal zijn er op het bureau in Den Haag 20 mensen actief, voornamelijk in deeltijd. Overigens
maken de medisch managers en casemanagers die op kantoor werken ook deel uit van de ambulante
teams. Het werk in de ambulante teams wordt in deeltijd uitgevoerd voor 8 – 16 uur per week. Acht
medewerkers van de ambulante teams vervullen ook een rol als consulent euthanasie.
Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid
Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het vergrijzen van de samenleving en een duidelijker mening
over de laatste levensfase zorgen voor een verdere toename van onze zorg. De Levenseindekliniek
beschouwt dit als een realiteit en tegelijkertijd als een zorg. Het toont aan dat er een grote behoefte
is aan goede levenseindezorg. En het laat zien dat een euthanasieverzoek van meer complexe aard,
zoals bijvoorbeeld van mensen met dementie of psychiatrisch patiënten, ingewikkeld is binnen de
(huisarts)praktijk.
We richten onze organisatie zo in dat er voldoende capaciteit is om deze hulpvragen te behandelen.
Daarnaast stimuleren we behandelend artsen om minder‐complexe euthanasieverzoeken (20 tot
25% van de aanvragen bij de Levenseindekliniek) zelf op te pakken. In samenwerking met de
beroepsgroep streven wij naar regionale opvang voor deze verzoeken als de behandelend arts deze
zelf niet kan honoreren. De Levenseindekliniek biedt de beroepsgroep nascholing aan, begeleiding
door de consulent euthanasie.

Zorgbrede Governancecode 2017
De Levenseindekliniek is een zorginstelling en onderschrijft de principes uit de Zorgbrede
Govenancecode voor wat betreft goed bestuur en toezicht en handelt hiernaar.
Klachtenprocedure
De Levenseindekliniek biedt voor patiënten die niet tevreden zijn over het contact dat zij met de
Levenseindekliniek hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenprocedure. De
procedure is zowel bedoeld om de klager recht te doen, als om de kwaliteit van de zorgverlening te
verbeteren. Het streven is de relatie en het vertrouwen tussen klager en Levenseindekliniek te
verbeteren en indien mogelijk te herstellen. De klachtenprocedure voldoet aan de eisen die gesteld
worden in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
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Financieel
Behaalde omzet en resultaten
In 2017 ontving de Levenseindekliniek 2.487 hulpvragen, een toename van 38% ten opzichte van
2016 (1.796 hulpvragen). Bovendien is dit 24% meer dan voor 2017 voorzien was (2.000 hulpvragen).
In 2017 werden 747 verzoeken ingewilligd, een toename van 50% ten opzichte van het aantal in 2016
gehonoreerde verzoeken (498).
Onze omzet steeg met 67% naar € 5.439.000 (2016: € 3.244.000). Dat deze toename hoger ligt dan
de stijging in het aantal hulpvragen is het gevolg van de tarieven die de zorgverzekeraars in 2017
betaalden. Mede hierdoor hebben we het tekort op de begroting kunnen terugbrengen van €
510.000 in 2016 tot € 84.000 in 2017. Andere verklaringen hiervoor zijn dat er bespaard is op
pensioenlasten die in 2017 voor EUR 125k voorzien waren terwijl deze pas ingaat per 01‐01‐2018 en
dat ondanks de stijging in het aantal hulpvragen de overhead niet gegroeid is.
Ontwikkelingen gedurende het jaar
In 2017 hebben we het traject om te komen tot afspraken met verzekeraars over de methode van
kostprijsberekening succesvol afgerond. De uitkomst is dat de tarieven voor de verrichtingen van de
Levenseindekliniek gebaseerd worden op de doorgerekende zorgtrajecten.
Eind 2017 zijn we een campagne gestart om artsen en verpleegkundigen te werven, om meer
ambulante teams in te kunnen zetten vanwege het toenemende aantal euthanasieverzoeken. We
hebben de trend in de toename van het aantal verzoeken doorberekend tot eind 2018 en kwamen
tot de conclusie dat rekening gehouden moest worden met een verdubbeling van het aantal teams,
als de groei zich op deze wijze doorzet. Deze campagne is gestart in het vierde kwartaal van 2017 en
loopt door tot en met het eerste kwartaal in 2018. De resultaten zijn boven verwachting, en wij zijn
in staat om de benodigde uitbreiding in te vullen.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
De Levenseindekliniek acteert in een bewogen maatschappelijk speelveld, waar de emoties sterk
kunnen oplopen en het debat polariseert. De grootste risico’s voor de Levenseindekliniek liggen in
politieke en communicatieve factoren. We staan in het middelpunt van de medisch‐ethische
discussie over normen en waarden met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde en actieve
levensbeëindiging. Het debat over de (on)mogelijkheden van de euthanasiewet krijgt steeds nieuwe
voeding door de complexe casuïstiek waarmee de Levenseindekliniek geconfronteerd wordt. Dit
vraagt van ons een uiterst nauwkeurige en zorgvuldige werkwijze. Onze activiteiten moeten
transparant en toetsbaar zijn. De kwaliteit van de zorg die wij leveren, moet gezien de aard van de
organisatie op een hoog niveau staan. Hieraan mag niet getwijfeld worden, zelfs niet als er over
individuele casus discussie ontstaat. In de afweging tussen zorgvuldigheid en doelmatigheid mag de
zorgvuldigheid nooit het onderspit delven. Dit vraagt om nauwkeurige en integere communicatie,
met respect voor de verschillende opvattingen in de maatschappij.
Financiële positie
De Levenseindekliniek hecht aan haar ANBI status en heeft geen winstoogmerk. Ons primaire
financiële doel is om de financiële continuïteit van de zorgverlening te waarborgen.
Het uitgangspunt is dat onze zorgverlening, inclusief de daarvoor benodigde overhead, gefinancierd
wordt uit de basisverzekering, zonder eigen bijdragen van de hulpvragers. Hiervoor sluiten we
overeenkomsten of maken we afspraken met alle zorgverzekeraars.
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De Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek waarborgt onze financiële onafhankelijkheid. Op de
Vrienden kunnen we een beroep doen voor de kosten van innoverende of projectmatige activiteiten
die door de zorgverzekering niet vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn de consulenten
euthanasie, de scholingsactiviteiten en het inrichten van een landelijke dekkende oplossing voor de
levering van euthanatica.
Doordat de tarieven van de zorgverzekeraars bijna kostendekkend zijn, heeft de Levenseindekliniek
in 2017 geen bijdrage gevraagd van de Vrienden voor de dekking van de exploitatiekosten. Dit is voor
het eerst sinds de oprichting van de Levenseindekliniek in 2012.
Om de continuïteit van zorg te waarborgen streeft de Levenseindekliniek naar een buffer van 25%
van de jaarlijkse omzet. Eind 2017 bedroeg de solvabiliteit 28%. Deze is berekend door het eigen
vermogen van de stichting Levenseindekliniek en de stichting Vrienden samen te nemen en te delen
door de omzet van de Stichting Levenseindekliniek.
Financieringsbehoefte
Om eventuele tekorten in liquiditeiten op te kunnen vangen heeft de Levenseindekliniek een
rekening courantverhouding met de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek. Hierdoor is het
niet nodig externe leningen aan te gaan. In goed overleg met de Stichting Vrienden van de
Levenseindekliniek is besloten dat deze stichting de reserves voor de Levenseindekliniek beheert. De
Levenseindekliniek beschikt daarom niet over andere middelen dan die als werkkapitaal nodig zijn.
Toekomstparagraaf
Verwachte gang van zaken
De Levenseindekliniek fungeert als zorginstelling en zet de lijn door om aan de door de WTZI gestelde
voorwaarden voor zorginstellingen te voldoen. Omdat de naam Levenseindekliniek de lading niet
dekt en soms voor verwarring zorgt, onderzoeken we de mogelijkheid voor een naamswijziging. Ook
herijken we onze cultuur en identiteit.
Investeringen
Om het groeiende aantal hulpvragen bij de Levenseindekliniek in goede banen te kunnen leiden,
passen we de inrichting van onze organisatie aan. Een actief en dynamisch kernteam heeft de
dagelijkse leiding van de organisatie. De organisatie van ons primaire proces (zorgverlening aan
hulpvragers) krijgt in 2018 veel aandacht. Verbeteringen zijn gewenst met betrekking tot de
begeleiding van de zorgverleners. In het algemeen gezegd wordt geïnvesteerd in de zorg voor onze
medewerkers.
Vanwege de bijzondere maatschappelijke positie van de Levenseindekliniek hechten we extra belang
aan de communicatie en relatiebeheerfuncties. Deze brengen we onder in de afdeling Communicatie
& Relaties. Ook investeren we in 2018 in een algemeen secretaris, ter ondersteuning van de
beleidsvorming en de bestuurlijke organen. Verder pakken we een aantal taken zelf op die we tot nu
toe uitbesteedden. Om de kwaliteit van zorg in onze organisatie te borgen, richten we een
kwaliteitsfunctie in.
In 2018 voorzien we ook investeringen in de ICT‐systemen van de Levenseindekliniek. Deze
investeringen hebben het doel verschillende applicaties met elkaar te verbinden om zo inhoudelijke
en organisatorische informatie te kunnen combineren. Dit zal tot lagere administratieve lasten
moeten leiden en minder fouten.
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Financiering
In financieel opzicht blijven we ons sterk maken voor kostendekkende tarieven voor het primair
proces (inclusief voldoende dekking voor overheadkosten). Het op peil houden van de buffer
van 25% ondanks een stijgende omzet om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen,
is onderdeel van ons beleid in 2018. De Levenseindekliniek wil doelmatige zorg verlenen, zonder
daarbij op de zorgvuldig‐heid van ons werk in te leveren.
Omstandigheden waarvan omzet en rentabiliteit afhankelijk is
Ook voor 2018 is de verwachting dat de tarieven die de zorgverzekeraars zullen vergoeden voor onze
zorg verder zullen stijgen naar een kostendekkend niveau. Onze verwachting is dat wij hierin slagen
voor 90% van de verleende zorg. Voor de resterende 10% is een langere periode nodig om het
verschil naar kostendekkende tarieven te overbruggen. Dit effect is in onze begroting voor 2018
voorzien.
De stijging van de tarieven maakt verdere professionalisering van de organisatie mogelijk.
Werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling
Op verzoek van de Levenseindekliniek wordt onder leiding van mevrouw prof. dr. S. van de Vathorst
een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar hulpvragen waarbij de Levenseindekliniek niet in
staat is om deze te honoreren. Onderzocht wordt of de hulpvraag daarna nog blijft bestaan en hoe
het met deze hulpvragers verder gaat gedurende één jaar na afwijzing van het verzoek door de
Levenseindekliniek. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in 2019.
Bijzondere gebeurtenissen (die niet in de jaarrekening zijn verwerkt)
 In 2017 is een factuur ontvangen voor een herrekening van de verzuimverzekering ad €
70.000,‐. Hoewel de kosten voorzichtigheidshalve in de jaarrekening zijn verwerkt, wordt de
factuur door de Levenseindekliniek betwist. Hierover is de Levenseindekliniek in overleg met
de verzekeraar.


In maart 2018 werd bekend dat het Openbaar Miniserie twee strafrechtelijke onderzoeken
instelt naar mogelijk strafbare euthanasie waarbij een arts van de Levenseindekliniek
betrokken is. Het is niet mogelijk in te schatten wat de impact van deze onderzoeken zal zijn.
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Begroting 2018

Begroting 2018
Opbrengsten
Vergoedingen door verzekeraars
Projectsubsidies
Bijdrage st. Vrienden
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

6.564.208
528.315
80.000
48.000
7.220.523

Kosten
Salariskosten arbeidsovereenkomst
Salariskosten inhuur
Totaal personeelskosten

2.867.203
3.328.842
6.196.045

Overige personeelskosten
Algemene kosten
Patiëntgebonden kosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen, huur en intrest
Totaal overige bedrijfskosten
Totale kosten
Resultaat

97.600
664.715
21.875
113.200
100.011
997.401
7.193.446
27.077

Conclusie
De Levenseindekliniek is een snelgroeiende organisatie, die samen met de nauw verbonden Stichting
Vrienden van de Levenseindekliniek financieel gezond is. Na een jarenlange strijd om
kostendekkende tarieven te krijgen is een periode aangebroken waar hiervan uitgegaan kan worden.
Waar wij er altijd naar gestreefd hebben om voldoende capaciteit te hebben om onze zorg te kunnen
verlenen, stellen de tarieven ons nu in staat om ook de benodigde professionalisering van onze
organisatie door te voeren.
Met de komst van de Levenseindekliniek is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een
instelling die zich specialiseert in meer complexe euthanasievragen. De daarvoor benodigde kennis
en ervaring is in veel huisartsenpraktijken niet of onvoldoende voorhanden. In de rol van
expertisecentrum op het gebied van euthanasie wordt door de Levenseindekliniek zorg aan
hulpvragers verleend en wordt de beroepsgroep ondersteund met consulenten euthanasie en door
het scholingsaanbod.
S. Pleiter
Bestuurder (Raad van Bestuur)
1 maart 2018.
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2. JAARREKENING
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Stichting Levenseindekliniek

2.1 Balans per 31‐12‐2017
ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbouwing
Computerapparatuur
Inventaris

31.620
56.227
73.859

37.755
12.785
87.957
161.706

138.497

Vlottende activa
Onderhanden casussen
Onderhanden casussen

528.860

246.983
528.860

Vorderingen
Vorderingen op zorgverzekeraars
Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal activazijde

612.673
103.127

246.983

325.219
121.568
715.800

446.787

164.116

170.768

1.570.482

1.003.035
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Stichting Levenseindekliniek

2.1 Balans per 31‐12‐2017
PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Overige reserves

31 december 2017
€
€

‐
86.236

31 december 2016
€
€

‐
169.809
86.236

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

396.032
93.008
898.102
97.105

169.809

203.072
74.126
335.253
220.775
1.484.246

833.226

1.570.482

1.003.035
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Stichting Levenseindekliniek

2.2 Staat van Baten en Lasten over 2017
€
Baten
Vergoedingen van zorgverzekeraars
Projectsubsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som van de baten

2017
€

5.207.349
221.842
9.797

€

2016
€

3.171.346
49.160
23.905
5.438.987

3.244.411

Lasten
Salariskosten arbeidsovereenkomst
Salariskosten inhuur
Totaal personeelskosten
Overige personeelskosten
Algemene kosten
Patiëntgebonden kosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten en intrest
Totaal overige kosten

Som van de lasten

Saldo van baten en lasten (voor dekking tekort)

Dekking tekort Vrienden van de Levenseindekliniek

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/ontrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserves

2.009.444
2.773.875

1.316.210
1.861.937
4.783.318

159.035
411.994
2.989
100.779
64.444

3.178.147
60.314
363.432
16.124
93.755
42.875

739.242

576.499

5.522.560

3.754.647

‐83.573

‐510.236

‐
‐

510.236
510.236

‐83.573

‐

‐83.573
‐
‐83.573

‐
‐
‐
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2.3 Vergelijking met begrotingscijfers over 2017
Begroting
2017
€

Realisatie 2017
€

Realisatie
2016
€

Baten
Zorgverzekeraars
Projectsubsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som van de baten

4.385.595
501.025
3.000
4.889.620

5.207.349
221.842
9.797
5.438.987

3.171.346
49.160
23.905
3.244.411

Lasten
Salariskosten arbeidsovereenkomst
Salariskosten inhuur
Totaal personeelskosten

1.842.421
2.370.594
4.213.015

2.009.444
2.773.875
4.783.318

1.316.210
1.861.937
3.178.147

144.154
367.200
8.500
56.000
676.604

159.035
411.994
2.989
100.779
64.444
739.242

60.314
363.432
16.124
93.755
42.875
576.499

4.889.620

5.522.560

3.754.647

Overige personeelskosten
Algemene kosten
Patiëntgebonden kosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten en intrest
Totaal overige kosten
Som van de lasten

100.750

510.236

Dekking tekort door Vrienden
Saldo van baten en lasten

‐

‐83.573

‐
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kleine
organisaties zonder winststreven (RJ C1) en in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa
en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.
Rechtsvorm, inschrijving
De Stichting Levenseindekliniek is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel
te Den Haag onder nummer 53895819, vestigingsadres Eisenhowerlaan 104, 2517 KL Den Haag.
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor balanswaardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) eventueel verminderd met de op basis van de geschatte economische
levensduur bepaalde afschrijving. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang
afgeschreven.
Onderhanden projecten
Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de direct op het project betrekking hebbende
projectkosten, verhoogd met een toewijsbaar deel van de algemene kosten en verminderd met de
verwerkte verliezen en de gefactureerde termijnen. Winstneming geschiedt naar rato van de
verrichte werkzaamheden bij de uitvoering van het project. De mate van de verrichte prestaties is op
basis van schattingen bepaald.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserves zijn reserves die voor specifieke doelen zijn ingesteld. De beperking in de
bestedingsmogelijkheid van een deel van het eigen vermogen welke niet door derden, maar door het
bestuur is aangebracht, wordt als bestemmingsreserve aangeduid.
Overige reserves
Overige (vrije) reserves betreffen vrij besteedbare reserves ofwel het gedeelte van het eigen
vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire
bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
minder dan één jaar.
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor resultaatbepaling
Resultaat
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten met betrekking tot de
uitgevoerde activiteiten.
Voor de bepaling van het resultaat worden baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in dit jaar hebben geleid.
Baten worden verantwoord in de verslagperiode waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Lasten zijn
in aanmerking genomen in de verslagperiode waarin deze voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrijving op immateriële en materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings‐
of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de
geschatte economische levensduur.
Boekwinsten en ‐verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Bedrijfslasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en ‐lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en kosten van de bank.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Verbouwing
€

Computer‐
apparatuur
€

Inventaris

Totaal 2017

€

€

Aanschafwaarde t/m 31.12.2016
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2016
Boekwaarde per 01.01.2017

43.427
‐5.672
37.755

87.542
‐74.757
12.785

153.917
‐65.960
87.957

284.886
‐146.389
138.497

Investeringen 2017
Afschrijvingen 2017
Mutaties 2017

3.188
‐9.323
‐6.135

67.946
‐24.504
43.442

16.519
‐30.617
‐14.098

87.653
‐64.444
23.209

46.615
‐14.995
31.620

155.488
‐99.261
56.227

170.436
‐96.577
73.859

372.539
‐210.833
161.706

Aanschafwaarde t/m 31.12.2017
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2017
Boekwaarde per 31.12.2017
Afschrijvingspercentages

20,0%

33,0%

20,0%
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2.5 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
31‐12‐2017
€

31‐12‐2016
€

‐
‐
‐

235.156
‐235.156
‐

31‐12‐2017
€

31‐12‐2016
€

528.860
528.860

246.983
246.983

612.673
612.673

325.219
325.219

225
13.540
‐
50.800
15.000
23.562
103.127

225
3.543
27.000
50.800
40.000
‐
121.568

164.116

170.768

Onderhanden projecten
Nog te ontvangen vergoedingen van zorgverzekeraars
Voorziening

De eerste jaren van de Stichting Levenseindekliniek is de geleverde zorg bekostigd door de
Vrienden van de Levenseindekliniek. Geprobeerd is om deze kosten alsnog bij de zorg‐
verzekeraars te verhalen. In 2017 is besloten deze vordering en de daaraan gekoppelde
voorziening voor oninbaarheid af te boeken.

Onderhanden casussen
Onderhanden casussen

Vorderingen
Vorderingen op zorgverzekeraars
Vorderingen op zorgverzekeraars

Overige vorderingen
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen project Consulent euthanasie
Nog te ontvangen project (Na)scholing
Nog te ontvangen project W.O. afgewezen hulpvragen
Nog te ontvangen project Werving ambulante teams

Liquide middelen
ING Bank N.V.
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
2017
€

2016
€

Bestemmingsreserve "Inrichting pand"
Stand per 1 januari
Bestedingen
Stand per 31 december

‐
‐
‐

26.226
‐26.226
‐

Bestemmingsreserve "Consulent euthanasie"
Stand per 1 januari
Toename
Bestedingen
Stand per 31 december

‐
‐
‐
‐

47.470
‐
‐47.470
‐

Bestemmingsreserve "Scholing"
Stand per 1 januari
Toename
Bestedingen
Stand per 31 december

‐
‐
‐
‐

24.169
‐
‐24.169
‐

2017
€

2016
€

169.809
‐83.573
‐
‐
86.236

71.944
‐
‐
97.865
169.809

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie door toename bestemmingsreserve
Mutatie door besteding bestemmingsreserve
Stand per 31 december
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2.5 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden
Nog te ontvangen declaraties personeel
Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek (R/C)
Nog te ontvangen facturen

Overlopende passiva
Accountants‐ en administratiekosten
Reservering vakantietoeslag
Nog te besteden project Consulent euthanasie
Nog te besteden project (Na)scholing
Nog te besteden project W.O. afgewezen hulpvragen

31‐12‐2017
€

31‐12‐2016
€

396.032

203.072

93.008

74.126

158.986
493.152
245.964
898.102

156.139
178.764
350
335.253

‐
31.745
2.485
19.632
43.243
97.105

14.000
18.135
36.791
90.800
61.049
220.775

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huur bedrijfsruimte
Met ingang van 1 juni 2012 wordt er een pand aan de Eisenhouwerlaan te 's‐Gravenhage gehuurd. De huur
bedraagt vanaf 1 januari 2017 EUR 5.082 per maand. Het huurcontract eindigt op 1 juni 2022.
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Vergoedingen van zorgverzekeraars

Projectsubsidies
Scholing
Consulent Euthanasie
Wetenschappelijk onderzoek
Werving ambulante teams

2017
€

2016
€

5.207.349
5.207.349

3.171.346
3.171.346

81.168
99.306
17.806
23.562
221.842

‐
35.209
13.951
‐
49.160

4.010
5.787
9.797

5.335
18.570
23.905

1.181.843
308.318
251.510
131.856
135.917
2.009.444

674.371
170.787
270.449
117.436
83.166
1.316.210

2.294.620
398.580
35.204
45.471
2.773.875

1.649.399
210.251
2.287
‐
1.861.937

In de bijlagen is een recapitulatie van de projecten opgenomen.

Overige bedrijfsopbrengsten
Donaties particulieren
Overige opbrengsten

Lasten

Salariskosten arbeidsovereenkomst
Primair proces
Overhead primair proces
Algemene overhead
Raad van Bestuur
Projecten

Salariskosten inhuur
Primair proces
Overhead primair proces
Algemene overhead
Projecten
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige bedrijfslasten
Overige personeelskosten
Arbodienst
Verzekering ziekengeld
Ov. personeelskn. vrije ruimte
Ov. personeelskn. buiten vrije ruimte
Werving & Selectie
Deskundigheidsbevordering
Overig

Algemene kosten
Kantinekosten
Kantoorbenodigdheden
Lidmaatschappen / abonnementen
Portokosten
Kosten telefoon en internet
Bankkosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Kosten automatisering
Advieskosten
Verzekeringen
Drukwerk / kopiëren
Kosten RvT
Representatiekosten
Marketing & Communicatie
Overige algemene kosten
Catering
Huur externe locaties

2017
€

2016
€

577
88.769
10.785
7.594
33.977
17.333
‐

‐
20.594
4.328
4.240
24.570
294
6.289

159.035

60.314

3.546
10.492
2.733
16.549
13.364
1.258
20.923
25.830
77.625
34.013
19.758
17.416
5.873
4.425
55.771
9.120
11.334
81.963

3.029
8.065
3.743
11.382
12.022
1.587
9.970
19.492
60.432
31.288
17.659
39.724
3.504
8.872
32.843
8.681
13.402
77.738

411.994

363.432

Binnen de algemene kosten is een bedrag van EUR 27.000 besteed aan de lustrumviering.
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Patiëntgebonden kosten
Materialen
Medische gegevens
Plaatsen Venflon
RTE

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed
Energie en water
Schoonmaakkosten
Grond‐ en andere lasten
Onderhoud onroerend goed
Klein materiaal en onderhoud inventaris
Overige huisvestingskosten

Afschrijvingskosten en intrest
Rentebaten
Afschrijvingskosten verbouwingen
Afschr. kosten automatisering
Afschr. kosten inventaris

2017
€
2.041
524
424
‐

2016
€
3.740
10.642
693
1.050

2.989

16.124

60.984
15.642
15.153
1.363
4.839
2.799
‐

60.984
11.191
14.963
1.356
754
1.232
3.274

100.779

93.755

‐
9.323
24.504
30.617

‐
5.672
7.437
29.766

64.444

42.875
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2.7 Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
's‐Gravenhage,
Stichting Levenseindekliniek

Raad van Bestuur:
S. Pleiter
Was getekend

Raad van Toezicht:
Voorzitter:
De heer dr. J.N. Schreuder

Lid:
Mevrouw M.S.C. Mous

Was getekend

Was getekend

Lid:
Mevrouw dr. mr. E. Pans

Lid:
De heer P.E. Sutorius

Was getekend

Was getekend

Lid:
De heer drs. J. Schermerhorn RA
Was getekend
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3. Overige gegevens
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Adres

• Marconibaan 59 B

Postadres

• Postbus 584

3439 MR Nieuwegein
3430 AN Nieuwegein

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Levenseindekliniek

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Levenseindekliniek te ‘s-Gravenhage
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Levenseindekliniek op
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties
zonder winststreven (RJK C1).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Levenseindekliniek zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Amersfoort

Arnhem

Ede

Hoofddorp

Nieuwegein

T
W

• 030 604 00 35
F
• 030 604 66 05
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in geldende Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met geldende Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (kleine
rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van Stichting Levenseindekliniek.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
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-

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht en het bestuur onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Nieuwegein, 9 april 2018
CROP registeraccountants

Was getekend
Drs. D. Davelaar-Kemp RA
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4.1 Project (Na)scholing huisartsen
2017

2016

2015

Kosten
Personeelskosten
Reis‐ en vergaderkosten
Scholingsmaterialen
Totaal kosten

60.640
4.469
17.110
82.218

6.865
560
16.744
24.169

2.940
326
2.565
5.831

Eigen bijdragen deelnemers
Gefinancierd uit bestemmingsreserves 2015
Gefinancierd uit toegezegde subsidies
Totaal

1.050
‐
81.168
82.218

‐
24.169
‐
24.169

‐
‐
30.000
30.000

‐

‐

24.169

Resultaat

Toegezegde subsidies
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Stichting mensen in de Knel
Paul van Eerde award
Totaal subsidies
Besteed
Nog te besteden subsidie

90.800 *

‐
30.000

10.000 **
10.000

90.800

30.000

81.168
19.632

‐
90.800

30.000
‐

* Van het bedrag van EUR 90.800 is EUR 40.000 in 2016 ontvangen. De rest is opgenomen als vordering.
** de Paul van Eerde award is ontvangen in 2017
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4.2 Project Consulent Euthanasie
2017

2016

2015

Kosten
Personeelskosten
Reis‐ en vergaderkosten
Overige kosten
Totaal kosten

92.220
6.617
468
99.306

65.773
7.666
9.240
82.679

42.298
6.940
1.875
51.113

Gefinancierd uit bestemmingsreserves 2015
Gefinancierd uit toegezegde subsidies
Bijdrage Vrienden van de Levenseindekliniek
Totaal

36.791
62.515
99.306

47.470
35.209

48.000

82.679

48.000

‐

‐

‐3.113

12.000
60.000

48.000

Resultaat

Toegezegde subsidies
NVVE
St. Gezondheidscentrum Spaarnewoud (SGS)
St. Vrienden van de Levenseindekliniek 2017
Totaal subsidies

65.000
65.000

72.000

48.000

Besteed
Nog te besteden subsidie

99.306
2.485

35.209
36.791

48.000
‐
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4.3 Project wetenschappelijk onderzoek afgewezen hulpvragen
Kosten
Personeelskosten
Reis‐ en vergaderkosten
Inzet onderzoeksbureau
Totaal kosten
Gefinancierd uit bestemmingsreserves 2015
Gefinancierd uit toegezegde subsidies
Totaal
Resultaat project

Toegezegde subsidies
NVVE
Bijdrage St Vrienden van de Levenseindekliniek (SVLK)
St. Gezondheidscentrum Spaarnewoud (SGS)
Totaal subsidies
Besteed
Nog te besteden subsidie

2017

2016

8.606
9.200
17.806

1.268
418
12.265
13.951

‐
17.806
17.806

‐
13.951
13.951

‐

‐

‐
17.806
43.243

25.000 *
25.000 *
25.000 **
75.000
13.951
61.049

* De subsidies van zowel de NVVE als de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek zijn per 31‐12‐2017 ontvangen.
** EUR 15.000 van de SGS is per 31‐12‐2017 nog niet ontvangen en derhalve opgenomen als vordering.

Pagina 34 van 36

Stichting Levenseindekliniek

4.4 Project werving ambulante teams
2017
Kosten
Personeelskosten
Deelname congressen
Communicatiekosten
Totaal kosten

8.595
617
14.350
23.562

Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek
Totaal subsidies

23.562 *
23.562

Resultaat project

‐

* Dit bedrag zal in 2018 gefactureerd worden.
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4.5 Project 1 (Integratie ICT‐systemen)
2017
Kosten
Personeelskosten
Huur externe locaties
ICT‐kosten
Totaal kosten

241
351
9.529
10.121

Totaal subsidies

‐

Resultaat project

‐10.121 *

* Dit project heeft geen externe financiering en maakt deel uit van de
reguliere exploitatie van de Levenseindekliniek.
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