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BESTUURSVERSLAG STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK
De raad van bestuur van de Stichting Levenseindekliniek (hierna SLK) biedt hierbij haar jaarrekening
aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2018.
ALGEMEEN

In 2018 is er voor het eerst in het bestaan van de SLK sprake van een stabilisering van het aantal
hulpvragen. De lichte stijging van 2.487 in 2017 naar 2.564 in 2018 is te verwaarlozen. De
stabilisering is al zichtbaar vanaf het begin van 2017. Sindsdien schommelt het aantal hulpvragen
tussen 200 en 230 per maand.
De SLK onderneemt geen activiteiten om patiënten te werven, de groei is organisch. Blijkbaar is in
2018 het niveau van hulpvragen bereikt waarvoor de Levenseindekliniek nodig is. 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 complexere euthanasieverzoeken.
De hulp die de Levenseindekliniek biedt, moet gezien worden als vangnet en niet als structurele
oplossing. De Levenseindekliniek hanteert het principe dat het euthanasieverzoek eigenlijk
thuishoort in de relatie tussen de 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 dat 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 en een euthanasiewens
heeft tenminste recht heeft op een eerlijk onderzoek van dit verzoek.
Als landelijk Expertisecentrum Euthanasie biedt de Levenseindekliniek scholing en ondersteuning aan
professionals bij complexe vraagstukken rondom euthanasie. Artsen, verpleegkundigen, patiënten en
familieleden kunnen bij het centrum terecht voor uitgebreide achtergrondinformatie en voor vragen
die hen bezighouden.
Onze missie maken we met de volgende doelstellingen concreet:
 Het in stand houden en exploiteren van de Levenseindekliniek als organisatie, 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 organisaties en/of personen, die zich bezighouden met
soortgelijke activiteiten als de stichting, om aan de realisering van de doelstelling te kunnen
bijdragen;
 Het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende euthanasiezorg, waaronder het
geven van voorlichting.
In 2018 hebben wij een traject gestart om ons te bezinnen op en te werken aan de identiteit, missie
en doelstelling van de Levenseindekliniek. Hiermee hangt ook onze naam samen. In de eerste helft
van 2019 zal dit traject tot resultaat leiden.
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 meer complexe
euthanasievragen;
 Als expertisecentrum op het gebied van euthanasiezorg ondersteuning geven aan
professionals door het aanbieden van ondersteuning door een consulent euthanasie, het
verstrekken van informatie en het aanbieden van nascholing;
 Vanuit onze deskundigheid op het gebied van euthanasie bijdragen aan het maatschappelijk
debat en de beleidsvorming op ons werkgebied.
Juridische structuur
De Stichting 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.
Na de wijziging in een bestuursmodel met een raad van bestuur en raad van toezicht (in 2017) is in
2018 verder gewerkt aan de inrichting van onze governance, waarbij zoveel mogelijk de
Governancecode Zorg (2017) gevolgd wordt.
Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de raad van
toezicht het belang van de patiënt en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Als
nadere uitwerking van de statuten hanteert de raad van toezicht het ‘reglement raad van toezicht
Stichting Levenseindekliniek’.
De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden,
overeenkomstig ANBI en Belastingdienst richtlijnen. Onkosten worden vergoed.
De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap
van de raad van toezicht van de Stichting Levenseindekliniek.
De raad van toezicht hecht er groot belang aan om goede contacten met medewerkers te
onderhouden. De leden van de raad van toezicht hebben in 2018 deelgenomen aan twee
studiedagen en aan de bijeenkomsten gericht op de onderlinge verbinding.
De in 2018 geplande evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht werd om praktische
redenen uitgevoerd in januari 2019.
De raad van toezicht vergaderde in 2018 vijf keer met de bestuurder. Deze vergaderingen worden
jaarlijks gepland en opgenomen in een jaarplan. Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht
woonde tweemaal een overlegvergadering tussen bestuurder en de ondernemingsraad bij.
In deze vergaderingen kwamen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake:
 Goedkeuring jaarstukken 2017;
 Goedkeuring beleidsplan en begroting 2019;
 Vaststelling reglement raad van toezicht Stichting Levenseindekliniek;
 Rapportages op het gebied van zorgverlening en financiën;
 Voortgangsrapportages over door de Levenseindekliniek uitgevoerde projecten;
 Communicatiebeleidsplan met daarin als prioriteit de positionering en naamswijziging van de
Levenseindekliniek;
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Organisatie van het primaire proces in verband met de aansturing van de ambulante teams;
Onderwerpen betreffende personeel en organisatie en de ondernemingsraad;
In het kader van kwaliteit & veiligheid: bespreking calamiteit d.d. 6 februari 2018;
Gesprekken met de zorgverzekeraars: de opmaat naar de tarieven 2019;
De stand van zaken Project 1;
De stand van zaken retrospectieve dossierstudie;
De stand van zaken rechtsbijstandsverzekering VvAA;
De stand van zaken in het speelveld (RTE, OM en IGJ) en de invoering van het reflectie MDO
binnen de Levenseindekliniek;
Goedkeuring aan de RvB inzake de statuten Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek;
Evaluatie en samenstelling van de adviesraad Stichting Levenseindekliniek.

In 2018 werd de auditcommissie ingesteld, die in 2018 driemaal vergaderde met de bestuurder en de
manager Financiën, Planning & Control. Er werd onder andere over de volgende onderwerpen
gesproken:
 Financiële halfjaarcijfers en –resultaten;
 Begroting en planning 2019;
 Interimcontrole 2018;
 Project 1 (integratie ICT‐systemen);
 Financiële verhouding met de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.
De namen en nevenfuncties en het rooster van aftreden van de raad van toezicht (RvT):
dr. J.N. Schreuder, voorzitter raad van toezicht Stichting Levenseindekliniek:
Aangetreden: 23 december 2015, einde eerste periode 23 december 2019;
 Voorzitter Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPT (Federatie
Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten);
 Voorzitter RvT Zorgaccent;
 Voorzitter RvT Woonzorg Flevoland;
 Auditor NIAZ.
M.S.C. Mous, lid raad van toezicht Stichting Levenseindekliniek:
Aangetreden: 4 april 2017, einde tweede periode 4 april 2021;
Lid auditcommissie;
 Voorzitter van het bestuur van de Bavo stichting;
 Lid van het bestuur van de afdeling Heemstede D66.
mr. dr. E. Pans, lid raad van toezicht Stichting Levenseindekliniek:
Aangetreden: 23 december 2015, einde eerste periode 23 december 2019;
 Tot 1 maart 2019 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;
 Redacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.
drs. J. Schermerhorn RA, lid RvT Stichting Levenseindekliniek:
Aangetreden 16 februari 2017, einde eerste periode 16 februari 2021;
Lid auditcommissie;
 Penningmeester Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek (tot en met 13 11 2018);
 Lid Raad van Toezicht Stichting React Twente;
 Penningmeester Stichting Memory Museum.
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drs. P.E. Sutorius, lid raad van toezicht Stichting Levenseindekliniek:
Aangetreden: 6 juli 2017, einde eerste periode 6 juli 2021;
 Huisarts / SCEN‐arts;
 Lid bestuur NVVE;
 Huisartsopleider AMC.
De raad van bestuur en de raad van toezicht van de Stichting Levenseindekliniek krijgen gevraagd en
ongevraagd advies van een adviesraad, samengesteld uit leden met een maatschappelijk en/of
wetenschappelijk relevante achtergrond. De adviesraad vergaderde in 2018 tweemaal en besprak
onder andere de volgende onderwerpen:
 Stand van zaken 2018 en Beleid 2019 (op hoofdlijnen);
 Positie en taakomschrijving adviesraad met voorbereiding voor een reglement adviesraad;
 Bespreking van oordelen waarin de arts niet volgens de zorgvuldigheidseisen had gehandeld;
 Het gewijzigde landschap (bij het OM) en de gevolgen daarvan voor de Levenseindekliniek;
 Het onderwerp cultuur met het oog op diversiteit.
In 2018 bestond de adviesraad uit de volgende leden:
 drs. A. Baars
 L. Bohlmeijer
 drs. L. van Dalen
 S.M.J.G. Gesthuizen (voorzitter)
 prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
 dr. D.J.B. Ringoir
 prof. dr. M.A. Verkerk
 prof. mr. F. van Wijmen
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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 2018 is de ondernemingsraad van de Levenseindekliniek in functie getreden. Het instellen van een
verwantenraad (in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) is van 2018
doorgeschoven naar 2019.
Het aantal medewerkers van de Levenseindekliniek stijgt in lijn met het toenemend aantal
hulpvragen. Na een intensieve wervingscampagne rond de jaarwisseling 2017/2018 is in 2018 het
aantal zorgverleners in grote lijnen op peil gekomen. De wervingsactiviteiten richten zich nu op het
vervangen van uitgestroomde medewerkers en het vervullen van specifieke vacatures. Deze kunnen
in een bepaalde regio bestaan of met betrekking tot een bepaald specialisme. Vermeld moet worden
dat onze capaciteit van psychiaters nog niet op het gewenste niveau is. Het vinden van geschikte
psychiaters is niet eenvoudig en resulteert in onderbezetting. Hierdoor hebben alleen patiënten met
een psychische aandoening nog te maken met (enige) wachttijd.
Om het specifieke vakmanschap van onze medewerkers te onderhouden en uit te breiden, zetten we
verschillende instrumenten in. Met onze planning‐en‐controlcyclus zorgen we voor een
degelijke financiële onderbouwing en een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.
Op 31 december 2018 waren er voor de Levenseindekliniek 68 artsen en 67 verpleegkundigen
werkzaam. De Levenseindekliniek wordt vanuit het bureau in Den Haag aangestuurd. Op dit bureau
bevinden zich de volgende functies:
 Raad van bestuur, eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering;
 Manager primair proces, verantwoordelijk voor de aansturing van het zorgproces;
 Medisch management, verantwoordelijk voor de inhoud van het zorgproces;
 Casemanagement (voorheen ook wel triage genoemd), 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;
 Officemanagement.
Op het bureau van de Levenseindekliniek in Den Haag weken in totaal vijfentwintig mensen,
voornamelijk in deeltijd. De medisch managers en casemanagers die op kantoor werken maken ook
deel uit van de ambulante teams. Het werk in de ambulante teams wordt in deeltijd uitgevoerd (acht
tot zestien uur per week). Negen 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 explicietere visie
op de laatste levensfase, resulteren in een verdere toename van onze zorg. Wij merken een grote
behoefte aan goede levenseindezorg. Bovendien zijn euthanasieverzoeken van complexere aard,
zoals van mensen met dementie of psychiatrisch patiënten, zeldzaam binnen de (huisarts)praktijk.
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We richten onze organisatie zodanig in dat er voldoende capaciteit is om de hulpvragen te
behandelen. Daarnaast stimuleren we behandelend artsen om minder complexe
euthanasieverzoeken (twintig tot vijfentwintig procent van de aanvragen bij de Levenseindekliniek)
zelf op te pakken. Indien de behandelend arts dit verzoek niet kan honoreren, streven wij ‐ in
samenwerking met de beroepsgroep ‐ naar opvang in de regio. De Levenseindekliniek biedt de
beroepsgroep nascholing aan en/of begeleiding door de consulent euthanasie.
Klachtenprocedure
Patiënten die niet tevreden zijn over het contact dat zij met de Levenseindekliniek hebben, kunnen
gebruik maken van de klachtenprocedure. De procedure is zowel bedoeld om de klager recht te
doen, als om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. We streven ernaar om de relatie en het
vertrouwen tussen de klager en de 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).

FINANCIEEL
Omzet en resultaten
In 2018 ontving de Levenseindekliniek 2.564 hulpvragen. Hiervan werden 727 verzoeken ingewilligd;
een lichte afname ten opzichte van het aantal in 2017 gehonoreerde verzoeken (747).
De omzet steeg met vijftien procent naar € 6.248.000 (2017: € 5.439.000). Dat deze toename hoger
ligt dan de stijging van het aantal hulpvragen is het gevolg van de met de zorgverzekeraars
overeengekomen tarieven. Desondanks is er toch sprake van een tekort van € 194.000.
Het tekort op de winst‐ en verliesrekening kan als volgt verklaard worden:
 Het aantal hulpvragen is lager dan begroot, waardoor sprake is van een lagere dekking van
de overheadkosten.
 De Levenseindekliniek is haar dienstverlening verder aan het professionaliseren. Dit heeft
onder andere hogere personele kosten tot gevolg, alsmede hogere overige bedrijfskosten
waaronder automatiseringskosten.
 De met de zorgverzekeraars voor 2018 afgesproken tarieven zijn nog niet kostendekkend
gezien het niveau van verdere professionalisering van de Levenseindekliniek.
 In het resultaat 2018 zijn een aantal eenmalige effecten opgenomen die het resultaat
beïnvloeden, waaronder het voor het eerst opnemen van een reservering voor nog niet
opgenomen vakantiedagen en een correctie op de premie van de verzuimverzekering.
Daarnaast is aan alle betrokken hulpverleners gevraagd om de declaraties met betrekking tot
2018 uiterlijk in januari 2019 aan te leveren. De hiermee gemoeide werkelijke kosten zijn
hoger dan in voorgaande jaren middels een stelpost werd opgenomen.
Het is belangrijk om ook hier te vermelden dat het weerstandsvermogen van de stichting
Levenseindekliniek ondergebracht is bij de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek. Als een
tekort zoals in 2018 optreedt wordt altijd bekeken of het nodig is om de Stichting Vrienden te vragen
om het tekort af te dekken. Daarvoor is in 2018 niet gekozen.
Ontwikkelingen gedurende het jaar
De organisatie van de Levenseindekliniek is verder op peil gebracht. De nadruk ligt op het
optimaliseren van de ondersteuning van de zorgverleners in het land. Er is een manager primair
proces aangesteld en we namen het besluit voor de werving van drie regiomanagers (effectief in
2019). Ook werd een zogenoemd ‘kernteam’ ingesteld om samen met de bestuurder de dagelijkse
leiding van de Levenseindekliniek in te vullen, met als doel een spreiding van taken en het veilig
stellen van de continuïteit van het leiderschap.
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Met de zorgverzekeraars is verder gewerkt aan een passender model voor de vergoedingen. De
gesprekken met de verzekeraars hebben tot goede resultaten geleid. De effecten hiervan worden
merkbaar in 2019, met name door het opsplitsen van het gebruikelijke cumulatieve tarief in drie
deelverrichtingen.
In 2018 werd de Levenseindekliniek geconfronteerd met het besluit van het Openbaar Ministerie om
twee casus, waarin de betreffende Regionale toetsingscommissie euthanasie heeft geoordeeld dat
de arts niet overeenkomstig alle zorgvuldigheidseisen had gehandeld strafrechtelijk te onderzoeken.
Deze onderzoeken zijn gestart in het najaar van 2018 en lopen door in 2019. De Levenseindekliniek is
er nauw bij betrokken en ziet vol vertrouwen uit naar de uitkomsten. De hiermee gepaard gaande
kosten voor juridische bijstand worden grotendeels gedekt door onze rechtsbijstandverzekering,
maar zullen mogelijk deels in 2019 ten laste komen van de exploitatierekening van de
Levenseindekliniek.
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 zou
kunnen leiden tot juridische procedures. 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 over een 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. Hierover maken we
afspraken met alle zorgverzekeraars.
De Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek (Stichting Vrienden) waarborgt onze financiële
onafhankelijkheid. Eerst en vooral is het weerstandsvermogen van de stichting Levenseindekliniek
ondergebracht bij de Stichting Vrienden. Om de continuïteit van zorg te waarborgen streeft de
Levenseindekliniek naar een buffer van vijfentwintig procent van de jaarlijkse omzet. Eind 2018
bedroeg de solvabiliteit vierentwintig procent tegenover achtentwintig procent in 2017. Dit 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.
Wij kunnen bij de Stichting Vrienden subsidies vragen 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 nu bij vrijwel alle zorgverzekeraars kostendekkend zijn heeft de
Levenseindekliniek in 2018 geen bijdrage gevraagd van de Vrienden voor de dekking van de
exploitatiekosten.
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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 beschikte in 2018 niet over andere middelen dan die als werkkapitaal nodig zijn.

TOEKOMSTPARAGRAAF
Verwachte gang van zaken
De Stichting Levenseindekliniek fungeert als zorginstelling en zet de lijn door om aan de voorwaarden
van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) te voldoen. Omdat de naam Levenseindekliniek de
lading niet dekt en soms voor verwarring zorgt, ronden wij het onderzoek naar de mogelijkheid voor
een naamswijziging in 2019 af. In het verlengde daarvan herijken wij ook onze cultuur en identiteit.
Investeringen
We stemmen de inrichting van onze organisatie af op het aantal hulpvragen bij de
Levenseindekliniek. Een actief en dynamisch kernteam heeft de dagelijkse leiding van de
organisatie. De organisatie van ons primaire proces (zorgverlening aan hulpvragers) kreeg in 2018
veel aandacht. Verbeteringen zijn gewenst met betrekking tot de begeleiding van de zorgverleners.
In het algemeen gezegd: er 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. De in 2018 ingerichte afdeling Communicatie en
Relaties ontwikkelt verder door in 2019. Om de kwaliteit van zorg in onze organisatie te borgen,
richten we een kwaliteitsfunctie in.
In 2018 startten wij een herinrichting van ICT‐systemen van de Levenseindekliniek. Onze
investeringen hebben tot doel verschillende applicaties met elkaar te verbinden om zo inhoudelijke
en organisatorische informatie te kunnen combineren. Hiertoe werd rond de jaarwisseling 2018‐2019
het systeem AFAS in gebruik genomen voor onze financiële administratie, personeel & organisatie en
de salarisadministratie. Er wordt nu verder gewerkt aan de vervanging van het elektronisch
patiëntendossiersysteem. Het samenspel van deze systemen zal tot lagere administratieve lasten en
minder fouten moeten leiden.
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 vijfentwintig procent ondanks een stijgende omzet om de continuïteit van de organisatie te
kunnen garanderen, is onderdeel van ons beleid in 2019. De Levenseindekliniek wil doelmatige zorg
verlenen, zonder daarbij op de zorgvuldigheid van ons werk in te leveren.
Omstandigheden waarvan omzet en rentabiliteit afhankelijk is
Ook voor 2019 is de verwachting dat de tarieven die de zorgverzekeraars voor onze zorg vergoeden
verder stijgen naar een kostendekkend niveau. Dit geldt naar verwachting voor negentig procent van
de verleende zorg. Voor de resterende tien procent is een langere periode nodig om het verschil naar
kostendekkende tarieven te overbruggen. Dit effect is in onze begroting voor 2019 voorzien.
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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. De uitkomsten van dit
onderzoek worden verwacht in 2019.
In de tweede helft van 2018 hebben wij in nauwe samenwerking met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een dossierstudie psychiatrisch patiënten ontwikkeld. Deze heeft
als doel om beter inzicht te krijgen in de achtergronden van deze groep hulpvragers en de onderlinge
samenhang van groepen patiënten. Een intensieve verrijking van informatie over deze patiënten
maakt onderdeel van het onderzoek uit. De planning is dat dit onderzoek voor het einde van het
kalenderjaar 2019 afgerond wordt.
Bijzondere gebeurtenissen (die niet in de jaarrekening zijn verwerkt)
Geen
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Begroting 2019

Begroting 2019
Opbrengsten
Vergoedingen door verzekeraars
Projectsubsidies
Bijdrage st. Vrienden
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

6.346.735
900.000
80.000
57.000
7.383.735

Kosten
Salariskosten arbeidsovereenkomst
Salariskosten inhuur
Totaal personeelskosten

3.024.883
3.054.733
6.079.616

Overige personeelskosten
Algemene kosten
Patiëntgebonden kosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Totaal overige bedrijfskosten

119.500
959.472
21.425
112.500
75.000
1.287.897

Totale kosten

7.367.513

Resultaat

16.222

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 voor
kostendekkende tarieven is een periode aangebroken waar verder gebouwd kan worden op grond
van kostendekkende vergoedingen vanuit de zorgverzekering. 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 af te ronden.
Met de komst van de Levenseindekliniek is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een
instelling die zich specialiseert in complexere euthanasievragen. De daarvoor benodigde kennis en
ervaring is in veel huisartsenpraktijken niet of onvoldoende voorhanden. Onze rol als
expertisecentrum op het gebied van euthanasie zal in 2019 verder worden uitgebouwd. Zodoende
kunnen wij hulpvragers helpen met hun euthanasieverzoek, de beroepsgroep ondersteunen waar zij
dat wensen en een zinnige bijdrage, gebaseerd op de ruim aanwezige kennis en data, leveren aan het
maatschappelijk debat inzake euthanasie.
S. Pleiter
Bestuurder (raad van bestuur)
1 april 2019
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31‐12‐2018
ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen

145.159

‐
145.159

Materiële vaste activa
Verbouwing
Computerapparatuur
Inventaris

27.281
42.507
47.010

‐

31.620
56.227
73.859
116.797

161.706

Vlottende activa
Onderhanden casussen
Onderhanden casussen

541.880

528.860
541.880

Vorderingen
Vorderingen op zorgverzekeraars
Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal activazijde

654.543
54.259

528.860

612.673
103.127
708.802

715.800

308.821

164.116

1.821.460

1.570.482
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2.1 Balans per 31‐12‐2018
PASSIVA
Stichtingsvermogen
Algemene reserves

31 december 2018
€
€

‐107.516

€

86.236
‐107.516

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

Totaal passivazijde

31 december 2017
€

437.267
134.012
1.220.589
137.108

86.236

396.032
93.008
898.102
97.105
1.928.976

1.484.246

1.821.460

1.570.482
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2.2 Staat van Baten en Lasten over 2018

€
Baten
Vergoedingen van zorgverzekeraars
Projectsubsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som van de baten

2018
€

5.789.278
432.165
26.334

€

2017
€

5.207.349
221.842
9.797
6.247.777

5.438.987

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

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

2.672.814
2.921.130

2.009.444
2.773.875
5.593.943

8.722
649.089
3.409
112.780
73.585

4.783.318
159.035
411.994
2.989
100.779
64.444

847.586

739.242

6.441.529

5.522.560

‐193.752

‐83.573

‐193.752
‐193.752

‐83.573
‐83.573
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2.3 Vergelijking met begrotingscijfers over 2018
Begroting 2018
€

Realisatie 2018
€

Realisatie 2017
€

Baten
Zorgverzekeraars
Projectsubsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som van de baten

6.564.208
608.315
48.000
7.220.523

5.789.278
432.165
26.334
6.247.777

5.207.349
221.842
9.797
5.438.987

Lasten
Salariskosten arbeidsovereenkomst
Salariskosten inhuur
Totaal personeelskosten

2.867.203
3.328.842
6.196.045

2.672.814
2.921.130
5.593.943

2.009.444
2.773.875
4.783.318

97.600
664.715
21.875
100.011
997.401

8.722
649.089
3.409
112.780
73.585
847.586

159.035
411.994
2.989
100.779
64.444
739.242

7.193.446

6.441.529

5.522.560

27.077

‐193.752

‐83.573

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

113.200

De omzet is ongeveer € 1 miljoen lager dan begroot. Voornamelijk is dit te verklaren uit lagere declaraties
aan zorgverzekeraars. Deze zijn lager vanwege minder hulpvragen en minder uitgevoerde
euthanasieën dan begroot.
De personeelskosten zijn minder gedaald dan de omzet wat de belangrijkste reden is voor het tekort.
Daarnaast zijn veel overige kosten niet flexibel waardoor ook deze kosten minder zijn gedaald dan de omzet.
In de jaarcijfers van 2017 was nog sprake van een afrekening van de verzuimverzekering over 2014‐2017 van € 70.000. Deze is in
2018 teruggedraaid, wat de grote fluctuaties in de overige personeelskosten verklaart.
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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 (RJk 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
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval
als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
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 casussen
De per balansdatum onderhanden casussen worden gewaardeerd tegen het tarief vooronderzoek.
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.
Algemene 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.
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.
Pensioenen
De Levenseindekliniek heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Concessies,
vergunningen en
intellectuele
eigendommen
€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

‐
‐
‐

Investeringen
Herwaarderingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Waardeverminderingen
Mutaties 2018

145.159
‐
‐
‐
‐
‐
145.159

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

145.159
‐
145.159

Afschrijvingspercentages

20,0%
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Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Verbouwing
€
Aanschafwaarde t/m 31.12.2017
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2017
Boekwaarde per 31.12.2017
Investeringen 2018
Afschrijvingen 2018
Mutaties 2018
Aanschafwaarde t/m 31.12.2018
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2018
Boekwaarde per 31.12.2018
Afschrijvingspercentages

Computer‐
apparatuur
€

Inventaris

Totaal

€

€

46.615
‐14.995
31.620

155.488
‐99.261
56.227

170.436
‐96.577
73.859

372.539
‐210.833
161.706

5.642
‐9.981
‐4.339

17.828
‐31.548
‐13.720

5.207
‐32.056
‐26.849

28.677
‐73.585
‐44.909

52.257
‐24.976
27.281

173.316
‐130.809
42.507

175.643
‐128.633
47.010

401.216
‐284.418
116.797

20,0%

33,0%

20,0%
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2.5 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
31‐12‐2018
€
Onderhanden casussen
Onderhanden casussen

31‐12‐2017
€

541.880
541.880

528.860
528.860

243.867
410.676
654.543

338.036
274.637
612.673

225
19.118
10.800
15.000
‐
9.116
54.259

225
13.540
50.800
15.000
23.562
‐
103.127

308.821

170.768

Vorderingen
Vorderingen op zorgverzekeraars
Vorderingen op zorgverzekeraars
Nog te factureren omzet

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

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

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie door toename bestemmingsreserve
Mutatie door besteding bestemmingsreserve
Stand per 31 december

2018
€

2017
€

86.236
‐193.752
‐
‐
‐107.516

169.809
‐83.573
‐
‐
86.236

Deze reserves zijn vrij besteedbaar.
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2.5 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN
31‐12‐2018
€

31‐12‐2017
€

Crediteuren
Crediteuren

437.267

396.032

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

134.012

93.008

99.560
1.113.043
7.986
1.220.589

158.986
493.152
245.964
898.102

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

Voor de financiering van het werkkapitaal wordt gebruik gemaakt van een rekening courant
met de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.

Overlopende passiva
Reservering vakantietoeslag
Reservering vakantiedagen
Nog te besteden project Consulent euthanasie
Nog te besteden project (Na)scholing
Nog te besteden project W.O. afgewezen hulpvragen

44.792
64.065
‐
‐
28.251
137.108

31.745
2.485
19.632
43.243
97.105

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
31‐12‐2018
€
Baten
Vergoedingen van zorgverzekeraars

Projectsubsidies
Scholing
Consulent Euthanasie
Wetenschappelijk onderzoek
Werving ambulante teams
Deskundigheidsbevordering
Mag ik gaan

31‐12‐2017
€

5.789.278
5.789.278

5.207.349
5.207.349

94.870
153.385
14.991
37.506
93.400
38.013
432.165

81.168
99.306
17.806
23.562
‐
‐
221.842

‐
26.334
26.334

4.010
5.787
9.797

1.406.425
512.242
401.650
134.750
153.682
64.065
2.672.814

1.181.843
308.318
251.510
131.856
135.917
‐
2.009.444

2.254.746
424.525
161.590
80.269
2.921.130

2.294.620
398.580
35.204
45.471
2.773.875

16,51
31,02
47,53

14,01
26,62
40,63

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
Reservering vakantiedagen

Salariskosten inhuur
Primair proces
Overhead primair proces
Algemene overhead
Projecten

Fte's
Bureau Den Haag
Ambulante teams
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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

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

31‐12‐2018
€

31‐12‐2017
€

2.570
‐40.068
16.974
222
12.060
16.962
8.722

577
88.769
10.785
7.594
33.977
17.333
159.035

3.039
10.585
6.228
19.388
20.430
1.073
19.579
17.764
103.115
105.862
21.852
40.531
1.366
7.249
117.143
5.887
1.835
146.165
649.089

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
4.443
55.771
9.120
11.334
81.963
411.994
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Patiëntgebonden kosten
Materialen
Medische gegevens
Plaatsen infuusnaald

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

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

31‐12‐2018
€
2.783
459
167
3.409

31‐12‐2017
€
2.041
524
424
2.989

60.984
17.380
19.991
2.524
7.510
4.391
112.780

60.984
15.642
15.153
1.363
4.839
2.799
100.779

9.981
31.548
32.056
73.585

9.323
24.504
30.617
64.444
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2.7 Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
's‐Gravenhage,
Stichting Levenseindekliniek

Raad van Bestuur:
S. Pleiter

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

Lid:
Mevrouw M.S.C. Mous

Lid:
Mevrouw dr. mr. E. Pans

Lid:
De heer P.E. Sutorius

Lid:
De heer drs. J. Schermerhorn RA
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3. Overige gegevens
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• Marconibaan 59 B

Adres

		 3439 MR Nieuwegein
Postadres

• Postbus 584

		 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 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Levenseindekliniek te ’s-Gravenhage
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Levenseindekliniek op
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 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 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 accountant 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.

1
Amersfoort

Arnhem

Ede

Hoofddorp

Nieuwegein

T

• 030 604 00 35

F

• 030 604 66 05

W

• www.crop.nl
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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 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 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 Richtlijn voor de
jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht 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 het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving 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 organisatie in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie 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 organisatie 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 de organisatie.
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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 controle-informatie 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 organisatie 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.
3

-

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 organisatie 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 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, 17 april 2019
CROP registeraccountants

Drs. D. Davelaar-Kemp RA
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4.1 Project (Na)scholing huisartsen
Kosten
Personeelskosten
Reis‐ en vergaderkosten
Scholingsmaterialen
Totaal kosten
Eigen bijdragen deelnemers
Gefinancierd uit bestemmingsreserves 2015
Gefinancierd uit toegezegde subsidies
Totaal
Resultaat

2018

2017

2016

2015

50.914
2.358
64.250
117.522

60.640
4.469
17.110
82.218

6.865
560
16.744
24.169

2.940
326
2.565
5.831

18.100

1.050
‐
81.168
82.218

‐
24.169
‐
24.169

‐
‐
30.000
30.000

‐

‐

24.169

99.422
117.522
‐

Toegezegde subsidies
Stichting Vrienden v/d Levenseindekliniek
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Stichting mensen in de Knel
Paul van Eerde award
Totaal subsidies

79.790
‐
‐
‐
79.790

‐
‐
‐
10.000 **
10.000

‐
90.800 *
‐
‐
90.800

‐
‐
30.000
‐
30.000

Besteed
Nog te besteden subsidie

79.790
‐

81.168
19.632

‐
90.800

30.000
‐

* Van het bedrag van EUR 90.800 is EUR 80.000 t/m 2018 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
Kosten
Personeelskosten
Reis‐ en vergaderkosten
Overige kosten
Totaal kosten
Gefinancierd uit bestemmingsreserves 2015
Gefinancierd uit toegezegde subsidies
Bijdrage Vrienden van de Levenseindekliniek
Totaal
Resultaat

2018

2017

2016

2015

120.904
6.926
25.555
153.385

92.220
6.617
468
99.306

65.773
7.666
9.240
82.679

42.298
6.940
1.875
51.113

47.470
35.209

48.000

153.385
153.385

36.791
62.515
99.306

82.679

48.000

‐

‐

‐3.113

12.000
60.000

48.000

‐

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

150.900
150.900

65.000
65.000

72.000

48.000

Besteed
Nog te besteden subsidie

153.385
‐

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

2018

2017

2016

7.162

8.606

7.829
14.991

9.200
17.806

1.268
418
12.265
13.951

14.991
14.991

‐
17.806
17.806

‐
13.951
13.951

‐

‐

Resultaat project

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

‐

‐

28.252

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 31‐12‐2018 ontvangen.
** EUR 15.000 van de SGS is per 31‐12‐2017 nog niet ontvangen en derhalve opgenomen als vordering.
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4.4 Project werving ambulante teams
2018

2017

Kosten
Personeelskosten
Deelname congressen
Communicatiekosten
Totaal kosten

20.974
82
16.450
37.506

8.595
617
14.350
23.562

Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek
Totaal subsidies

37.506
37.506

23.562
23.562

‐

‐

Resultaat project
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4.5 Project 1 (Integratie ICT‐systemen)
2018

2017

Kosten
Personeelskosten
Huur externe locaties
ICT‐kosten
Totaal kosten

‐

241
351
9.529
10.121

Totaal subsidies

‐

‐

Resultaat project

‐

Investeringen
Kosten freelancers projectgroep
Ict‐ondersteuning
Licentiekosten boekhouding
Licentiekosten EPD
Totaal investeringen

‐10.121

10.168
14.612
82.002
38.377
145.159 *

* De investeringen zijn op de balans verantwoordt als Ontwikkelkosten in de immateriële activa
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4.6 Deskundigheidsbevordering
2018
Kosten intervisie
Intervisielocaties
Intervisiebegeleiders
Totaal kosten

36.300
18.200
54.500

Kosten studiedagen
Locaties
Sprekers
Totaal kosten

24.700
3.300
28.000

Kosten werkgroep training
Locaties
Salariskosten werkgroep
Totaal kosten

3.700
7.200
10.900

Subsidies
Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek
Totaal subsidies

93.400
93.400
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4.7 Project "Mag ik gaan"
2018
Kosten
Schrijven en drukken boek
Maken schilderijen
Totaal kosten

24.713
14.000
38.713

NVVE
Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek
Overige opbrengsten
Totaal subsidies

19.357
18.657
700
38.713

Resultaat project

‐
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