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Bestuursverslag 2019 

De raad van bestuur van Stichting Expertisecentrum Euthanasie biedt hierbij haar 
jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2019. 

Algemeen 
Sinds 4 september 2019 zet de Levenseindekliniek, opgericht in 2012, haar werkzaamheden 
voort als Expertisecentrum Euthanasie1. Deze naam is tot stand gekomen na een uitgebreid 
positioneringsonderzoek2.  

Missie 
De missie van Expertisecentrum Euthanasie is dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos 
lijdt én een euthanasiewens heeft, deze wens moet kunnen laten beoordelen door een arts 
met de vraag of aan de zorgvuldigheidseisen in de Wet toetsing levensbeëindiging op 
verzoek (WTL) is voldaan.  

Doelstellingen 
Bij voorkeur wordt een euthanasieverzoek onderzocht door de behandelend arts, in zijn 
vertrouwensrelatie met patiënt. Als deze arts het wenst kan Expertisecentrum Euthanasie 
daarbij op maat begeleiding bieden. 
In de praktijk blijkt dit niet altijd mogelijk. Voor de situatie, waarin de behandelend arts de 
euthanasiewens van de patiënt niet (verder) kan onderzoeken, fungeert de euthanasiezorg 
vanuit Expertisecentrum Euthanasie als ‘vangnet’.  

Expertisecentrum Euthanasie biedt naast euthanasiezorg, ondersteuning aan de medische 
beroepsgroep met kennis en ervaring door middel van (na)scholing, praktische hands-on 
begeleiding, emotionele steun en onzekerheidsreductie bij vervolging. Expertisecentrum 
Euthanasie is bovendien een partner voor betrokken stakeholders en kan op deze wijze 
invloed uitoefenen in de maatschappelijke context. Door te signaleren en te informeren op 
basis van eigen specialistische kennis en ervaring ten aanzien van euthanasiezorg en door 
aan te sluiten bij de behoefte van stakeholders, brengt Expertisecentrum Euthanasie op deze 
wijze een geloofwaardige boodschap. 

Het specialisme euthanasiezorg maakt Expertisecentrum Euthanasie als zorgorganisatie 
onderscheidend en relevant binnen de beroepsgroep van artsen en andere 
zorgprofessionals. Expertisecentrum Euthanasie fungeert daarmee als een zorgorganisatie 
van en voor zorgprofessionals en sluit daarmee zoveel mogelijk aan bij de voorwaarden voor 
zorginstellingen zoals omschreven in Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Expertisecentrum 
Euthanasie heeft geen toelating als zorginstelling volgens de Wtzi. Het werk en de missie 
van Expertisecentrum Euthanasie verschillen daarvoor teveel van andere zorginstellingen. 

Binnen Expertisecentrum Euthanasie zijn drie pijlers te onderscheiden, te weten: 
zorgverlening, ondersteuning van de medische beroepsgroep en het creëren van context. 
Het vertalen van deze pijlers naar de organisatie heeft geleid tot drie afdelingen, waarbinnen 
het werk van Expertisecentrum Euthanasie is onder te verdelen:  

1 De op 1 maart 2012 opgerichte Stichting Levenseindekliniek heeft in 2019 haar naam gewijzigd en treedt sinds 4 september 
2019 naar buiten als: Expertisecentrum Euthanasie. De statutaire naam is: Stichting Expertisecentrum Euthanasie (statuten van 
30 augustus 2019). 
2 Het positioneringsonderzoek is in 2018 in gang is gezet en begin 2019 is afgerond. Dit onderzoek heeft de focus gelegd op de 
positie die Expertisecentrum Euthanasie wil innemen in het maatschappelijke veld en heeft geleid tot de nieuwe naam. 
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1. Patiëntenzorg
2. Consultatie & Opleiding
3. Communicatie & Samenwerking

Expertisecentrum Euthanasie heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst erkend 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Kernactiviteiten 
Uit de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie vloeien de volgende kernactiviteiten 
voort: 

 Hulp en zorg bieden aan mensen met een euthanasiewens, met name bij meer
complexe euthanasieverzoeken.

 Verlenen van informatie en ondersteuning aan zorgprofessionals, onder meer door
het aanbieden van begeleiding door een consulent euthanasie en het aanbieden van
(na)scholing.

 Vanuit de eigen deskundigheid en door middel van samenwerking met relevante
stakeholders bijdragen aan het maatschappelijke debat en de beleidsvorming over
euthanasie.

Feiten & cijfers 
In 2019 ontving Expertisecentrum Euthanasie een record aantal hulpvragen: 3.122, wat een 
stijging ten opzichte van 2018 betekent van +22% (2018: n=2.564). Dit zijn per maand nu 
gemiddeld 260 hulpvragen. In 2017 bedroeg dit gemiddelde nog 207 en in december 2018 
nog 213 hulpvragen per maand. 
Ook het aantal gehonoreerde verzoeken steeg met 24% naar 898 (2018: n=725). 

Alle in 2019 van Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ontvangen oordelen hadden de 
conclusie dat aan alle zorgvuldigheidseisen werd voldaan. Dit betekent dat alle 
gehonoreerde verzoeken van 2018 en alle verzoeken van 2019 waarvan een oordeel 
ontvangen werd als ‘zorgvuldig’ bestempeld werden. 

Het aantal trajecten consulenten euthanasie nam in 2019 toe naar 196 (+35% t.o.v. 2018, 
n=145) 

Juridische structuur 
Stichting Expertisecentrum Euthanasie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 53895819. Het vestigingsadres is: Eisenhowerlaan 104, 2517 KL Den Haag. Naast 
dit adres gebruikt onze organisatie sinds augustus 2019 ook kantoren aan het Herculesplein 
16, 3584 AA Utrecht. 

De raad van bestuur van Stichting Expertisecentrum Euthanasie bestaat uit één bestuurder: 
de heer S. Pleiter. 
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GOVERNANCE 

Raad van toezicht 
Sinds 2017 wordt voor het besturen van de stichting het bestuursmodel met een raad van 
bestuur en raad van toezicht gehanteerd. Hoewel daartoe geen verplichting bestaat, wordt bij 
de inrichting van de governance, waar mogelijk, de Governancecode Zorg (2017) gevolgd. 

Bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaken staan voor de 
raad van toezicht het belang van de patiënt en (financiële) continuïteit van de zorgverlening 
centraal. Als nadere uitwerking van de statuten hanteert de raad van toezicht het ‘Reglement 
raad van toezicht’. 

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, 
overeenkomstig de richtlijnen van de ANBI en Belastingdienst. Onkosten worden vergoed. 

De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun 
lidmaatschap van de raad van toezicht van Stichting Expertisecentrum Euthanasie. 

De raad van toezicht hecht groot belang aan het onderhouden van goede contacten met 
medewerkers. Leden van de raad van toezicht hebben in 2019 deelgenomen aan twee 
studiedagen en aan de bijeenkomsten gericht op de onderlinge verbinding. 

In januari 2019 heeft de raad van toezicht onder leiding van een externe deskundige het 
eigen functioneren geëvalueerd. De acties naar aanleiding van deze zelfevaluatie zijn in de 
loop van 2019 (deels) opgevolgd. 

De raad van toezicht vergaderde in 2019 zes maal met de bestuurder. Deze vergaderingen 
worden jaarlijks gepland en opgenomen in een jaarplanning. In 2019 is éénmaal buiten de 
jaarplanning om een ingelast overleg gehouden in verband met de statutenwijziging naar 
aanleiding van de nieuwe naamgeving van de stichting.  
Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht woonde tweemaal een overlegvergadering 
tussen bestuurder en de ondernemingsraad bij. In dit artikel 24-overleg (Wet op de 
ondernemingsraden) werd de algemene gang van zaken van de organisatie besproken. 

In de vergadering van de raad van toezicht met de raad van bestuur zijn in 2019 de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest: 

 Goedkeuring jaarstukken 2018;
 Goedkeuring beleidsplan 2020-2021 en de begroting 2020;
 Besluitvorming over de positionering en nieuwe naamgeving;
 Wijziging statuten in verband met de nieuwe naamgeving Stichting Expertisecentrum

Euthanasie (voorheen Stichting Levenseindekliniek);
 Goedkeuring verlenen aan de raad van bestuur in verband met de wijziging van de

statuten van Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in verband met de
nieuwe naamgeving;

 Goedkeuring verlenen aan de raad van bestuur in verband met het vaststellen van
het Convenant samenwerking Stichting Levenseindekliniek en Stichting Vrienden van
de Levenseindekliniek;

 Onderwerpen betreffende governance, waaronder het rooster van aan- en aftreden,
de (zelf)evaluatie raad van toezicht en het jaargesprek raad van bestuur;

 Vaststelling reglement raad van bestuur;
 Vaststelling reglement auditcommissie;
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 Herbenoeming (twee) leden van de raad van toezicht per 23 december 2019;
 Goedkeuring vaststellen reglement adviesraad;
 Samenstelling adviesraad en een nieuwe kandidaat voor de adviesraad;
 Rapportages op het gebied van (ontwikkeling) zorgverlening en financiën;
 Voortgangsrapportages over uitgevoerde projecten;
 Onderwerpen betreffende personeel en organisatie en de ondernemingsraad;
 Invoering jaarurensystematiek in verband met de wijziging Wet Arbeidsmarkt in

Balans (WAB) per 1 januari 2020;
 Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) met Psychosociale

arbeidsbelasting (PSA);
 Gesprekken met de zorgverzekeraars: de opmaat naar de tarieven 2020;
 De stand van zaken rond Project 1 (Integratie ICT-systemen), de implementatie van

een nieuw elektronisch patiëntendossier systeem;
 De stand van zaken retrospectieve dossierstudie psychiatrie;
 De stand van zaken in het speelveld (RTE, OM en IGJ);
 De stand van zaken rond huisvesting Den Haag en Utrecht;
 Voorbereidingen voor project Duurzaam; opvolging bestuurder;
 Jaarlijks overleg met het bestuur van Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie;
 Jaarplanning 2020;
 Lopend onderzoek en aanstelling begeleider wetenschappelijk onderzoek.

Commissies van de raad van toezicht 
De auditcommissie vergaderde in 2019 drie maal met de raad van bestuur en de manager 
Financiën, Planning & Control. Er werd onder andere over de volgende onderwerpen 
gesproken: 

 Financiële halfjaarcijfers en –resultaten;
 Begroting en planning 2020;
 Interimcontrole 2019;
 Project 1 (integratie ICT-systemen);
 Financiële verhouding met Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.

In 2019 zijn tevens de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie 
ingesteld. Beide commissies zijn in 2019 nog niet actief geweest. 

Leden raad van toezicht 
De namen en nevenfuncties en het rooster van aftreden van de raad van toezicht (RvT). 
Alle leden van de RvT zijn aangetreden bij de statutenwijziging op 2 oktober 2017. 
dr. J.N. Schreuder, voorzitter raad van toezicht Stichting Expertisecentrum Euthanasie: 

Lid remuneratiecommissie; 
 Voorzitter Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPT (Federatie

Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten) tot 1 mei 2019;
 Voorzitter raad van toezicht Zorgaccent;
 Voorzitter raad van toezicht Woonzorg Flevoland;
 Auditor NIAZ;
 Auditor NVZD, accreditatietrajecten bestuurders in de zorg vanaf 1 februari 2019.

M.S.C. Mous, lid raad van toezicht Stichting Expertisecentrum Euthanasie:
Lid auditcommissie; lid remuneratiecommissie;
 Voorzitter van het bestuur van de Bavo stichting;
 Lid van het bestuur van de afdeling Heemstede D66.
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mr. dr. E. Pans, lid raad van toezicht Stichting Expertisecentrum Euthanasie: 
Lid commissie kwaliteit & veiligheid; 
 General Counsel GGZ-Ingeest;
 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 raad van toezicht Stichting Expertisecentrum Euthanasie: 
Lid auditcommissie; 
 Lid raad van toezicht Stichting React Twente;
 Penningmeester Stichting Memory Museum.

drs. P.E. Sutorius, lid raad van toezicht Stichting Expertisecentrum Euthanasie: 
Lid commissie kwaliteit & veiligheid; 
 Huisarts / SCEN-arts;
 Lid raad van toezicht NVVE;
 Huisartsopleider AMC.

Rooster van aftreden 
Naam Einde termijn Herbenoembaar 
M.S.C. Mous 4 april 2021 Niet 
E. Pans 23 december 2023 Niet 
J. Schermerhorn 16 februari 2021 Wel 
J.N. Schreuder 23 december 2021 Niet 
P.E. Sutorius 6 juli 2021 Wel 

Adviesraad 
De raad van bestuur ontvangt gevraagd en ongevraagd advies van een adviesraad, 
samengesteld uit leden met een maatschappelijk en/of wetenschappelijk relevante 
achtergrond. De adviesraad vergaderde in 2019 tweemaal met de raad van bestuur en in 
aanwezigheid van de raad van toezicht, en besprak onder andere de volgende onderwerpen: 

 Totstandkoming van het reglement adviesraad;
 Proces van herpositionering Expertisecentrum Euthanasie en naamswijziging;
 Ontwikkelingen rond patiëntenzorg en financiën (op hoofdlijnen);
 Beleid 2020-2021 en begroting 2020 (op hoofdlijnen);
 Werkbezoek van de adviesraad aan Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag;
 Afscheid lid adviesraad en invulling vacante functie;
 De uitspraak van het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg en de rechtbank in

casus 2016-85 / Catharina A.;
 Inbreng van thema’s voor wetenschappelijk onderzoek;
 De betrokkenheid van Expertisecentrum Euthanasie in het debat Voltooid Leven;
 De relatie tussen de NVVE en Expertisecentrum Euthanasie;
 Verhouding tussen de Euthanasiewet en Wet zorg en dwang (in relatie tot sedatie bij

patiënten met vergevorderde dementie);
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 De mogelijkheden voor een leerstoel bij Expertisecentrum Euthanasie en de
organisatie van een wereldcongres over euthanasie;
Vergaderplanning 2020

In 2019 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 (lidmaatschap beëindigd); vacature

Ondernemingsraad 
In 2018 is de ondernemingsraad van Expertisecentrum Euthanasie in functie getreden. De 
ondernemingsraad bestaat uit zeven leden en heeft in 2019 in gelijke samenstelling als in 
2018 gefungeerd. In 2019 is een ambtelijk secretaris aangesteld voor de ondersteuning van 
de ondernemingsraad. Er heeft zes keer een overlegvergadering tussen bestuurder en 
ondernemingsraad plaatsgevonden in 2019.  

In 2019 bestond de ondernemingsraad uit de volgende leden: 
 drs. G. Casteelen, arts-psychiater
 D.M.E. Groot, verpleegkundige en casemanager
 C.L. Ruland, verpleegkundige
 drs. R. Verwer, arts, voorzitter
 W.J.S. Vogelaar, medewerker financiële administratie
 drs. P.C.M. van der Weerd, arts
 R.R. Zoomers, verpleegkundige

Verwantenraad 
Het instellen van een cliëntenraad (in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen) zal in 2020 worden gerealiseerd. Omdat het begrip “cliënt” voor 
Expertisecentrum Euthanasie een bijzonder lading heeft kiezen wij ervoor om een 
“verwantenraad” in te richten, die zal bestaan uit verwanten in de zin van naasten of 
verwanten aan ons gedachtengoed. 

Organisatiestructuur / medewerkers 
Vakmanschap, vertrouwen, verbinding, samenwerking, transparantie en inspiratie staan 
centraal in onze bedrijfsvoering. We zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van Expertisecentrum Euthanasie 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. 

Om het specifieke vakmanschap van onze medewerkers te onderhouden en uit te breiden, 
zetten we verschillende instrumenten in. Iedere zorgverlener (artsen en verpleegkundigen in 
onze ambulante teams) krijgt een starttraining bij aanvang van de werkzaamheden, jaarlijks 
twee studiedagen en vier intervisiebijeenkomsten. In 2019 werd ons 
deskundigheidsbevorderingsbeleid geïmplementeerd, waarmee ook medewerkers in 
ondersteunende functies voor adequate deskundigheid kunnen zorgen. 
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Op 31 december 2019 waren er voor Expertisecentrum Euthanasie 157 medewerkers 
werkzaam. Onder hen 72 artsen en 65 verpleegkundigen actief in onze ambulante teams 
binnen de afdeling patiëntenzorg. 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.   
 
Expertisecentrum Euthanasie wordt vanuit het bureau in Den Haag ondersteund en 
aangestuurd. Het betreft 28 functies voor totaal 19,6 FTE: 
 Raad van bestuur: eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering; 
 Patiëntenzorg: 

 Manager Patiëntenzorg: 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; 
 Medische administratie 

 De medisch managers en casemanagers die op kantoor werken maken ook 
deel uit van de ambulante teams. 

 Communicatie en samenwerking: 
 Manager Communicatie & samenwerking 
 Communicatieadviseur, persvoorlichter en woordvoerder 
 Coördinator vrienden, nascholing en informatiedienst 
 Relatiebeheerder zorgverzekeraars 

 Staffuncties: 
 Bestuurssecretaris 
 Personeel & organisatie 
 Office management 
 Kwaliteit & veiligheid 
 Administratieve ondersteuning in financiële en personele zin; 

 
 
Belangrijke elementen van het gevoerde beleid  
Voor de afdeling patiëntenzorg blijft de eerste prioriteit om op een adequate wijze zorg te 
verlenen aan onze hulpvragers. De verdere toename van de vraag om euthanasiezorg geeft 
de uitdaging om voldoende zorgverleners ter beschikking te hebben om de werkdruk redelijk 
te kunnen verdelen. Dit geldt voor zowel de artsen en verpleegkundigen als voor de 
ondersteunende functies. Deze uitdaging is aanzienlijk, en het meest prominent waar het de 
psychiaters betreft. In 2019 is de werkdruk verder toegenomen en rond de jaarwisseling 
leidde dit ertoe dat er op alle functies vacatures open stonden. Na de benoeming van een 
manager patiëntenzorg in 2018 werden in 2019 drie regiomanagers aangesteld. Zij gaan de 
schakel vormen met de medewerkers in de ambulante teams die vanuit huis werken, en 
waarmee de afstand tot de organisatie groter dan gewenst geworden was. 
 
Het aantal trajecten dat onze consulenten euthanasie in 2019 verrichten nam toe naar 196. 
Het zijn voornamelijk huisartsen die assistentie vragen bij voornamelijk meer-complexe 
euthanasieverzoeken. Zij benaderen ons rechtstreeks met een verzoek om inzet van een 
consulent euthanasie.  
Van het scholingsaanbod werd in 2019 minder gebruik gemaakt, wat ons ertoe brengt om in 
2020 onze koers op dit onderdeel aan te passen. 
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Onze nieuwe positionering en daarmee gepaard gaande naamswijziging bood ons de kans 
om op vele vlakken aandacht voor ons werk te krijgen. Rond de naamswijziging was er 
uitgebreide media aandacht. Ook merken wij dat onze gesprekken met institutionele 
stakeholders een betere lading krijgen als gevolg van onze herpositionering. Het meest 
concrete voorbeeld hiervan waren enkele moties die tijdens de behandeling van de begroting 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werden ingediend. 

Kwaliteit en veiligheid 
In 2019 werd de organisatie uitgebreid met een adviseur kwaliteit en veiligheid om ons beleid 
op dit gebied verder vorm te geven. Het gevolg is dat er beleid in gang gezet is op (onder 
andere) de volgende punten: 

 Veilig incidenten melden
 Prikaccidenten
 Klokkenluidersregeling
 Calamiteitenregeling
 Privacy van patiënten en medewerkers

Klachtenprocedure 
Patiënten die niet tevreden zijn over het contact met Expertisecentrum Euthanasie, 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 Expertisecentrum Euthanasie 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 

Omzet en resultaten  
Na een stabilisatie in 2018 is in 2019 het aantal hulpvragen weer gestegen. In het afgelopen 
jaar steeg dit met 22% tot 3.122 hulpvragen. Hiervan werden 898 verzoeken ingewilligd. In 
2018 bedroeg dit aantal nog 725. 

De stijging in het aantal hulpvragen is goed zichtbaar in de financiële cijfers. Over 2019 is er 
sprake van een positief resultaat van € 55.000. 
De omzet steeg met 29% tot € 8.063.000 (2018: € 6.248.000). Deze stijging is hoger dan de 
stijging in het aantal hulpvragen. Dit is enerzijds het gevolg van een eenmalige bate doordat, 
door afspraken met zorgverzekeraars, gefactureerde onderhanden casuïstiek te laag 
gewaardeerd bleek. Anderzijds is er meer aan projectsubsidies ontvangen. 

Het resultaat kan als volgt verklaard worden: 
 Het kunnen declareren van onderhanden casuïstiek heeft gezorgd voor een

eenmalige bate omdat deze post voorzichtig was gewaardeerd op de balans.
 Met zorgverzekeraars is overeengekomen dat bij het bereiken van het begrote aantal

hulpvragen, de tarieven worden verlaagd met de overheaddekking. Dit leidt ertoe dat
meer hulpvragen niet perse zorgt voor extra resultaat.

 De naamswijziging heeft eenmalige extra kosten met zich mee gebracht.
 Er is geïnvesteerd in ICT-ondersteuning en huisvesting

Naast het resultaat benoemen wij een belangrijk effect uit 2019. Vanaf de oprichting van de 
stichting, waren het de Vrienden die zorgden voor voldoende liquide middelen om de 
organisatie soepel te laten draaien. Eind 2018 was er sprake van een schuld aan de 
Vrienden van € 1.113.000. Eind 2019 is, door betere afspraken met de zorgverzekeraars, 
deze schuld volledig afgelost. De betere afspraken betreffen vooral het tussentijds en niet 
langer pas aan het eind van een casus te kunnen factureren. 

Ontwikkelingen gedurende het jaar 
Belangrijkste ontwikkeling op financieel gebied is het effect van de gewijzigde afspraken met 
zorgverzekeraars. Zowel de algeheel gerealiseerde wijziging van één gemiddeld tarief naar 
drie tarieven voor verschillende verrichtingen als het moment van declareren had impact op 
onze financiële positie. Onze liquiditeit verbeterde zodanig dat de rekening-courant met de 
Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie op 31 december 2019 is afgelost.  

Voornaamste risico’s en onzekerheden 
Expertisecentrum Euthanasie acteert in een bewogen maatschappelijk speelveld, waar het 
debat snel polariseert. De grootste risico’s voor Expertisecentrum Euthanasie 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 problematiek waarmee Expertisecentrum 
Euthanasie geconfronteerd wordt. Dit vraagt 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 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. 
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Financiële positie 
Expertisecentrum Euthanasie is trots op 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 Expertisecentrum Euthanasie waarborgt onze financiële 
onafhankelijkheid. Eerst en vooral is het weerstandsvermogen van Expertisecentrum 
Euthanasie een gezamenlijke verantwoordelijk voor Expertisecentrum Euthanasie en de 
vriendenstichting. Om de continuïteit van zorg te waarborgen streeft Expertisecentrum 
Euthanasie naar een buffer van vijftien procent van de jaarlijkse omzet bij zorgverzekeraars 
(voor 2020 bedraagt deze norm €1.230.000) . Eind 2019 bedroeg de solvabiliteit 
drieëntwintig procent tegenover vierentwintig procent in 2018. Dit is berekend door het eigen 
vermogen van Expertisecentrum Euthanasie en dat van de Vrienden van Expertisecentrum 
Euthanasie samen te nemen en te delen door de omzet zorgverzekeraars van 
Expertisecentrum Euthanasie. De norm is in 2019 verlaagd vanwege nieuwe afspraken met 
zorgverzekeraars waardoor een deel van ons continuïteitsvraagstuk al is opgelost.  

Wij kunnen bij de Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 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, wetenschappelijk onderzoek en de deskundigheidsbevordering van 
onze medewerkers. In 2019 is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport een dossierstudie psychiatrie uitgevoerd, waarover in het eerste kwartaal van 2020 
gerapporteerd wordt. Het ontbrekende deel van de financiering hiervan wordt aangevuld 
door de Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. 

Financieringsbehoefte 
Doordat voor 2019 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt zijn over het tussentijds 
declareren van zorg, zijn wij voor de financiering niet langer volledig afhankelijk van de 
Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. Een deel van de zorg wordt nu voorgefinancierd 
door de zorgverzekeraars wat zorgt voor financiering van het werkkapitaal. Er is geen 
noodzaak om extern financiële middelen te lenen. 
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TOEKOMST 
 
Verwachte gang van zaken 
Expertisecentrum Euthanasie fungeert als zorginstelling en zet de lijn door om zoveel als 
mogelijk is aan de voorwaarden van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) te voldoen.  
 
Investeringen 
Wij blijven investeren in de omvang van onze organisatie, op een zodanige wijze dat onze 
zorgverlening adequaat bezet blijft en de overhead beperkt toeneemt. Onze patiëntenzorg 
blijft in 2020 de functie waar wij de grootste inspanning doen in mensen en middelen. De 
beschikbaarheid van zorgverleners moet op niveau blijven bij een stijgend aantal 
euthanasieverzoeken. Dat houdt tevens in dat wij voor voldoende ondersteuning zorgen. 
 
In 2020 beogen wij een verbetering van onze intervisie organisatie te realiseren. 
 
Verder plannen wij in 2020 een investering in externe relaties op de volgende gebieden: 

 Organisaties die voor ons van belang zijn voor de bevordering van de deskundigheid 
van beroepsgroepen op het gebied van het onderkennen van euthanasiewensen en 
het toepassen van de Nederlandse euthanasiewet; 

 Instellingen die zich bezig houden met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 
Nederland, met als doel om samenwerking te bewerkstelligen die de belangen van 
psychiatrisch patiënten met een euthanasieverzoek optimaal waarborgen. 
Deze specifieke investering is noodzakelijk omdat wij er niet in slagen om voldoende 
psychiaters aan onze organisatie te binden en de wachttijden voor hulpvragers met 
lijden gebaseerd op psychiatrische aandoeningen teveel oplopen. Samenwerking met 
GGZ instellingen is een belangrijke doelstelling in ons beleid om dit probleem aan te 
pakken; 

 Organisaties van verpleegkundigen, verzorgenden, dementie casemanagers en 
praktijkondersteuners om met hen te zoeken naar samenwerking opdat wij deze 
beroepsgroepen kunnen ondersteunen bij het identificeren en bespreken van 
euthanasiewensen bij hun patiënten. 

 
De investeringen in onze consulenten euthanasie en op de beroepsgroep gerichte 
nascholing worden gecontinueerd. 
 
Verdere investeringen worden gedaan om meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te 
maken op de unieke hoeveelheid data waarover Expertisecentrum Euthanasie beschikt. 
Onze activiteiten zijn gericht op samenwerking met onderzoekers en niet op het in eigen 
beheer verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 
 
In 2020 wordt de investering in de vervanging van ons elektronisch patiëntendossier (EPD) 
systeem geeffectueerd. Aan het einde van het eerste kwartaal wordt dit systeem in gebruik 
genomen, waarna de beoogde wijzigingen op het gebied van procesondersteuning en 
efficiency gerealiseerd moeten worden. 
 
De huurovereenkomst van ons kantoor in Den Haag eindigt op 31 mei 2022. Daarnaast 
groeien wij uit ons huidige kantoor. Er zijn zowel korte- als lange termijn oplossingen nodig 
voor de huisvesting van onze ondersteunende diensten en voor overleg, scholing en training. 
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Financiering 
De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om kostendekkende tarieven met de 
zorgverzekeraars af te spreken. Na vier jaar is het weer van belang om de financiële kant 
van onze zorgverlening tegen het licht te houden. Heeft het feit dat we uitgegroeid zijn tot 
een expertisecentrum effect op de inrichting en daarmee bekostiging van ons werk?  
Het positieve resultaat over 2019 mag niet iets eenmaligs zijn. De tarieven van onze 
patiëntenzorg moeten voldoende zijn om de organisatie draaiende te houden. Voor zaken 
die buiten de patiëntenzorg vallen, kunnen we een beroep doen op de Vrienden van 
Expertisecentrum Euthanasie. Voorop staat dat de zorg zorgvuldig en zorgzaam moet zijn 
waarbij de doelmatigheid niet uit het oog wordt verloren.  

Omstandigheden waarvan omzet en rentabiliteit afhankelijk zijn 
De lonen in de zorg stijgen harder dan de inflatiecorrectie die door de zorgverzekeraars in de 
tarieven verwerkt wordt. Expertisecentrum volgt de loonstijging van de zorg in haar 
salarisgebouw. Dit zorgt voor druk op het financiële resultaat. Voor 2020 is de loonstijging en 
de inflatiecorrectie die deze stijging niet dekt opgenomen in de begroting. 

Werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling 
Naar verwachting in de eerste helft van 2020 worden twee onderzoeken afgerond en wordt 
hierover gerapporteerd: 

 Een wetenschappelijk onderzoek onder leiding van mevrouw prof. Dr. S van de
Vathorst naar hulpvragers waarvan het euthanasieverzoek door Expertisecentrum
Euthanasie afgewezen moest worden;

 Een retrospectieve dossierstudie naar psychiatrisch patiënten bij Expertisecentrum
Euthanasie gedurende de periode van 2012 – 2018.

In de toekomst paragraaf werd al vermeld dat wij onze inspanningen op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek verder zullen intensiveren. 

Bijzondere gebeurtenissen (die niet in de jaarrekening zijn verwerkt) 

Covid-19 
De uitbraak van het Covid19 virus heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van 
Expertisecentrum Euthanasie. Vanaf 17 maart 2020 is in het belang van de 
volksgezondheid, onze patiënten, hun naasten en onze medewerkers besloten om de 
huidige hulpverlening op te schorten. 
De financiële gevolgen hangen sterk af van de duur hiervan.  
De overheid heeft verschillende maatregelen aangekondigd om hulp te bieden bij 
omzetderving en liquiditeit. Expertisecentrum Euthanasie wil hier gebruik van maken. De 
komende periode is de liquiditeit geborgd. Zo nodig kan gebruik worden gemaakt van hulp 
van Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. 
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Begroting 2020 
In verband met de Covid-19 crisis is besloten geen begroting over 2020 op te nemen in het 
bestuursverslag. Gezien de patiëntenstop die Expertisecentrum Euthanasie heeft ingesteld, 
is de zeggingskracht van de begroting te beperkt. 

Conclusie 
Expertisecentrum Euthanasie eindigt 2019 met een gezonde financiële basis. Voor het eerst 
sinds het tot stand brengen van kostendekkende tarieven vanuit de basis zorgverzekering is 
het resultaat van onze instelling positief.  

Een financieel gezonde organisatie is nodig omdat de behoefte aan een expertisecentrum op 
het gebied van met name complexe euthanasiezorg groot is. Zowel door ondersteuning te 
bieden aan beroepsgroepen als door de euthanasiezorg die wij aan patiënten verlenen 
spelen wij een belangrijke rol voor mensen die zelf willen beschikken over hun levenseinde. 
Het is bijzonder dat wij in Nederland al 17 jaar beschikken over een euthanasiewet. De wijze 
waarop de invulling van deze wet kan meegroeien met maatschappelijke ontwikkelingen 
maakt dat er steeds meer complexe euthanasieverzoeken tot ons komen. Expertisecentrum 
Euthanasie wil op dit gebied een rol spelen bij de ondersteuning van zorgverleners, de 
afhandeling van euthanasieverzoeken en het maatschappelijke debat rondom dit kwetsbare 
onderwerp. 

S. Pleiter,
Raad van bestuur, 
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Expertisecentrum Euthanasie
Jaarrekening
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Expertisecentrum Euthanasie

2.1 Balans per 31-12-2019

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen 240.171    145.159    

240.171    145.159   

Materiële vaste activa
Verbouwing 22.306 27.281
Computerapparatuur 31.842 42.507
Inventaris 45.158 47.010

99.305 116.797

Onderhanden casussen
Onderhanden casussen - 541.880

- 541.880

Vorderingen 
Vorderingen op zorgverzekeraars 620.577 654.543
Overige vorderingen 359.158 54.259
Overlopende activa - -

979.735 708.802

Liquide middelen 402.073 308.821

Totaal activazijde 1.721.284 1.821.460

31 december 2019 31 december 2018
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Expertisecentrum Euthanasie

2.1 Balans per 31-12-2019

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen
Algemene reserves -52.491 -107.516
Onverdeeld resultaat - -
Resultaat boekjaar - -

-52.491 -107.516

Kortlopende schulden
Crediteuren 404.727 437.267
Belastingen en premies sociale verzekeringen 295.926 134.012
Overige schulden 902.728 1.220.589
Overlopende passiva 170.393 137.108

1.773.775 1.928.976

Totaal passivazijde 1.721.284 1.821.460

31 december 2019 31 december 2018
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Expertisecentrum Euthanasie

€ € € €
Baten
Vergoedingen van zorgverzekeraars 7.429.164 5.789.278
Projectsubsidies 623.317 432.165
Overige bedrijfsopbrengsten 10.157  26.334   
Som van de baten 8.062.638 6.247.777

Lasten

Salariskosten arbeidsovereenkomst 3.734.549 2.672.814
Salariskosten inhuur 3.096.667 2.921.130
Totaal personeelskosten 6.831.215   5.593.943   

Overige personeelskosten 134.451 8.722
Algemene kosten 688.457 506.333
Huisvestingskosten 127.324 112.780
Huur externe locaties 134.811 146.165
Afschrijvingskosten en intrest 91.802 73.585
Totaal overige kosten 1.176.845   847.586  

Som van de lasten 8.008.060 6.441.529

Saldo van baten en lasten 54.577 -193.752

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/ontrekking aan:
Algemene reserves 54.577 -193.752
Bestemmingsreserves - -

54.577 -193.752

2019 2018

2.2 Staat van Baten en Lasten over 2019
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Expertisecentrum Euthanasie

2.3 Vergelijking met begrotingscijfers over 2019

Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019
€ € €

Baten
Zorgverzekeraars 5.789.278 6.346.735 7.429.164
Projectsubsidies 432.165 993.400 623.317
Overige bedrijfsopbrengsten 26.334 57.000 10.157
Som van de baten 6.247.777 7.397.135 8.062.638

Lasten
Salariskosten arbeidsovereenkomst 2.672.814 3.024.883 3.734.549
Salariskosten inhuur 2.921.130 3.054.733 3.096.667
Totaal personeelskosten 5.593.943 6.079.616 6.831.215

Overige personeelskosten 8.722 119.500 134.451
Algemene kosten 506.333 821.947 688.457
Huisvestingskosten 112.780 112.500 127.324
Huur externe locaties 146.165 158.950 134.811
Afschrijvingskosten en intrest 73.585 75.000 91.802
Totaal overige kosten 847.586 1.287.897 1.176.845

Som van de lasten 6.441.529 7.367.513 8.008.060

Saldo van baten en lasten -193.752 29.622 54.577
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Stichting Expertisecentrum Euthanasie 

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 Expertisecentrum Euthanasie is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel te Den Haag onder nummer 53895819, vestigingsadres Eisenhowerlaan 104, 2517 KL 
Den Haag. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat het bestuur van Expertisecentrum Euthanasie zich over verschillende zaken een oordeel 

vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het op grond van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving voor het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten. 

Leasing 

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en 

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten 

worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met 

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over 

de looptijd van het contract. 
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Stichting Expertisecentrum Euthanasie 

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor balanswaardering 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Het geactiveerde bedrag wordt volgens de 
lineaire methode afgeschreven gedurende de verwachte economische levensduur van 5 jaar.  

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. 

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. 

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.  

Vooruit gefactureerde omzet 

Declaratie van de omzet behandelingen vindt grotendeels voorafgaand aan de behandeling 
plaats. Op basis hiervan wordt onder de vooruit gefactureerde omzet dat deel van de omzet 
van lopende casuïstiek bedoeld waarvoor nog geen activiteiten verricht zijn. Op basis van 
ervaringen uit het verleden en de schatting van de voortgang van de casussen is de post 
gewaardeerd op 45% van declaraties onderzoek team complexe euthanasie van lopende 
casuïstiek. 
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Stichting Expertisecentrum Euthanasie 

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.  

Pensioenen 
Expertisecentrum Euthanasie heeft alle pensioenrekeningen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

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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Expertisecentrum Euthanasie

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 t/m 31.12.2018 145.159
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2018 -
Boekwaarde per 31.12.2018 145.159

Investeringen 2019 124.561
Herwaarderingen
Desinvesteringen -9.075
Afschrijvingen desinvesteringen -
Afschrijvingen 2019 -20.474
Waardeverminderingen -
Mutaties 2019 95.012

Aanschafwaarde t/m 31.12.2019 260.645
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2019 -20.474
Boekwaarde per 31.12.2019 240.171

Afschrijvingspercentages 20,0%

Dit betreffen investeringen in de voorbereiding van de integratie van ICT-systemen.
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Expertisecentrum Euthanasie

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

  Verbouwing  Computer-
apparatuur 

 Inventaris  Totaal 

€ € € €

Aanschafwaarde t/m 31.12.2018 52.257 173.316 175.643 401.216
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2018 -24.976 -130.809 -128.633 -284.418
Boekwaarde per 31.12.2018 27.281 42.507 47.010 116.797

Investeringen 2019 6.394 22.769 24.674 53.836
Herwaarderingen -
Desinvesteringen -
Afschrijvingen desinvesteringen -
Afschrijvingen 2019 -11.369 -33.434 -26.526 -71.328
Waardeverminderingen - - - -
Mutaties 2019 -4.975 -10.665 -1.852 -17.492

Aanschafwaarde t/m 31.12.2019 58.651 196.084 200.317 455.052
Cumulatieve afschrijvingen t/m 31.12.2019 -36.345 -164.243 -155.159 -355.747
Boekwaarde per 31.12.2019 22.306 31.842 45.158 99.305

Afschrijvingspercentages 20,0% 33,0% 20,0%

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Onderhanden casussen
Onderhanden casussen - 541.880

- 541.880

Vorderingen

Vorderingen op zorgverzekeraars
Vorderingen op zorgverzekeraars 411.199 243.867
Nog te factureren omzet 209.378 410.676

620.577 654.543
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Expertisecentrum Euthanasie

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige vorderingen
Waarborgsommen 7.695 225
Vooruitbetaalde bedragen 51.442 19.118
Nog te ontvangen dossierstudie psychiatrie 75.000 -
Nog te ontvangen project (Na)scholing - 10.800
Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (R/C) 210.022 -
Nog te ontvangen project W.O. afgewezen hulpvragen 15.000 15.000
Overige vorderingen - 9.116

359.158 54.259

Liquide middelen
ING Bank N.V. 402.073 308.821

402.073 308.821

 

De rekening courant met VvEE is een vordering vanwege de projectsubsidies van het vierde kwartaal.
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Expertisecentrum Euthanasie

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

2019 2018
€ €

Overige reserves
Algemene reserve -107.068 -107.516
Resultaat boekjaar 54.577
Stand per 31-12 -52.491 -107.516

Deze reserves zijn vrij besteedbaar.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Crediteuren
Crediteuren 404.727           437.267           

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Netto lonen 5.976               -                    
Loonheffing 253.644           134.012           
Pensioenpremies 36.307             -                    

295.926 134.012

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige schulden
Nog te ontvangen declaraties personeel 226.402 99.560
Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (R/C) - 1.113.043
Vooruitgefactureerde vergoedingen van Zorgverzekeraars 667.856 -
Nog te ontvangen facturen 8.470 7.986

902.728 1.220.589
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31-12-2019 31-12-2018

€ €
Overlopende passiva
Reservering vakantietoeslag 69.986 44.792
Reservering vakantiedagen 89.837 64.065
Nog te besteden project W.O. afgewezen hulpvragen 10.571 28.251

170.393 137.108

Huur bedrijfsruimte Den Haag

Huur bedrijfsruimte Utrecht
De entiteit is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met augustus 2022 terzake van huur van
een bedrijfsruimte te Utrecht van € 28.736 per jaar. De totale verplichting bedraagt € 74.234, waarvan €
28.736 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft en € nihil een looptijd langer dan 5 jaar heeft.

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.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Baten
Vergoedingen van zorgverzekeraars 7.429.164 5.789.278

7.429.164 5.789.278

Projectsubsidies 
Consulent Euthanasie 217.718            153.385
Scholing beroepsgroepen 147.697 94.870
Deskundigheidsbevordering medewerkers EE 120.734 93.400
Dossierstudie psychiatrie 93.862 -
Wetenschappelijk onderzoek 17.680 14.991
Begeleider Wetenschappelijk Onderzoek 13.207 -
Bijdrage juridische kosten 12.419 -
Werving ambulante teams - 37.506
Mag ik gaan - 38.013

623.317 432.165
In de bijlagen is een recapitulatie van de projecten opgenomen.

Overige bedrijfsopbrengsten
Overige opbrengsten 10.157 26.334

10.157 26.334

Salariskosten arbeidsovereenkomst
Patiëntenzorg 1.895.709 1.406.425
Overhead patiëntenzorg 831.175 512.242
Algemene overhead 565.012 401.650
Raad van bestuur 135.385 134.750
Projecten 281.496 153.682
Reservering vakantiedagen 25.772 64.065

3.734.549 2.672.814

Salariskosten inhuur
Patiëntenzorg 2.625.754 2.254.746
Overhead patiëntenzorg 294.090 424.525
Algemene overhead 53.778 161.590
Projecten 123.045 80.269

3.096.667 2.921.130

Fte's 2019 2018
Exclusief freelancers 36,76                  26,78                
Inclusief freelancers 48,91                  47,53                

Lasten

Alle subsidies hebben een incidenteel karakter.
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

31-12-2019 31-12-2018
Overige bedrijfslasten € €
Overige personeelskosten
Arbodienst 6.920 2.570
Verzekering ziekengeld 32.841 -40.068
Ov. personeelskn. vrije ruimte 27.399 16.974
Ov. personeelskn. buiten vrije ruimte 24.186 222
Werving & selectie 7.035 12.060
Deskundigheidsbevordering 36.071 16.962

134.451 8.722

Algemene kosten
Kantinekosten 4.706 3.039
Catering 4.909 1.835
Kantoorbenodigdheden 13.245 10.585
Lidmaatschappen / abonnementen 3.271 6.228
Portokosten 22.073 19.388
Kosten telefoon en internet 24.213 20.430
Bankkosten 1.477 1.073
Accountantskosten 19.354 19.579
Administratiekosten 20.946 17.764
Automatiseringskosten / ICT 170.384 103.115
Advieskosten 98.320 105.862
Verzekeringen 28.463 21.852
Drukwerk 48.643 30.555
Kopieerkosten 10.804 9.976
Kosten bestuur, advies en toezicht 20.283 1.366
Representatiekosten 8.334 7.249
Marketing & Communicatie 141.203 117.143
Kosten congressen en evenementen 14.423
Reis- en verblijfkosten 28.949 2.418
Overige algemene kosten 4.459 6.879

688.457 506.333
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

31-12-2019 31-12-2018
Huur externe locaties € €
Huur externe locaties 134.811 146.165

134.811 146.165

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 72.957 60.984
Energie en water 19.137 17.380
Schoonmaakkosten 17.770 19.991
Overige huisvestingskosten 17.459 14.425

127.324 112.780

Afschrijvingskosten en intrest
Afschrijvingen ontwikkelingskosten 20.474 -
Afschrijvingskosten verbouwingen 11.369 9.981
Afschr. kosten automatisering 33.434 31.548
Afschr. kosten inventaris 26.526 32.056

91.802 73.585
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2.7 Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Utrecht, 8 april 2020 

Raad van Bestuur:

S. Pleiter

Raad van Toezicht:

Voorzitter: Lid:
De heer dr. J.N. Schreuder Mevrouw M.S.C. Mous

Lid: Lid:
Mevrouw dr. mr. E. Pans De heer drs. P.E. Sutorius

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

3.1 Gebeurtenissen na balansdatum 

Covid-19 
De uitbraak van het Covid19 virus heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van  
Expertisecentrum Euthanasie. Vanaf 17maart 2020 is in het belang van de volksgezondheid, 
onze patiënten, hun naasten en onze medewerkers besloten om de huidige hulpverlening op 
te schorten. De financiële gevolgen hangen sterk af van de duur hiervan. De overheid heeft 
verschillende maatregelen aangekondigd om hulp te bieden bij omzetderving en liquiditeit. 
Expertisecentrum Euthanasie wil hier gebruik van maken. De komende periode is de 
liquiditeit geborgd. Zo nodig kan ook gebruik worden gemaakt van hulp van VvEE.  
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3.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Expertisecentrum Euthanasie

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Expertisecentrum Euthanasie 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 Expertisecentrum Euthanasie

op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 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 2019;

2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 Expertisecentrum Euthanasie 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.
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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. 
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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 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, 10 april 2020

CROP registeraccountants

Drs. D. Davelaar-Kemp RA
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Bijlagen
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4.1 Consulent Euthanasie

2019 2018
Kosten
Personeelskosten 161.197  120.904  
Reis- en vergaderkosten 15.383    6.926   
Overige kosten 41.197    25.555    
Totaal kosten 217.777  153.385  

Bijdrage Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 217.777  153.385  
Totaal 217.777  153.385  

Resultaat -  -  

Toegezegde subsidies
Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 217.777  150.900  
Totaal subsidies 217.777 150.900 
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4.2 (Na)scholing beroepsgroepen

2019 2018
Kosten
Personeelskosten 81.169               50.914               
Reis- en vergaderkosten 4.098                 2.358                 
Scholingsmaterialen en marketing 66.691               64.250               
Totaal kosten 151.958            117.522            

Eigen bijdragen deelnemers 4.200                 18.100               
Gefinancierd uit toegezegde subsidies 147.759            99.422               
Totaal 151.958            117.522            

Resultaat -                     -                     

Toegezegde subsidies
Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 147.759            79.790               
Totaal subsidies 147.759           79.790              
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4.3 Project 1 (Integratie ICT-systemen)

2019 2018

Investeringen
Kosten freelancers projectgroep 21.872                        10.168                
Ict-ondersteuning 16.471                        14.612                
Implementatie boekhouding en HRM 30.766                        82.002                
Licentiekosten EPD 46.377                        38.377                
Totaal investeringen 115.486                     145.159              *

* De investeringen zijn op de balans verantwoordt als Ontwikkelkosten in de immateriële activa
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4.4 Deskundigheidsbevordering medewerkers EE

2019 2018
Kosten intervisie
Intervisielocaties 43.012    36.300    
Intervisiebegeleiders 20.400    18.200    
Totaal kosten 63.412    54.500    

Kosten studiedagen
Locaties 34.860    24.700    
Sprekers 13.080    3.300   
Totaal kosten 47.940    28.000    

Kosten werkgroep training
Locaties 2.182   3.700   
Salariskosten werkgroep 7.200   7.200   
Totaal kosten 9.382   10.900    

Subsidies
Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 120.734  93.400    
Totaal subsidies 120.734  93.400    
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4.5 Begeleider Wetenschappelijk Onderzoek

2019 2018
Kosten
Personeelskosten 13.207                
Totaal kosten 13.207                -                       

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 13.207                
Totaal subsidies 13.207                -                       

Resultaat project -                       -                       
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4.6 Project wetenschappelijk onderzoek afgewezen hulpvragen

2019 2018 2017 2016
Kosten
Personeelskosten 8.769                  7.162                   8.606                   1.268                   
Reis- en vergaderkosten 418                      
Inzet onderzoeksbureau 8.911                  7.829                   9.200                   12.265                
Totaal kosten 17.681               14.991                17.806                13.951                

Gefinancierd uit bestemmingsreserves 2015 -                       -                       
Gefinancierd uit toegezegde subsidies 17.681               14.991                17.806                13.951                
Totaal 17.681               14.991                17.806                13.951                

Resultaat project -                       -                       

Toegezegde subsidies
NVVE 25.000                *
Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 25.000                *
St. Gezondheidscentrum Spaarnewoud (SGS) 25.000                **
Totaal subsidies -                     -                      -                      75.000                

Besteed 17.806                13.951                
Nog te besteden subsidie 10.571              28.252                43.243                61.049                

*  De subsidies van zowel de NVVE als de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek zijn per 31-12-2019 ontvangen.
** EUR 15.000 van de SGS is per 31-12-2019 nog niet ontvangen en derhalve opgenomen als vordering.
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4.7 Project Dossierstudie psychiatrie

2019 2018
Kosten
Personeelskosten 93.741    -  
Overige kosten -  -  
Totaal kosten 93.741    -  

VWS 75.000    -  
Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie 18.741    -  
Totaal subsidies 93.741    -  

Resultaat project -  -  
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