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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: 
	10: 
	9: 
	12: 
	11: S.M.C. Kersten
	7_A4: 57
	16_ML: 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.Bij voorkeur wordt een euthanasieverzoek onderzocht door de behandelend arts, in zijnvertrouwensrelatie met de patiënt. Als deze arts het wenst kan Expertisecentrum Euthanasie daarbij op maat begeleiding bieden, bijvoorbeeld door het delen van kennis en informatie of het betrekken van een consulent euthanasie.In de praktijk blijkt alsnog dat er situaties zijn, waarin de behandelend arts deeuthanasiewens van de patiënt niet (verder) kan onderzoeken. Dan fungeert deeuthanasiezorg vanuit Expertisecentrum Euthanasie als ‘vangnet’.
	13_ML: 
	0: Expertisecentrum Euthanasie
	5: https://expertisecentrumeuthanasie.nl/
	2: Postbus 13480  2501 EL Den Haag
	4_EM: info@expertisecentrumeuthanasie.nl
	1_KVK: 53895819
	6_RSIN: 851062970
	3_TEL: 0703524141
	18_ML: We begeleiden artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen.Artsen geven we informatie, advies, concrete ondersteuning en (na)scholing. Met name voor hulpvragers met complexere euthanasieverzoeken vormt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Iedereen met een euthanasiewens moet de mogelijkheid hebben om een arts te laten toetsen of dit verzoek aan de wettelijke criteria voldoet.Onze expertise delen we met artsen en verpleegkundigen. We geven op deze website specialistische informatie over euthanasie en over wetgeving.
	19_ML: De euthanasiezorg die we verlenen valt onder de zorgverzekeringswet.De consultfunctunctie wordt vooralsnog betaald met subsidie van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.
	20_ML: Met donaties financieren we (onderzoeks)projecten die uiteindelijk moeten leiden tot verbetering van de zorg.Voor het eerst sinds de oprichting heeft de stichting een positief eigen vermogen. DIt vermogen staat op spaarrekeningen. 
	21: 
	_MLT: https://expertisecentrumeuthanasie.nl/app/uploads/2021/06/Beleidsplan-2020-2021-versie-1.0.pdf
	knop: 

	22_ML: SalarisregelingExpertisecentrum Euthanasie valt niet onder een CAO en kent een eigen salarisregelingVoor het beloningsbeleid van de bestuurder wordt verwezen naar de jaarrekening.
	23_ML: KernactiviteitenUit de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie vloeien de volgende kernactiviteitenvoort: Verlenen van informatie en ondersteuning aan zorgprofessionals, onder meer doorhet aanbieden van begeleiding door een consulent euthanasie en het aanbieden van(na)scholing. Hulp en zorg bieden aan mensen met een euthanasiewens, met name bij meercomplexe euthanasieverzoeken. Vanuit de verworven expertise, het (mogelijk gemaakte) wetenschappelijk onderzoeken via samenwerking met relevante stakeholders bijdragen aan het maatschappelijkedebat en de beleidsvorming over euthanasie.
	24: 
	_MLT: https://expertisecentrumeuthanasie.nl/app/uploads/2021/06/20210422-Jaarrekening-totaal-rvt.pdf
	knop: 
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	1: 
	1_GT: 356862
	2_GT: 150390
	6_GT: 666313
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 783918
	4_GT: 507252
	9_GT: 1450231
	10_GT: 1957483

	2: 
	1_GT: 240171
	2_GT: 99305
	6_GT: 979735
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 402073
	4_GT: 339476
	9_GT: 1381808
	10_GT: 1721284

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 194514
	3_GT: 
	4_GT: 1762969
	5_GT: 1957483

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: -52491
	3_GT: 
	4_GT: 1773775
	5_GT: 1721284

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Voor de toelichting op de balans wordt verwezen naar de jaarrekening.

	3: 
	1: 
	1_A7: 8232384
	2_A7: 423850
	3_A7: 15364
	4_A7: 8671598
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 8671598
	11_A7: 7182881
	17_A7: 8424593
	12_A7: 125052
	18_A7: 
	13_A7: 230485
	19_A7: 247005
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 886175

	2: 
	1_A7: 7429164
	2_A7: 623317
	3_A7: 10157
	4_A7: 8062638
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 8062638
	11_A7: 6831215
	17_A7: 8008060
	12_A7: 91802
	18_A7: 
	13_A7: 262135
	19_A7: 54578
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 822908

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: Door de coronacrisis en dan met name de patiëntenstop en het hebben moeten afzeggen van bijeenkomsten/opleidingen is er een grote afwijking te zien tussen realisatie en begroting. Deze afwijking wordt gecompenseerd door de voorlopige continuïteitsbijdrage die we hebben ontvangen van de zorgverzekeraars. In 2021 zal deze worden vastgesteld en afgerekend.In 2020 zijn we uitgekomen op zo’n 2.900 hulpvragen en is een kleine 900 keer euthanasie uitgevoerd. We zien een omzetrealisatie van € 8.671.598, ten opzichte van een begroting van € 8.948.530. Het resultaat kan als volgt verklaard worden:• Minder declaraties bij zorgverzekeraars door patiëntenstop• Tegemoetkoming in gederfde kosten door continuïteitsbijdrage• Minder uitgaven aan freelancers, bijeenkomsten, projecten door effecten COVID19pandemie: patiëntenstop, afzeggen bijeenkomsten, studiedag, starttraining,nascholingen etc. 
	JV: 
	_MLT: https://expertisecentrumeuthanasie.nl/app/uploads/2021/06/20210422-Jaarrekening-totaal-rvt.pdf
	knop: 




