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Aan het bestuur van

Stichting Geneesmiddelenbulletin

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 125.990 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -1.826, 
gecontroleerd.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2020 % Omzet 2019 % Omzet Verschil %

607.464 100,0% 656.236 100,0% -48.772 -7,4%

607.464 100,0% 656.236 100,0% -48.772 -7,4%

246.234 40,5% 251.019 38,3% -1,9%

26.167 4,3% 21.301 3,2% 22,8%

10.555 1,7% 9.422 1,4%

-4.785
4.866

1.133 12,0%

24.404 4,0% 27.564 4,2% -11,5%

18.375 3,0% 9.691 1,5%

-3.160

8.684 89,6%

26.226 4,3% 31.590 4,8% -5.364 -17,0%

41.074 6,8% 61.561 9,4% -20.487 -33,3%

16.562 2,7% 12.875 2,0% 3.687 28,6%

174.460 28,7% 224.707 34,2% -50.247 -22,4%

16.458 2,7% 17.440 2,7% -982 -5,6%

8.775 1,4% 10.922 1,7% -2.147 -19,7%

609.290 100,3% 678.092 103,3% -68.802 -10,1%

Baten

Baten

Personeelslasten

Overige personeelslasten 
Afschrijvingen

Lasten Domus Medica 
Automatiseringslasten 
Financiële administratie & 
accountant

Vacatie- en reisgelden RC-, WAR-

leden en referenten

Vergoeding auteurs

Druk- en distributielasten 
Bestuur

Diversen

Lasten

Resultaat -1.826 -0,3% -21.856 -3,3% 20.030 91,6%
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Staat van baten en lasten t.o.v. begroting

Verslag jaar Begroting Verschil

2020 % Omzet 2020 % Omzet Verschil %

607.464 100,0% 599.467 100,0% 7.997 1,3%

607.464 100,0% 599.467 100,0% 7.997 1,3%

246.234 40,5% 226.000 37,7% 20.234 9,0%

26.167 4,3% 5.000 0,8% 21.167 423,3%

10.555 1,7% 9.400 1,6% 1.155 12,3%

24.404 4,0% 27.500 4,6% -3.096 -11,3%

18.375 3,0% 10.000 1,7% 8.375 83,8%

26.226 4,3% 36.000 6,0% -9.774 -27,2%

41.074 6,8% 59.000 9,8% -17.926 -30,4%

16.562 2,7% 11.000 1,8% 5.562 50,6%

174.460 28,7% 181.067 30,2% -6.607 -3,6%

16.458 2,7% 20.000 3,3% -3.542 -17,7%

8.775 1,4% 14.500 2,4% -5.725 -39,5%

609.290 100,3% 599.467 100,0% 9.823 1,6%

Baten

Baten

Personeelslasten

Overige personeelslasten 
Afschrijvingen

Lasten Domus Medica 
Automatiseringslasten 
Financiële administratie & 
accountant

Vacatie- en reisgelden RC-, WAR-

leden en referenten

Vergoeding auteurs

Druk- en distributielasten 
Bestuur

Diversen

Lasten

Resultaat -1.826 -0,3% -0 -0,0% -1.826 100,0%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 % balans 31-12-2019 % balans

Materiële vaste activa 32.806 26,0% 41.321 34,8%

Vaste activa 32.806 26,0% 41.321 34,8%

Vorderingen 10.927 8,7% 2.091 1,8%

Liquide middelen 82.257 65,3% 75.296 63,4%

Vlottende activa 93.184 74,0% 77.387 65,2%

Activa 125.990 100,0% 118.708 100,0%

Egalisatiereserve 21.192 16,8% 23.018 19,4%

Overige reserves 14.531 11,5% 14.531 12,2%

Vermogen 35.723 28,4% 37.549 31,6%

Kortlopende schulden 90.267 71,6% 81.159 68,4%

Passiva 125.990 100,0% 118.708 100,0%
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Doel 
 
 
De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als statutair doel;  

• het bevorderen van rationele farmacotherapie en - in verband daarmee - het 

verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen 

aan allen die deze voorschrijven, afleveren en gebruiken; en  

• het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over medische 

hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken.  

Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen werking en bijwerking(en) op basis van de 
juiste methodologie. 
 
De belangrijkste activiteit van de stichting is het maandelijks uitbrengen van het 
Geneesmiddelenbulletin en het onderhouden van de website. 
De inhoud daarvan komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld. 
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De Stichting in 2020  
 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ook voor 2020 subsidie 
ter beschikking gesteld van de stichting.  
Voor Stichting Geneesmiddelenbulletin staat vast dat haar taak en functie blijven 
rechtvaardigen dat de overheid haar activiteiten door middel van een toereikende  
subsidie mogelijk maakt. Stichting Geneesmiddelenbulletin zal daarmee haar  
belangrijke informerende taak onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord kunnen 
vervullen ten behoeve van haar doel. 
 
Dit heeft in 2020 geleid tot de publicatie van 21 afzonderlijke artikelen (blz 128)1, die 
gebundeld werden in maandelijkse Ge-Bu-uitgaven. Deze informatie wordt gratis digitaal 
ter beschikking gesteld aan apothekers, artsen, ondersteunend personeel voor artsen 
(zoals specialistisch verpleegkundigen, physician assistants, en praktijkondersteuners 
voor de huisarts) en allen die daarvoor in opleiding zijn. Een maandelijks papieren versie 
voor abonnees wordt op beperkte wijze gecontinueerd. Het streven is om tenminste 5 
CME-toetsen per jaar te publiceren.  In het verslagjaar is het aantal CME-toetsen echter 
beperkt gebleven tot 2 vanwege de focus op publicaties. 
 
Sinds de Covid-19 pandemie heeft elk overleg binnen en buiten Ge-Bu digitaal plaats 
gevonden. Natuurlijk wordt uitgezien naar de persoonlijke contacten wanneer dat weer 
kan. Een vergadering van alle gremia heeft op 14 oktober van het verslagjaar digitaal 
plaatsgevonden. Naast de maandelijkse vergaderingen tussen het redactieteam en de 
redactiecommissie heeft de wetenschappelijke adviesraad (WAR) 2x digitaal vergaderd. 
De hoofdredacteur heeft een 10tal ‘WAR-journals’ samengesteld met intern Ge-Bu 
nieuws voor de WAR-leden. Het bestuur vergaderde 6 keer. 
 
In 2020 is een nieuw referentenprogramma geïmplementeerd, waar lang naar werd 
uitgezien. Het bestuur dankt allen die in het bijzonder zich hiervoor hebben ingezet. In 
het vervolg hierop wordt in 2021 een management programma ontwikkeld. Het 
management programma regelt de organisatie van het editoriale proces: vanaf het 
bedenken van een onderwerp, de verschillende versies van een manuscript, de 
commentaren van de referenten en van de leden van de redactiecommissie tot en met 
de uiteindelijke publicatie.  
 
De onderdelen ‘plaatsbepaling’ en ‘samenvatting’ worden van elke Ge-Bu publicatie in 
het Engels vertaald. Bij wijze van proeve zijn ook 3 volledige artikelen vertaald. 
 Voorrang voor een tijdige publicatie zoals in geval ‘Negatieve invloed 
geneesmiddelen op COVID-19’ en ‘Geneesmiddelen bij COVID-19’ is mogelijk gebleken 
zonder kwaliteitsverlies. 
 Naast een begrippenlijst2 is ook een lijst met verwijzingen van methodologische 
begrippen (naar Ge-Bu-publicaties) gemaakt om de soms ingewikkelde methodologie 
nader te bestuderen. 
 Voor het eerst in de Ge-Bu-geschiedenis is er een e-learning door dr Feikje van 
Stipthout gemaakt over het artikel ‘Geneesmiddelen bij COVID-19’3. 

 

1

 2018: 30 artikelen, 104 blz 
   2019: 21 artikelen, 112 blz 
2 https://www.ge-bu.nl/over-gebu/begrippen  
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 Het bestuur is bijzonder verheugd dat in 2020 zoveel belangrijke stappen zijn 
gezet voor een nog beter Geneesmiddelenbulletin en spreekt in dat verband zijn dank 
uit aan de hoofdredacteur a.i., de leden van het redactieteam, van de redactiecommissie 
en van de wetenschappelijke adviesraad. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het 
Geneesmiddelenbulletin met zoveel vrijwilligers tot stand wordt gebracht. Zonder deze 
inbreng was dat niet mogelijk geweest. 
 
 
 
 
  

 

3 https://www.ge-bu.nl/artikel/geneesmiddelen-bij-covid-19 (zie onder figuur 1) 

https://www.ge-bu.nl/artikel/geneesmiddelen-bij-covid-19


5 

 

Organisatie, medewerkers & huisvesting 
 
ORGANISATIE 
 
Stichting Geneesmiddelenbulletin kent een bestuur, een hoofdredacteur, een 
redactieteam, een redactiecommissie en een wetenschappelijke adviesraad, elk met een 
eigen rol. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, in het bijzonder met 
de financiële, organisatorische en personele gang van zaken binnen de stichting.  
 
De hoofdredacteur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en van het 
redactieteam, bestaande uit een of meer artsen en/of apothekers of iemand die 
afkomstig is uit een andere door het bestuur goedgekeurde discipline, een chef de 
bureau, een editorial manager en een webredacteur.  De hoofdredacteur is 
verantwoordelijk voor de samenstelling van het Geneesmiddelenbulletin en draagt zorg 
voor de daarin op te nemen berichten en artikelen en het dienaangaande te voeren 
beleid. De hoofdredacteur is volledig vrij in de keuze en de inhoud van de artikelen. De 
hoofdredacteur is ten aanzien van de inhoud van het Geneesmiddelenbulletin geen 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
 
De redactiecommissie adviseert de hoofdredacteur ten aanzien van de samenstelling 
van het Geneesmiddelenbulletin en de daarin op te nemen berichten en artikelen. De 
redactiecommissie bestaat uit tenminste vijf personen. De leden van de 
redactiecommissie dienen arts of apotheker te zijn, of afkomstig uit een andere door de 
wetenschappelijke adviesraad goedgekeurde discipline.  De redactiecommissie komt 
elke maand bijeen. 
 
De wetenschappelijke adviesraad (WAR) adviseert - gevraagd en ongevraagd - het 
bestuur, de hoofdredacteur en de redactiecommissie. De WAR vergadert tenminste 
tweemaal per jaar en bestaat uit ten minste tien en ten hoogste 20 personen.   
 
 
 
MEDEWERKERS 
Redactieteam: 
Vaste medewerkers: 
dhr dr HJEM Janssens, apotheekhoudend huisarts/hoofdredacteur tot 1 maart 2020 
dhr prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog np4/hoofdredacteur vanaf 1 maart 2020 
dhr dr CA van den Bogert, apotheker (van 1 maart tot 1 oktober 2020) 
mw S van der Heijden, apotheker np/redacteur (tot 25 maart 2020) 
mw S van Kooten, chef de bureau 
mw MAE Nieuwhof, apotheker np/redacteur (vanaf 1 maart 2020) 
mw B Pronk, webredacteur 
dhr dr LML Stolk, ziekenhuisapotheker np, klinisch farmacoloog np (vanaf 1 maart 2020) 
mw I Swaneveld, arts np/editorial manager 
dhr dr TF Veneman, internist-intensivist (van 1 maart tot 10 september 2020) 
 

 

4

 np: niet praktiserend 
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Niet-vaste medewerkers: 
dhr dr ALM Kerremans, internist np 
dhr dr AJFA Kerst, internist np  
dhr dr T Schalekamp, apotheker 
dhr dr PHTh Slee, internist np 
dhr dr LML Stolk, ziekenhuisapotheker np, klinisch farmacoloog np (tot 1 maart 2020) 
dhr prof dr S Thomas, huisarts np (tot 27 mei 2020) 
mw MM Verduijn, apotheker 
mw dr P Zetstra-van der Woude, arts 
 
Illustrator: dhr M. Wansing 
 
 
Redactiecommissie: 
dhr dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter 
dhr dr CA van den Bogert, apotheker (tot 1 maart 2020 en vanaf 1 oktober 2020). 
mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker 
dhr dr M Lafeber, klinisch epidemioloog, internist in opleiding (vasculaire geneeskunde),  

klinisch farmacoloog io5  
dhr T Luchtman, huisarts (tot 1 maart 2020) 
dhr JD Machiels, klinisch farmacoloog io, medisch microbioloog io (sinds 15 juli 2020) 
mw dr F van Stipthout, internist in opleiding (ouderengeneeskunde), klinische  

farmacoloog io  
dhr dr H Wildschut, gynaecoloog (tot 1 maart 2020) 
 
 
Wetenschappelijke Adviesraad:  
dhr W Koch, huisarts, voorzitter 
dhr FMG Brandts, huisarts np (tot 1 maart 20202) 
dhr WJ Broekema, ziekenhuisapotheker np 
dhr KR van Deventer, apotheker 
mw dr MC ten Doesschate, psychiater (vanaf 1 maart 2020) 
dhr DPA Grootenhuis, huisarts (vanaf 1 maart 2020) 
dhr dr CJ Haagsma, reumatoloog, klinisch farmacoloog (tot 18 oktober 2020) 
mw dr M Heringa, apotheker-onderzoeker 
dhr JA Kaan, arts-microbioloog np 
mw MCJ Knippels, internist-klinisch farmacoloog 
dhr RM Kok, psychiater (vanaf 1 maart 2020) 
dhr prof. dr C Kramers, internist-klinisch farmacoloog 
dhr J van der Laan, huisarts np 
mw ARJ Sanders-van Lennep, huisarts (vanaf 1 maart 2020) 
dhr MF Scholten, cardioloog (tot 1 maart 2020) 
mw dr BC Tanis, hemato-oncoloog (vanaf 1 maart 2020) 
dhr dr TF Veneman, internist-intensivist (vanaf 10 september 2020); vicevoorzitter 
mw JAMJ Verbrugge, apotheker 
dhr dr TW de Vries, kinderarts 
mw dr MMJ Wiegerinck, gynaecoloog io 

 

5 In opleiding 
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mw M Zeeman, internist-ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog 
dhr R van Zijderveld, oogarts (tot 14 oktober 2020) 
 
 
Bestuur: 
dhr mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter  
mw  DP Bruring, apotheker np 
dhr prof. dr E. Buskens, arts, hoogleraar medical technology assessment  
dhr FMM van Exter, huisarts 
mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris 
dhr CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester  
dhr mr GA van der Steur (vanaf 14 okt 2020) 
dhr dr JM Verzijl, ziekenhuisapotheker (vanaf 25 aug 2020) 
 
Coördinator: dhr prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog np (tot 1 februari 2020)   
 
 
 
HUISVESTING 
 
Het bureau van het Geneesmiddelenbulletin is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.  
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Publicaties 20206 

 
Nr. 1 – januari 2020   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/1 

• Bewijskracht: gerandomiseerd of observationeel onderzoek? 

doi: 10.35351/gebu.2020.1.1 

 
Nr. 2 – februari 2020   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/2 

• Genotypering voorafgaand aan behandeling met clopidogrel? 

doi: 10.35351/gebu.2020.2.2 

• Geneesmiddeleninteracties met CYP-enzymen 

doi: 10.35351/gebu.2020.2.3 

 
Nr. 3 – maart 2020    
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/3 

• Menopauzale hormoontherapie en borstkanker 

doi: 10.35351/gebu.202-.3.4 

 
Nr. 4 – april 2020   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/4  

• Negatieve invloed geneesmiddelen op COVID-19  

doi: 10.35351/gebu.2020.4.5 

• Lymfklierkanker door borstprothesen?  

doi: 10.35351/gebu.2020.4.6 

• Geen melatonine bij primaire slaapstoornissen 

doi: 10.35351/gebu.2020.4.7 
 
Nr. 5 – mei 2020   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/5 

• Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen 

doi: 10.35351/gebu.2020.5.8 

• Weefselherstel door autoloog plaatjesrijk plasma? 

doi: 10.35351/gebu.2020.5.9 

 
Nr. 6-7 – juni, juli 2020   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/6-7 

• Is hydroxycarbamide effectief bij sikkelcelziekte? 

doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.10 
• Grotere sterftekans door hoge vitamine B12-spiegels? 

doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.11 

 

6 Abstracts en doi (digital object identifier) in Engelse versie op de website 
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• Geneesmiddelen bij COVID-19 

doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.12 

• Omega-3-vetzuren niet beter dan placebo 

doi: 10.35351/gebu.2020.6-7.13 
 
 
Nr. 8 – augustus 2020   
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/8 

• Antibioticumresistentie door maagzuurremmers? 

doi: 10.35351/gebu.2020.8.14 

• Netwerk meta-analyse van geneesmiddelen 

doi: 10.35351/gebu.2020.15 

 
Nr. 9 – september 2020  
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/9 

• Gordelroosvaccin voor ouderen? 

doi: 10.35351/gebu.2020.9.16 

•  Benzodiazepinegebruik in Nederland 

doi: 10.35351/gebu.2020.9.17 

 
Nr. 10 – oktober 2020    
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/10 

• Entresto: meerwaarde bij hartfalen? 

doi: 10.35351/gebu.2020.10.18 

 
Nr. 11-12 – november, december 2020  
https://www.ge-bu.nl/jaargangen/2020/11-12 

• Umbrella reviews van geneesmiddelen 

doi: 10.35351/gebu.2020.11-12.19 

• ‘Vervuilde’ geneesmiddelen 

doi: 10.35351/gebu.2020.11-12.20 

• Ballerine® koperspiraal 

doi: 10.35351/gebu.2020.10.21 
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CME toetsen7 
 
Netwerk meta-analyse van geneesmiddelen 
Ge-Bu 2020;54(8):89-95 
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1270498 
 
 
Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen  
Ge-Bu 2020;54(5):45-51 
https://www.ntvg.nl/academie/cme/1269902  
 
 
  

 

7

 https://www.ge-bu.nl/over-gebu/nascholing 
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Website 
 
In 2017 is besloten tot een vernieuwing van de website met als doel de website te 
gebruiken als primair medium voor de publicaties van het Ge-Bu, waarmee een optimaal 
digitale eigentijdse toegankelijkheid nagestreefd wordt ten behoeve van de doelgroep 
van het Ge-Bu. Begin 2018 zijn de vernieuwde website en app in gebruik genomen en 
vanaf 2019 steeds aangepast. 
 

ISDB8 
 
Het Geneesmiddelenbulletin neemt actief deel aan ‘the International Society of Drug 
Bulletins’ (ISDB). F.M. Helmerhorst is de vertegenwoordiger van het Ge-Bu bij de ISDB.  
 

G5 
 
De G5 is een samenwerkingsverband van het Farmacotherapeutisch Kompas, het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Bijwerkingencentrum Lareb, het Instituut voor 
Verantwoord Medicijngebruik en het Geneesmiddelenbulletin. 
 
De G5-leden hebben de volgende intentieverklaring ondertekend: 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Geneesmiddelenbulletin, 
het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Bijwerkingencentrum 
Lareb, en Zorginstituut Nederland hebben de intentie en ambitie 
om samen goed, objectieve en betrouwbare informatie te verstrekken aan de 
(aspirant) voorschrijver (als primaire doelgroep), met als doel te sturen op 
gepast gebruik van geneesmiddelen. 
Deze partijen willen in gezamenlijkheid de onafhankelijke 
geneesmiddeleninformatie stroomlijnen, zodat de (aspirant) voorschrijver 
optimaal wordt ondersteund bij het gepast voorschrijven. 
Iedere organisatie blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van haar eigen informatie. Maar de partijen gaan wel onderzoeken hoe zij 
samen de geneesmiddeleninformatie kunnen versterken, ieder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid en kracht. 

 
Ge-Bu neemt deel aan de G5- vergaderingen en heeft met vertegenwoordigers van het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik en het Bijwerkingencentrum Lareb afzonderlijke overlegmomenten. 

  

 

8 https://www.isdbweb.org/ 
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Lezersonderzoek 
Met de invoering van de digitalisering is het mogelijk geworden met behulp van Google Analytics 
inzicht te krijgen in de wijze waarop het bulletin wordt geraadpleegd een en ander met in acht 
neming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Inzicht in de belangstelling van de lezers voor de artikelen, de nieuwsbrieven en  de toetsen 
alsmede de wijze waarop zij het Geneesmiddelenbulletin raadplegen is van belang voor de 
verdere ontwikkelingen en de prioritering van het Geneesmiddelenbulletin. 
 

 
Voornemens 2021 

• het  ontwikkelen van een managementprogramma.vanuit het bestaande 

referentenprogramma.   

• het oprichten van een lezerspanel. Ongeveer 5 leden zullen worden gerekruteerd 

vanuit de lezersgroepen (apotheker, verloskundige, physician assistant of nurse 

practioner, student geneeskunde, student farmacie, docent geneeskunde of 

farmacie aan een van de Nederlandse faculteiten). Zij gaan na publicatie van een 

Ge-Bu-artikel de toepasbaarheid waaronder de keuze van het onderwerp 

alsmede de leesbaarheid ervan beoordelen. 

• het aanvragen van een Medline-registratie. 

 

 

 

Zie: Beleidsplan 2019-2021 https://www.ge-bu.nl/over-gebu/bestuur 
 
 

Begroting 2021 
 
Baten         € 702.399 

Lasten 
 Personeelskosten    281.252 
 Lasten Domus Medica      38.706 

Automatiseringslasten    158.755 
Financiële administratie en accountant    33.059 
Vacatie- en reisgelden RC- en WARleden,    
  vergoeding auteurs en referenten    75.880 
proceskosten publiceren      84.295 
Bestuur        18.012 
Diversen       12.441 
Totaal        € 702.399 
 

Saldo 
Het vrij besteedbare vermogen (in jaarrekening ‘overige reserves’) bedroeg per 31 december 
2020 € 21.192.  Dit bedrag is beschikbaar ter delging van eventuele nadelige saldi van de 
exploitatie in toekomstige jaren. 

 

https://www.ge-bu.nl/over-gebu/bestuur
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Materiële vaste activa 32.806 41.321

32.806 41.321

Vlottende activa

Vorderingen 10.927 2.091

Liquide middelen 82.257 75.296

93.184 77.387

Activa 125.990 118.708
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Balans passiva

31-12-2020 31-12-2019

Vermogen

Egalisatiereserve 21.192 23.018

Overige reserves 14.531 14.531

35.723 37.549

Kortlopende schulden 90.267 81.159

Passiva 125.990 118.708
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

607.464 599.467 656.236

607.464 599.467 656.236

246.234 226.000 251.019

26.167 5.000 21.301

10.555 9.400 9.422

24.404 27.500 27.564

18.375 10.000 9.691

26.226 36.000 31.590

41.074 59.000 61.561

16.562 11.000 12.875

174.460 181.067 224.707

16.458 20.000 17.440

8.775 14.500 10.922

609.290 599.467 678.092

-1.826 -0 -21.856

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Baten

Baten

Personeelslasten

Overige personeelslasten 
Afschrijvingen

Lasten Domus Medica 
Automatiseringslasten 
Financiële administratie & 
accountant

Vacatie- en reisgelden RC-, WAR-

leden en referenten

Vergoeding auteurs

Druk- en distributielasten 
Bestuur

Diversen

Lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Resultaat

Egalisatiereserve -1.826 -21.856

-1.826 -21.856
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Kasstroomoverzicht

2020 2019

-1.826 -21.856

10.555 9.422

10.555 9.422

1.915 -1.915

3.565
24.099

-10.751

-4.790
13.898 -15.082

272 10.667

9.001 -1.767

-2.040 -5.787
-2.040 -5.787

Kasstroomoverzicht

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen bedrijfsresultaat 
Afschrijvingen

Mutatie werkkapitaal
Mutatie debiteuren

Mutatie overige vorderingen 
Mutatie crediteuren

Mutatie overige schulden

Operationele kasstroom

Investeringskasstroom 
Materiele vaste activa

6.961 7.554Mutatie geldmiddelen
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als statutair doel;

- het bevorderen van rationele farmacotherapie en - in verband daarmee - het verstrekken van onafhankelijke

en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren en gebruiken; en

- het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over medische hulpmiddelen aan allen die deze

inkopen, toepassen en gebruiken.

Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen werking en bijwerking(en) op basis van de juiste methodologie.

De belangrijkste activiteit van de stichting is het maandelijks uitbrengen van het Geneesmiddelenbulletin en het 
onderhouden van de website.

De inhoud daarvan komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Geneesmiddelenbulletin is feitelijk gevestigd te Utrecht, Mercatorlaan 1200, 3528 BL, en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30278122.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJK C1 “kleine organisaties zonder winststreven”.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen van materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd 
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of 
vervaardigingslasten.
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Grondslagen van vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd.

Grondslagen van omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor 
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan 
de voorwaarden zal worden voldaan.



Jaarrekening 2020 Stichting Geneesmiddelenbulletin

Pagina 17

Lasten algemeen

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

Grondslagen van afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid 

voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen 

en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa

Inventaris 32.806 41.321

32.806 41.321

Verloop materiële vaste activa

Verslag jaar

Inventaris Totaal

Verloop materiële vaste activa

Beginsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 52.606 52.606

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

-11.285 -11.285

41.321 41.321

Mutaties

Investeringen 2.040 2.040

Afschrijvingen -10.555 -10.555

-8.515 -8.515

Eindsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 54.646 54.646

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen

-21.840 -21.840

32.806 32.806

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Inventaris 20%
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Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Debiteuren 0 1.915

Overlopende activa 10.927 176

10.927 2.091

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren

Debiteuren 205 1.915

Voorziening dubieuze debiteuren -205 0

0 1.915

Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende activa

Huur 4.210 0

Verzekeringen 6.717 176

10.927 176
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Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Tegoeden op bankrekeningen

Rabobank, rekening-courant 82.257 75.296

82.257 75.296

Laurens Bleij
Stempel
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Vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

21.192 23.018

14.531 14.531

35.723 37.549

Verslag jaar

Egalisatiereserve Totaal

23.018 23.018

-1.826 -1.826

21.192 21.192

Verslag jaar

Overige reserves Totaal

Vermogen

Egalisatiereserve

Overige reserves

Verloop egalisatiereserve

Verloop egalisatiereserve 
Eindsaldo

Beginsaldo

Resultaatbestemming

Verloop overige reserves

Verloop overige reserves 
Eindsaldo

Beginsaldo 14.531 14.531

14.531 14.531
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Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden

Crediteuren 40.541 45.331

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

11.026 9.045

Schulden ter zake van pensioenen 2.091 2.674

Salarisverwerking 8.514 9.349

Overlopende passiva 28.095 14.760

90.267 81.159

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

Loonheffing 11.026 9.045

11.026 9.045

Salarisverwerking

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Salarisverwerking

Netto lonen 0 1.315

Reservering vakantiegeld 8.514 8.034

8.514 9.349
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Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende passiva

Financiële administratie &

accountantslasten

11.000 11.000

Vergoeding WAR leden, bestuur,

redactiecomissie en referenten

17.095 3.130

Diversen 0 630

28.095 14.760

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De Stichting huurt kantoorruimte en inrichting in de Domus Medica aan de Mercatorlaan 1200 te Utrecht. De

hiermee samenhangende huurverplichting inclusief servicelasten bedragen circa € 16.840 per jaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Baten

Omzet abonnementen en

opbergmappen

7.426 10.000 8.953

Subsidie ministerie VWS/CVZ 599.996 589.467 645.250

Overige baten 42 0 2.033

607.464 599.467 656.236

Lasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Lasten

Personeelslasten 246.234 226.000 251.019

Overige personeelslasten 26.167 5.000 21.301

Afschrijvingen 10.555 9.400 9.422

Lasten Domus Medica 24.404 27.500 27.564

Automatiseringslasten 18.375 10.000 9.691

Financiële administratie &

accountant

26.226 36.000 31.590

Vacatie- en reisgelden RC-, WAR-

leden en referenten

41.074 59.000 61.561

Vergoeding auteurs 16.562 11.000 12.875

Druk- en distributielasten 174.460 181.067 224.707

Bestuur 16.458 20.000 17.440

Diversen 8.775 14.500 10.922

609.290 599.467 678.092
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Personeelslasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Personeelslasten

Lonen en salarissen 200.764 173.618 192.837

Sociale lasten 28.714 29.027 32.241

Pensioenlasten 16.756 23.355 25.941

246.234 226.000 251.019

Gedurende het jaar 2020 waren 2,7 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 3,0).

Lonen en salarissen

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Lonen en salarissen

Bruto-loon 200.764 173.618 195.345

Ontvangen ziekengelduitkeringen 0 0 -2.508

200.764 173.618 192.837

Sociale lasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Sociale lasten

Sociale lasten 23.431 24.455 27.162

WGA Hiaat en

ziekengeldverzekering

5.283 4.572 5.079

28.714 29.027 32.241
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Pensioenlasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Pensioenlasten

Pensioenpremie 16.756 23.355 25.941

16.756 23.355 25.941

Overige personeelslasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Overige personeelslasten

Reislastenvergoedingen 1.482 0 6.153

Inhuur derden 5.332 0 0

Reis- en verblijfslasten 0 0 1.472

Opleidingslasten 195 0 4.793

Overige personeelslasten 19.158 5.000 8.883

26.167 5.000 21.301

Laurens Bleij
Stempel



WNT-verantwoording 2020 Stichting Geneesmiddelenbulletin 

 

De WNT is van toepassing op Stichting Geneesmiddelenbulletin in 2020. Het voor Stichting 

Geneesmiddelenbulletin toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 dit betreft het 

algemene bezoldigingsmaximum. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

Gegevens 2020   

bedragen x € 1 F.M. Helmerhorst H.J.E.M. Janssens 

Functiegegevens Hoofdredacteur Hoofdredacteur 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 29/02 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   0,50 0,50 

Dienstbetrekking? Ja Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 60.467 9.106 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 

Subtotaal 60.467 9.106 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 100.500 100.500 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 60.467 9.106 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

   

Gegevens 2019   

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   0,25 0,50 

Dienstbetrekking? ja Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 32.222 43.987 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 

Subtotaal 32.222 43.987 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 48.500 97.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. 

   

Bezoldiging 32.222 43.987 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 

 



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 H.P.A. Klapwijk C.M. van Straaten 
D.P. Meerman-

Bruring 

Functiegegevens Voorzitter Penningmeester Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 2.500 2.500 2.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
30.150 20.100 20.100 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 2.500 2.500 2.500 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

Gegevens 2019    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 2.500 2.500 2.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
29.100 19.400 19.400 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 2.500 2.500 2.500 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

 

  



Gegevens 2020    

bedragen x € 1 
W. Heijbroek-de 

Clercq 
F.F.M. van Exter E. Buskens 

Functiegegevens Secretaris Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 2.500 2.500 2.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
20.100 20.100 20.100 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 2.500 2.500 2.500 

    

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

Gegevens 2019    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 2.500 2.500 2.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
19.400 19.400 19.400 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag5 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 2.500 2.500 2.500 

    

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan6 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

 

  



Gegevens 2020    

bedragen x € 1 
J.J.E. van 

Everdingen 
J.M. Verzijl G.A. van der Steur 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 N.v.t. 01/09 – 31/12 01/10 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging N.v.t. 833 625 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
N.v.t. 6.700 5.025 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging N.v.t. 833 625 

    

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

Gegevens 2019    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 N.v.t. N.v.t. 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 1.667 N.v.t. N.v.t. 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
12.933 N.v.t. N.v.t. 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag5 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 1.667 N.v.t. N.v.t. 

    

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan6 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 
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Afschrijvingen materiële vaste activa

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Afschrijvingen materiële vaste

activa

Inventaris 10.555 9.400 9.422

10.555 9.400 9.422

Lasten Domus Medica

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Lasten Domus Medica

Huur en servicelasten etc. 18.578 17.500 16.816

Vergaderlasten 1.300 8.000 5.806

Lasten kopiëren 208 1.000 1.172

Telefoon en porti 4.318 1.000 3.770

24.404 27.500 27.564

Automatiseringslasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Automatiseringslasten

Automatiseringslasten 18.375 10.000 9.691

18.375 10.000 9.691



Jaarrekening 2020 Stichting Geneesmiddelenbulletin

Pagina 31

Financiële administratie & accountant

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Financiële administratie &

accountant

Financiële administratie 16.857 23.000 19.430

Accountantslasten 9.369 13.000 12.160

26.226 36.000 31.590

Vacatie- en reisgelden RC-, WAR-leden en referenten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Vacatie- en reisgelden RC-, WAR-

leden en referenten

Uitbetaalde vacatie-vergoeding 40.959 59.000 60.595

Reislasten 115 0 966

41.074 59.000 61.561

Vergoeding auteurs

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Vergoeding auteurs

Uitbetaalde declaraties voor

artikelen

16.562 11.000 12.875

16.562 11.000 12.875
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Druk- en distributielasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Druk- en distributielasten

Cross Media drukwerk 30.194 30.000 30.118

KNMG verzending

Geneesmiddelenbulletin

44.466 44.000 43.594

Nieuwsbrief 7.714 0 6.837

Website en banner 92.086 107.067 144.158

174.460 181.067 224.707

Bestuur

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Bestuur

Advieslasten 0 0 773

Bestuursvergoeding 16.458 20.000 16.667

16.458 20.000 17.440

Diversen

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Diversen

Contributie en abonnementen 6.140 10.000 7.058

Dotatie voorziening dubieuze

debiteuren

205 0 0

Banklasten etc. 277 0 250

Diversen 2.153 4.500 3.614

8.775 14.500 10.922
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, .. mei 2021

H.P.A. Klapwijk (voorzitter) C.M. van Straaten (penningmeester)

Mw. D.P. Meerman-Bruring Mw. W. Heijbroek-de Clercq

F.F.M. van Exter E. Buskens

J.M. Verzijl G.A. van der Steur

J. Recourt Mw. P. Hoogland



 
 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Geneesmiddelenbulletin te Utrecht 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Geneesmiddelenbulletin te Utrecht gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Geneesmiddelenbulletin op 31 december 2020 en van 

het resultaat over 2020 in overeenstemming met de grondslagen op basis waarvan de jaarrekening is 

opgesteld, Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 “kleine organisaties zonder winst” en de bepalingen 

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 Geneesmiddelenbulletin zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 

een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 

en volledig is. 

 

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. 

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 de bepalingen van en krachtens de WNT 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 bepaling van en krachtens de WNT, alsmede 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 RjK 

C1. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 “kleine organisaties zonder winst” en de 

bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT). In dit kader is het  bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming 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 stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 
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 onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten 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 



 

 

4 

 

wij onze verklaring aanpassen. 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 onderneming 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 governance belaste personen 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, 27 mei 2021 

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

drs. J.N. Witteveen RA 
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