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Deze jaarrekening betreft de financiële weergave van de met subsidiemiddelen uitgevoerde activiteiten in 2021.
Een inhoudelijke impressie van het jaar vindt u op de website van Patiëntenfederatie Nederland.
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Resultaat
In de bijlagen vindt u de balans en resultatenrekening over het jaar 2021. We sloten het jaar 2021 af met een
omzet van € 14,5 miljoen en een positief resultaat van € 200.056 (2020: - € 54.448). Er zijn in 2021 verschillende
nieuwe projectsubsidies toegekend, zoals voor Uitkomstgerichte zorg. Vanuit het resultaat in 2021 zijn er
verschillende reserveringen gemaakt voor uitgaven in 2022 zodat er continuïteit blijft van deze activiteiten.
Deze activiteiten zijn Zorgkaart Nederland, Mijn kwaliteit van leven en het onderwerp Arbeid.

Baten
De inkomsten waren ruim € 3 miljoen hoger dan in 2020: van € 11,4 miljoen (2020) naar € 14,5 miljoen in 2021
(begroot voor 2021: € 12,1 miljoen). Dit werd veroorzaakt door de start van een aantal grote projecten. Als we de
projectgelden die zijn doorbetaald aan samenwerkingspartners niet meerekenen, bedroegen onze inkomsten
in 2021 € 12,9 miljoen.
We bekostigden onze activiteiten in 2021 uit verschillende bronnen. We ontvangen een jaarlijkse
instellingssubsidie van het ministerie van VWS en we genereren in beperkte mate eigen inkomsten
(zogenoemde co-financiering in combinatie met subsidie). Het grootste deel van de omzet komt net als
voorgaande jaren uit projectsubsidies.

Algemeen
1. Instellingssubsidie van het ministerie van VWS: jaarlijks is een bedrag van € 1,8 miljoen beschikbaar voor
beleidsactiviteiten en belangenbehartiging.
2. Overige inkomsten: dit zijn de contributie-inkomsten van leden, financiële baten en inkomsten uit overige
activiteiten. In 2021 is € 76.350 ontvangen vanuit deze inkomstenstroom.

Projecten
1. Kwaliteitsgelden Gelden vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten (SKPC) en de Stichting
Patiënt en Kwaliteit (SPK): in de begroting 2021 was een bedrag van € 3,1 miljoen opgenomen. De realisatie
bedroeg € 2,9 miljoen. De kwaliteitsgelden worden aangewend voor het kwaliteitsprogramma KIDZ en
voor twee keuzeplatforms, waaronder ZorgkaartNederland. Binnen het KIDZ-programma worden in nauwe
samenwerking met patiëntenorganisaties projecten uitgevoerd die de kwaliteit en transparantie van de
medisch specialistische zorg vergroten. Tot aan 2021 werden de kwaliteitsgelden toegekend door de SKPC en
vanaf 2021 is dit overgenomen door de nieuwe stichting SPK (vanuit ZonMW). In de jaren 2021 en 2022 worden
de nog resterende gelden uit voorgaande jaren vanuit SKPC besteed.
2. Projectsubsidies: : veel van onze activiteiten worden gefinancierd met projectsubsidies, voornamelijk
afkomstig van het ministerie van VWS en ZonMW. De looptijd van deze projecten kan variëren van enkele
maanden tot vijf jaar. In 2021 bedroegen de inkomsten uit projectsubsidies € 7,1 miljoen. Dit is € 2,1 miljoen
meer dan in 2020 en € 2,8 miljoen meer dan bekend was op het moment van begroten voor het jaar 2021.
3. Bijdragen ten behoeve van projectpartners: van een aantal samenwerkingsprojecten is Patiëntenfederatie
Nederland penvoerder/hoofdaanvrager. De volledige subsidieontvangsten lopen via de Patiëntenfederatie.
Voor het deel dat binnen deze projecten beschikbaar is voor de projectpartners uit de patiëntenbeweging
wordt door hen aan de Patientenfederatie gefactureerd. Projectpartners zijn leden van de Patientenfederatie,
koepelorganisaties en overige samenwerkingspartners waaronder patiëntenorganisaties. Enkele voorbeelden
van samenwerkingsprojecten in 2021 zijn de programma’s: ‘KIDZ’ en ‘Verbeteren Zorgkaart Nederland in de
Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg’. In 2021 bedroeg de doorbetaling € 1,5 miljoen).
4. Omzet ZorgkaartNederland: de omzet van ZorgkaartNederland bestaat hoofdzakelijk uit de verkoop
van profielpakketten (abonnementen) aan zorginstellingen en ziekenhuizen, en uit inkomsten uit
samenwerkingsovereenkomsten met zorgverzekeraars en zorgkantoren. De inkomsten bedroegen € 1,2 miljoen
euro en is daarmee gelijk aan de omzet in het voorgaande jaar.
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Lasten
De totale lasten stegen ten opzichte van 2020 met € 3 miljoen: van € 11,4 miljoen in 2020 naar € 14,4 miljoen
in 2021. Begroot was een bedrag van € 12,1 miljoen. De stijging van de lasten hield verband met de evenredige
stijging van de projectbaten.

Algemene lasten
De algemene kosten bedroegen in 2021 € 1,9 miljoen, dit was nagenoeg gelijk aan de begroting en aan de
kosten in 2020. Onder de algemene lasten zijn de personeels- en organisatiekosten opgenomen. Een deel
hiervan wordt doorberekend aan projecten (uren x tarief). In de loop van 2021 zijn verschillende nieuwe
projecten toegekend. Hierdoor kon het hiermee samenhangende deel van de personeels- en organisatiekosten
ook worden doorberekend aan deze projecten. Doorbelasting geschiedt op basis van een tijdschrijfsysteem.
De gerealiseerde uren worden doorbelast op basis van een uurtarief gebaseerd op de werkelijke kosten. In
dit uurtarief is een dekking opgenomen voor de organisatiekosten van de Patiëntenfederatie. Dit betreft
een dekking voor de overige personeelskosten, huisvestingskosten, bureau- en organisatiekosten en
bestuurskosten, plus een dekking voor de indirecte personeelskosten. Onder de indirecte personeelskosten
vallen onder andere de salarissen van directie, secretariaat, receptie en het bedrijfsbureau.

Projectkosten
De totale projectkosten bedroegen € 12,6 miljoen. Dit is een stijging van € 1,3 miljoen euro ten opzichte van de
begroting. Ook dit is een logisch gevolg van de toename van het aantal projecten in 2021. In totaal waren er in
2021 62 lopende projecten van verschillende omvang.

Liquiditeit
Eind 2021 was de liquiditeit (de aanwezige bankgelden) € 3,5 miljoen. Dit is voldoende om aan de korte
termijn verplichtingen te voldoen. De afname van de liquiditeit ten opzichte van 2020 werd veroorzaakt door
een oplopend saldo nog te vorderen subsidies. Sinds 2020 worden de kwaliteitsgelden op een andere wijze
toegekend, namelijk via projectaanvragen bij ZonMW. Dit heeft geleid tot een hoger saldo nog te vorderen
subsidies en een lager saldo liquiditeiten. In het verleden werd het gehele subsidiebedrag als voorschot
uitbetaald en dat is sinds 2020 niet meer het geval.

Eigen vermogen
Het resultaat na vrijval van de bestemmingsreserves is toegevoegd of onttrokken aan meerdere
bestemmingsreserve. Het eigen vermogen bestaat na deze resultaatbestemming uit een algemene reserve
van € 864.000, een bestemmingsreserve (her)huisvesting van € 54.000, een reserve voor de ICT investeringen
van € 27.000 en een reserve voor talentontwikkeling en -behoud van € 37.000, een bestemmingsreserve voor
de doorontwikkeling van Mijn kwaliteit van leven € 50.000,-, een bestemmingsreserve voor de continuïteit
van het project Arbeid en tenslotte een bestemmingsreserve ad € 100.000,- voor de doorontwikkeling van
Zorgkaart Nederland
Algemene reserve
Het doel van de algemene reserve is om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen en om zeker te
stellen dat ook in de toekomst aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De huidige algemene
reserve is te laag ten opzichte van de totale exploitatie. De Raad van Toezicht heeft op voorstel van de
bestuurder in haar vergadering van november 2015 besloten dat de algemene reserve moet toegroeien naar
een bedrag dat gelijk is aan vier maanden van de kosten van de werkorganisatie (eind 2021: € 1,5 miljoen).
Een eigen vermogen van vier maanden wordt in het algemeen als een minimum gezien, zes maanden is
gebruikelijk en sommige organisaties hanteren twaalf maanden of meer. De kosten van de werkorganisatie
zijn bepaald op basis van de vaste personeelskosten en de daarbij behorende vaste organisatiekosten en
verplichtingen.
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Bestemmingsreserve (her)huisvesting
In oktober 2017 is de Patiëntenfederatie binnen Utrecht verhuisd naar de Orteliuslaan. Voordat het pand
kon worden betrokken, was een verbouwing noodzakelijk. Vooruitlopend op deze verbouwing is een
bestemmingsreserve gevormd. Vanaf 2018 wordt jaarlijks een evenredig deel onttrokken conform de looptijd
van de huurovereenkomst tot aan 2023.
Bestemmingsreserve doorontwikkeling Zorgkaart Nederland
De afgelopen jaren is Zorgkaart Nederland uitgegroeid tot een landelijk veel bezocht platform. De financiering
van Zorgkaart Nederland heeft een verloop waarbij er soms voor extra werkzaamheden tijdelijk extra subsidie
wordt verstrekt maar waarbij na afloop daarvan om continuïteit van de opgeleverde functionaliteit wordt
gevraagd. Om de continuïteit te waarborgen en de verdere doorontwikkeling te kunnen garanderen is een
bestemmingsreserve gevormd.

Voorzieningen
In het kader van de Wet werk en zekerheid heeft de Patiëntenfederatie Nederland een voorziening gevormd
voor transitievergoedingen. Wanneer een tijdelijk dienstverband na 2 jaar niet wordt omgezet in een vast
dienstverband, zijn we een transitievergoeding verschuldigd. Voor deze verplichtingen is een voorziening
gevormd. Vanaf 2021 is ook een voorziening opgenomen voor financiële en juridische risico’s.

Onderhanden werk
Het onderhanden werk wordt bij meerjarig gesubsidieerde projecten gewaardeerd als zijnde het verschil
tussen de ontvangen subsidie minus de in het verslagjaar gerealiseerde kosten. De niet aangewende
subsidievoorschotten schuiven door naar 2022 en volgende jaren via de post onderhanden werk. Naar
verwachting worden de niet aangewende middelen in 2022 en/of volgende jaren volledig besteed.

Risico’s ten aanzien van de continuïteit van de inkomsten
De Patiëntenfederatie haalt haar inkomsten uit verschillende financieringsstromen. Een deel van deze
inkomsten is als (min of meer) vast te kwalificeren. Dit zijn de instellingssubsidie en de kwaliteitsgelden.
De eerste wordt gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit het beleidskader voor subsidiëring van
patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De kwaliteitsgelden worden gefinancierd vanuit de premiegelden,
mogelijk gemaakt vanuit het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg. Vanaf 2020 zijn
deze middelen via een nieuwe stichting SPK (Stichting Patiënt en Kwaliteit) gefinancierd. ZonMW zorgt
sinds 2020 voor de subsidiering. Andere projectsubsidies kwalificeren we als niet-vaste inkomsten. De
personeelsformatie is hierop afgestemd door voldoende flexibiliteit te creëren.
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Bijlage 1

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
				
		
31-12-2021
31-12-2020
		
€
€
ACTIVA		
		
Vaste activa		
		
Materiële vaste activa
242.371
325.777		
		

Vlottende activa		
		
Nog te ontvangen subsidies
1.865.391
680.980
		
Overige vorderingen en overlopende activa
245.902
551.128
		
Liquide middelen
3.503.689
4.243.414

TOTAAL

5.857.353

5.801.299

PASSIVA		
		
Eigen vermogen		
		
Algemene reserve
863.754
836.699
Bestemmingsreserves
317.915
144.907
		
Voorzieningen
163.017
21.707
		
Onderhanden werk
2.068.027
1.995.386
		
Terug te betalen subsidies
143.590
199.844
		
Kortlopende schulden en overlopende passiva
2.301.050
2.602.756
		

TOTAAL

5.857.353

5.801.299
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Bijlage 2
Staat van baten en lasten over 2021
		
Realisatie
Begroting
Realisatie
		
2021
2021
2020
BATEN
€
€
€
					
Algemeen				
Instellingssubsidie
1.800.000
1.800.000
1.800.000
Contributie
76.350
66.700
62.400
Overige baten
0
0
10.560
Totaal baten algemeen

1.876.350

1.866.700

1.872.960

Projecten				
SKPC-/SPK-gelden
2.929.295
3.061.000
2.324.554
Overige projectsubsidies
7.152.739
4.295.500
4.950.078
Baten ten behoeve van projectpartners
1.525.058
1.800.000
1.076.921
Omzet zorgkaart Nederland (ZKN)
1.187.723
1.095.000
1.182.044
			
Totaal baten projecten
12.794.815
10.251.500
9.533.597
			
TOTAAL BATEN
14.671.165
totaal exclusief projectpartners

13.146.107

9.870.070

11.406.557

10.318.2002

10.329.636

LASTEN				
Algemeen				
Personeelskosten
5.312.572
5.497.744
5.200.511
Huisvestingskosten
403.463
376.500
379.823
Bureau- en organisatiekosten
565.329
499.000
431.050
Verenigingskosten
35.928
60.000
30.862
Activiteiten
145.213
161.000
225.073
Doorberekend aan projecten
-4.643.260
-4.828.421
-4.476.530
Materiele kosten instellingssubsidie
102.877
100.877
135.380
Incidentele baten en lasten
-43.473
0
-44.087
				
Totaal algemene lasten
1.878.559
1.866.700
1.882.082
					
Projecten				
SKPC-/SPK-projecten
2.954.389
3.061.000
2.324.546
Kosten overige projecten (incl. ZKN)
8.113.094
5.390.500
6.174.456
Betaling aan projectpartners
1.525.058
1.800.000
1.076.921
				
Totaal lasten projecten
12.592.541
10.251.500
9.575.923
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TOTAAL LASTEN

14.471.100

12.118.200

11.458.005

totaal exclusief betaling aan projectpartners

12.946.042

10.318.200

10.381.084

RESULTAAT
200.065
0
-51.448
					
Resultaatbestemming:				
- algemene reserve			
- Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting			
- Dotatie overige bestemmingsreserves			
Totaal verdeeld			

27.057
-26.992
200.000
200.065
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Bijlage 3
WNT-verantwoording
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Patiëntenfederatie
Nederland van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in
2021 voor Patiëntenfederatie Nederland is € 209.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het
dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het
uurtarief.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
bedragen x € 1

D. Veldman

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

Directeur-bestuurder
1/1 - 31/12
1
JA

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

140.077
12.931
153.008

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

€

N.v.t.
153.008

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Totaal bezoldiging 2020

1/1 - 31/12
1
JA
€
€
€
€
€

135.493
11.965
147.459
201.000
147.459
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Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

O. van Dijk

K. Martina

W. Groot

D. J. van Dijk

M. Schuurmans

M. van den

				
Abello				Muijsenbergh

Functiegegevens
voorzitter
Lid RvT
Lid RvT
						
Aanvang en einde
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
functievervulling in 2021
Bezoldiging			
Totaal bezoldiging
€4.000
€4.000

vice
voorzitter
1/1 - 31/12

Lid RvT

Lid RvT

1/1 -30/9

1/1 -31/12

€4.000

€4.014

€3.000

€4.000

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€31.350

€20.900

€20.900

€20.900

€15.675

€20.900

-/- Onverschuldigd
betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de
overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

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

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020
Aanvang en einde
functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

13/3 -31/12

13/3 - 31/12

Totale bezoldiging

€3.729

€1.845

€3.690

€3.750

€3.280

€3.690

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€30.150

€20.100

€20.100

€20.100

€20.100

€20.100

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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