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Voorwoord

Het jaar 2020 zal voor iedere wereldburger de geschiedenis in gaan als een bijzonder jaar. Dat was het ook voor de vijf 
screeningsorganisaties (SO’s) voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker en haar coöperatie de Facilitaire 
Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB).

Niet alleen COVID-19 bepaalde 2020. Het jaar stond ook in het teken van de bestuurlijke fusie. De overdracht van de 
vijf besturen en vijf raden van toezicht naar één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Daarnaast waren er 
problemen in meerdere SO’s met het uitnodigingsinterval bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het 
uitnodigingsinterval van 24 maanden werd niet meer gehaald, waardoor eind 2019 het programma 
Intervalproblematiek Bevolkingsonderzoek Borstkanker is opgestart.

En toen kwam COVID-19. Zowel cliënten als medewerkers kregen direct te maken met de gevolgen van de 
gezondheidscrisis. Alle drie de bevolkingsonderzoeken werden stilgelegd. De uitvoerende medewerkers van de 
borstkankerscreening zaten maanden thuis. De overige medewerkers werkten voor een groot gedeelte van de tijd 
vanaf huis.

Bij de opstart na drie maanden van de drie bevolkingsonderzoeken werd de schade aan het uitnodigingsinterval 
duidelijk. Met name de borstkankerscreening had een nog grotere achterstand op het interval opgelopen, die 
bovendien niet direct in te lopen was door het tekort aan medewerkers en het niet volledig kunnen screenen onder 
invloed van de coronamaatregelen op de mobiele en vaste onderzoekscentra. Bij de bevolkingsonderzoeken naar 
darmkanker en baarmoederhalskanker heeft het stilleggen ook aanzienlijke consequenties voor het 
uitnodigingsinterval gehad. 

Gedurende de zomer werd de overdracht naar de nieuwe Raad van Bestuur voorbereid. De nieuwe leden werden 
aangenomen, er werd afscheid genomen van de voormalige bestuursleden en raadsleden. Op 30 augustus werd de 
officiële overdracht gevierd in Doorn. De volgende dag, op 1 september 2020, traden de nieuwe Raad van Bestuur en 
de Raad van Toezicht aan. 

In een COVID-19luwe maand september hebben de twee nieuwe bestuursleden de organisatie persoonlijk kunnen 
leren kennen. De kennis en kunde, de gedrevenheid en trots op de maatschappelijke taak werd in alle delen van de 
organisatie gevoeld. Maar ook onzekerheid over de toekomst en hetgeen de fusie voor ieder persoonlijk zou brengen.

Met het uitvragen van de medewerkers is in het najaar gestart met de transformatie van zes entiteiten naar een 
krachtig, wendbaar, efficiënt en effectief Bevolkingsonderzoek Nederland. Onder het motto dat wij samen de 
toekomst maken.

Wij danken de medewerkers van de vijf SO’s en FSB voor hun geduld, flexibiliteit en doorzettingsvermogen in het 
bijzondere jaar 2020. Met vertrouwen kijken wij uit naar de juridische fusie en transformatie die voor ons ligt.

Utrecht, 26 februari 2021

Drs. G.E. van Weering
Drs. A.H.J. Prieckaerts RA

Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West

Versie 0.1 RvT 10 mei 2019 Pagina 4 van 55

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

DocuSign Envelope ID: 878B3383-9CC0-49A0-8967-6451042540E0



  Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West       

1. Bestuursverslag

1.1       Organisatieprofiel
Bevolkingsonderzoek Midden-West voert de bevolkingsonderzoeken naar kanker uit in de provincies Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht. De organisatie heeft als bestuursmodel het Raad van Toezicht-model waarbij de 
eindverantwoordelijkheid en dagelijkse leiding  tot 1 september 2020 in handen was  van een éénhoofdige Raad van 
Bestuur met daarnaast een onafhankelijke Raad van Toezicht. Per 1 september 2020, na de bestuurlijke fusie van de 
vijf regionale screeningsorganisaties, is er een tweehoofdige Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. De 
ondernemingsraad vertegenwoordigt het medewerkersperspectief. 

De stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West is gevestigd op Hoogoorddreef 54e, 1101 BE te Amsterdam. Het 
Kamer van koophandel nummer is: 34320918.

1.2       Missie en visie
De missie van de organisatie luidt:
“Bevolkingsonderzoek Midden-West draagt door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek 
substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van ziekten, waaronder kanker met als doel gezondheidswinst te 
realiseren en sterfte terug te dringen.”

De kernwoorden zijn: ‘kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek' en 'vroegtijdige behandeling'. Kwalitatief 
hoogwaardig betekent dat Bevolkingsonderzoek Midden-West streeft naar een 'state of the art' screeningsonderzoek. 
Dat vraagt om 'state of the art' kennis en competenties van medewerkers en uitvoering van het bevolkingsonderzoek. 
Ook vraagt dat om kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare bijdragen van ketenpartners in de keten screening-
diagnostiek-behandeling. Vroegtijdige behandeling wordt mogelijk gemaakt door vroegtijdige opsporing door 
Bevolkingsonderzoek Midden-West. Bevolkingsonderzoek Midden-West streeft er dan ook naar om een zo groot 
mogelijk bereik te hebben in de bevolkingsonderzoeken. Belangrijk daarin is de geïnformeerde keuze van de cliënt. Dit 
vraagt om betrouwbare, actuele en complete informatie en planningen die zijn afgestemd op de persoonlijke 
voorkeuren van groepen cliënten.

De visie van Bevolkingsonderzoek Midden-West is dat zij hoogwaardige screeningen kan uitvoeren, coördineren en 
organiseren die kostenefficiënt zijn. Daarnaast draagt Bevolkingsonderzoek Midden-West zorg voor een goede 
ketenkwaliteit bij een ongunstige uitslag van de screening, zowel naar de cliënt als haar samenwerkingspartners toe. 
Verder geldt dat het vergroten van onze innovatieve slagkracht, een doelmatiger bedrijfsvoering en een betere 
bediening van onze cliënten van belang is voor ons. In 2018 hebben de screeningsorganisaties een intentieverklaring 
tot fusie naar één landelijke organisatie ondertekend. In 2019 is het fusieproces van start gegaan. Per 1 september 
2020 heeft de bestuurlijke fusie plaatsgevonden van de vijf regionale screeningsorganisaties en haar coöperatie (de 
FSB) en zijn de voorbereidingen gestart voor de juridische fusie.

De kernwaarden van Bevolkingsonderzoek Midden-West zijn: deskundig, zorgvuldig en bewezen effectief. De 
kernwaarde deskundig heeft betrekking op de deskundigheid van de medewerkers en de hoge kwaliteitseisen die de 
organisatie stelt aan het werken bij de screeningsorganisatie zelf en aan de ketenpartners die bij het 
bevolkingsonderzoek betrokken zijn. De zorgvuldige handelwijze van medewerkers uit de organisatie vertaalt zich naar 
de verantwoordelijkheid die genomen wordt in de relatie tot de zorg voor de cliënt (directe aansluiting met het 
vervolgonderzoek) en de samenwerking in de keten van zorg (verbondenheid in de keten van zorg). De 
bevolkingsonderzoeken worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijk onderzoek (bewezen effectief). De 
kernwaarden zijn een belangrijke leidraad voor de organisatie en gelden zowel intern en extern, voor publiek, 
deelnemers, medewerkers, bestuurders en andere doelgroepen. Bevolkingsonderzoek Midden-West hanteert vanuit 
de visie en kernwaarden twee kerncompetenties: resultaatgerichtheid en flexibiliteit. De kerncompetenties worden 
gehanteerd in de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus.

1.3        Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestond in 2020 uit: E.J.C. Bongers  (tot 1 september 2020).

Vanaf 1 september 2020 bestaat de Raad van Bestuur uit:  G.E. van Weering (voorzitter) en A.H.J. Prieckaerts (lid).

Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West

Versie 0.1 RvT 10 mei 2019 Pagina 5 van 55

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

DocuSign Envelope ID: 878B3383-9CC0-49A0-8967-6451042540E0



  Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West       

1.4 Medezeggenschap 
De medezeggenschapsorganen van de screeningsorganisaties en de FSB waren in 2020 verenigd in het  Landelijke 
Ondernemingsraad Platform (LOP). Dit LOP had geen wettelijke grondslag. Het fungeerde als gesprekspartner voor de 
bestuurders met betrekking tot bestuurlijke fusie. De adviesaanvraag bestuurlijke fusie is conform wet- en regelgeving 
bij de afzonderlijke medezeggenschapsorganen belegd en afgehandeld. Op 17 juni 2020 is een convenant Bijzondere 
Ondernemingsraad tot stand gekomen en is de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) geïnstalleerd. In de BOR bestaat 
uit een evenredige afvaardiging van de vijf medezeggenschapsorganen van de screeningsorganisaties en de FSB. De 
BOR werd in 2020 ondersteund door een onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris. De BOR  hield zich bezig met 
alle medezeggenschapsaangelegenheden betreffende het voorgenomen besluit om tot een bestuurlijke fusie te 
komen, betreffende de voorgenomen benoeming van een of meerdere bestuurders en toezichthouders en 
betreffende het voorgenomen besluit om ook tot een juridische fusie te komen. 

1.5 Raad van Toezicht
De vijf Raden van Toezicht hebben, naast de voorkomende onderwerpen, zich voor de bestuurlijke fusie bezig 
gehouden met de roadmap van de bestuurlijke fusie en de overdracht van de SO’s naar de nieuwe landelijke Raad van 
Toezicht. Voorafgaand aan de werving van de externe voorzitter van de Raad van Bestuur, is een externe voorzitter 
voor de nieuwe Raad van Toezicht geworven, de heer drs. L.L. Schoots. 

1.6        Strategie
Bevolkingsonderzoek Midden-West hanteert voor de jaren 2016 -2019 een meerjarenbeleidskader waarin de vier 
perspectieven van de Balanced Score Card worden gevolgd: cliëntperspectief, medewerkersperspectief, 
bedrijfsperspectief, en financieel perspectief. In het meerjarenbeleidskader 2016-2019 staan de belangrijkste 
ontwikkelingen en ambities van Bevolkingsonderzoek Midden-West. Aan de hand van de externe en interne 
ontwikkelingen is bepaald wat de vraagstukken zijn en waar de accenten in de desbetreffende beleidsperiode liggen. 
De ambitie is om samen verder te gaan op de ingeslagen weg. Wie samenwerkt, presteert beter. Dit ‘Samen verder’ is 
dan zowel gericht op het stimuleren van de interne gezamenlijkheid en saamhorigheid, als wel op het samen 
optrekken met de andere screeningsorganisaties en het samen neerzetten van de drie bevolkingsonderzoeken met de 
ketenpartners. Het meerjarenbeleidskader 2016-2019 is in 2019 met een jaar verlengd, zodat dit kader ook in 2020 
van toepassing was.  
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Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft in het meerjarenbeleidskader  ‘Samen Verder’ de strategie ‘operational 
excellence’ geformuleerd om de missie en visie vorm te geven. De keuze voor deze strategie ligt voor de hand. De 
opdracht van de screeningsorganisaties is namelijk om grote aantallen mensen te screenen op een zo uniform 
mogelijke wijze, die voldoet aan een door de overheid vastgestelde kosten- batenverhouding. Operational excellence 
zorgt in de context van bevolkingsonderzoeken naar kanker voor een probleemloze screening en een goede organisatie 
van de keten. Dit tegen de laagste kosten, hoogste snelheid en met een maximum aan gemak voor de cliënt. Er is 
sprake van een hoge mate van standaardisatie, een strakke (centrale) beheersing van processen en een gelijke 
behandeling van cliënten. Het managementsysteem is gericht op efficiency in de bedrijfsvoering en op een organisatie 
die zich richt op kosten- en tijdsbesparing. Tegelijkertijd zijn de screeningen van de hoogste kwaliteit en is de 
benadering van de cliënt persoonlijk en zorgvuldig. 

1.7        Beleids- en begrotingscyclus
De beleids- en begrotingscyclus vormen bij Bevolkingsonderzoek Midden-West een stevig en betrouwbaar 
sturingskader dat mogelijkheden geeft om tijdig knelpunten te signaleren en waar nodig bij te sturen. Het 
meerjarenbeleidskader 2016-2020 ‘Samen Verder’ is hierbij het uitgangspunt. 

Het jaarplan 2020 is gebaseerd op het meerjarenbeleid 2016-2019, de evaluatie van het jaarplan 2019 
(midtermreview), de kaderbrief 2020 en interviews met het managementteam. Aan de hand van de kaderbrief 2020 en 
de evaluatie van het jaarplan 2019 zijn de begroting 2020, en een meerjarenbegroting 2019- 2023 opgesteld. De 
meerjarenbegroting kent tevens een liquiditeitsprognose. Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft voor de 
tijdsspanne van vijf jaar gekozen omdat in die periode één grote investering (vervanging mammografen), één 
onderhoudsinvestering (groot onderhoud mobiele onderzoekscentra) en een aantal reguliere 
vervangingsinvesteringen zullen plaatsvinden in combinatie met projectkosten. Daarnaast worden op deze wijze 
risico’s vroegtijdig gedetecteerd waarop strategisch kan worden ingespeeld. 

Per kwartaal zijn managementreviews opgesteld waarbij belangrijke prestatie-indicatoren en eindejaarprognoses door 
het managementteam nauwlettend gevolgd worden gedurende het jaar. 

Alle documenten van de beleids- en begrotingscyclus worden besproken in het managementteam, de 
ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en vanaf september ook in de nieuwe Raad van Bestuur. Het jaarplan 
ontvangt elke medewerker thuis en wordt besproken in teamoverleggen. Het jaarplan en de begrotingen worden 
achtereenvolgens aan de Raad van Bestuur en  aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De meerjarige 
investeringsbegroting is ter advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. 

In 2020 is de jaarlijkse (prospectieve) risicoanalyse uitgevoerd voor de primaire en ondersteunende processen. De 
informatiebeveiligingsprocessen zijn beoordeeld binnen de primaire en ondersteunende processen. In 2020 hebben 
we ook stilgestaan bij de zogenoemde basisrisico's van de organisatie.

1.8        Activiteiten 2020 op hoofdlijnen

Bestuurlijke fusie
Op 1 september 2020 vond een bestuurlijke fusie plaats, waarbij vanaf dat moment de SO’s en de FSB onder integraal 
toezicht van één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht kwamen te staan. Op 1 september traden Ginel van Weering 
en Astrid Prieckaerts aan als respectievelijk voorzitter Raad van Bestuur en lid Raad van Bestuur van de nieuw 
opgerichte moederstichting Bevolkingsonderzoek Nederland. Van vijf oud-bestuurders werd afscheid genomen. 
Wolfert Spijker, voormalig bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid-West, bleef verbonden aan respectievelijk voorzitter 
Raad De eerste maanden stond voor de Raad van Bestuur in het teken van kennismaking met de ongeveer 900 
medewerkers van de organisaties en met stakeholders.
Voorafgaand aan de bestuurlijke fusie hebben de zes voormalige bestuurders en een samengesteld team van 
toezichthouders onder leiding van KPMG een compelling story gemaakt en een roadmap voor de bestuurlijke fusie 
opgesteld. 
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Bevolkingsonderzoek Nederland als uitvoerende organisatie
Na de bestuurswisseling in september 2020, is ook een doorstart gemaakt met het transitie overleg met Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Om helder te 
krijgen hoe verantwoordelijkheden worden belegd met betrekking tot  kwaliteit, data en wetenschap en innovatie, 
hebben de drie partijen vanaf eind 2019 gesprekken gevoerd onder leiding van Common Eye . De nieuwe 
bestuursleden hebben deze taak overgenomen. Bevolkingsonderzoek Nederland is een uitvoerende organisatie, die 
opgesteld staat om deze uitvoering van bevolkingsonderzoeken naar kanker zo goed als mogelijk binnen de gestelde 

subsidie kaders te doen. Daarin is . Bevolkingsonderzoek Nederland uniek in Nederland. Bevolkingsonderzoek 

Nederland houdt zich dan ook bezig met continue procesoptimalisatie, veiligheid van data en kan de kwaliteit van de 
uitvoering aantonen op gezette momenten. RIVM is daarin haar opdrachtgever. De uitwerking van de gesprekken met 
RIVM en VWS zullen resulteren in een Contouren Nota die in definitieve vorm in 2021 zal worden opgeleverd.

Bevolkingsonderzoeken – impact corona 
VWS heeft in maart 2020 in samenspraak met het borstkanker en baarmoederhalskanker (RIVM) en de bestuurders 

van de screeningsorganisaties besloten om de drie bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, borstkanker en 
baarmoederhalskanker tijdelijk stil te leggen. De drie bevolkingsonderzoeken hebben door de stillegging vanwege van 
corona alle drie op verschillende wijzen te maken gekregen met de werkzaamheden rondom het stil leggen en het 
weer opstarten van de onderzoeken. 

Bevolkingsonderzoek Borstkanker en impact corona
Vanaf 8 juli konden de eerste deelnemers weer worden ontvangen in de onderzoekscentra.
Bij de uitvoering van de screening hadden zowel het 1,5 meter beleid, de desinfectie maatregelen zoals die zijn 
vastgesteld in afstemming met de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI), als de persoonlijke 
beschermingsmiddelen een direct effect op het aantal te screenen vrouwen per dag. In augustus is na een eerste 
evaluatie de capaciteit verhoogd,met aanvullende maatregelen, en werd in september ongeveer 65% van de normale 
screeningscapaciteit bereikt, gevolgd door circa 80% in december. Door de inzet van cabins wordt in 2021 verdere 
capaciteitsverhoging behaald. Het bevolkingsonderzoek heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor de inzet van 
beschermingsmiddelen. Om alle capaciteit te kunnen benutten is er landelijk gestart met open uitnodigingen om no 
show te voorkomen. Vrouwen krijgen geen uitnodiging met datum en tijdstip maar maken zelf een afspraak.

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en impact corona
Op 16 maart 2020 is het bevolkingsonderzoek op verzoek van VWS stilgelegd. Na een periode van voorbereiding is tot 
1 juli de testcapaciteit van de screeningslaboratoria gebruikt voor COVID-19 diagnostiek. Door het stilleggen van het 
bevolkingsonderzoek is een achterstand ontstaan in het versturen van uitnodigingen en in de deelname. Na herstart is 
op 1 juli is de monsterstroom gestaag op gang gekomen om eind 2020 het benchmarkniveau van 2019 te bereiken. 
Genomen maatregelen zijn, in samenwerking met RIVM en VWS, onder meer het vanaf midden oktober versturen van 
uitnodigingen op 120% van norm en vanaf midden november het prominenter vermelden van de zelfafnameset in de 
uitnodigingsbrief. De eerste maanden van 2021 laten herstel zien van deelname met een lager aantal uitstrijkjes en 
een groter gebruik van de zelfafnameset. 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker en impact corona
Per 11 mei is het bevolkingsonderzoek darmkanker weer hervat. Het BVO DK heeft het minst te lijden gehad van de 
onderzoekstop. Het proces is zo gereguleerd dat stoppen en opschalen vrij gemakkelijk kan worden gedaan. De 
afname wordt door de client zelf gedaan, de laboratoria en de coloscopiecentra voor aanvullend onderzoek zijn bij 
deze onderzoeksoort de kritische factoren. Zowel bij de laboratoria als de coloscopiecentra kon vrij snel na de opstart 
weer op volle kracht getest en onderzocht worden. De bereidheid tot insturen van materiaal leek zelfs iets 
toegenomen na de stop. In december was de capaciteit van de coloscopiecentra 97,7%. Tijdens de tweede golf ging 
het bevolkingsonderzoek door en werden op basis van de beschikbare capaciteit voor vervolgonderzoek uitnodigingen 
verstuurd. Aan het eind van het jaar bleek dat ruim 14% van de doelgroep hun uitnodiging niet in 2020 heeft 
gekregen. Zij ontvangen hun uitnodiging in 2021 wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is.
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Impact Corona op subsidievaststelling 2020
Door de uitbraak van COVID-19 is de beschikbare zorg in Nederland sterk onder druk komen te staan. Door de 
tijdelijke stopzetting van de bevolkingsonderzoeken is het aantal onderzoeken in het jaar 2020, voor alle drie de 
bevolkingsonderzoeken, aanzienlijk lager dan begroot. 

In februari 2021 is door het RIVM bevestigd dat de subsidievaststelling voor het boekjaar 2020 zal plaatsvinden op 
basis van de gebruikelijke aantal verrichte onderzoeken x tarief (p x q). De aangepaste tarieven, zoals deze vermeld 
zijn voor het boekjaar 2020 in de subsidieregeling publieke gezondheid, zullen hierbij het uitgangspunt vormen. Het 
negatieve exploitatieresultaat 2020 zal ten laste gebracht worden van de reserve aanvaardbare kosten, totdat een 
minimum niveau bereikt is van 2,5% van het verleende subsidiebedrag 2020. Het eventuele restant van het negatieve 
resultaat zal voor aanvullende subsidie in aanmerking komen.

Ook voor het boekjaar 2021 zal de productie naar verwachting lager zijn als gevolg van een tweede en mogelijk derde 
coronagolf en de noodzakelijke preventieve coronamaatregelen die bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker in acht genomen moeten worden.

Continuïteit
Door de toepassing van de hardheidsclausule bedraagt het exploitatieresultaat 2020 van alle SO's en de FSB, naar 
verwachting ca. € 4.000.000,= negatief. Voor Bevolkingsonderzoek Midden-West bedraagt dit € 436.000 negatief. Het 
negatieve resultaat zal geheel ten laste gebracht kunnen worden van de reserve aanvaardbare kosten. De gemiddelde 
hoogte (landelijk gezien) van de reserve aanvaarbare kosten is ultimo 2020 6,6% (variërend van 2,5% tot 8,22%). Met 
het RIVM zijn afspraken gemaakt om in 2021 de gesprekken in het kader van tariefmonitoring te intensiveren. Risico’s 
die zich voordoen worden daarmee ondervangen en er kunnen versneld maatregelen worden getroffen om de 
continuïteit te waarborgen met het beperkte weerstandvermogen.

Programma Intervalproblematiek Bevolkingsonderzoek Borstkanker 
In het uitvoeringskader van het bevolkingsonderzoek borstkanker, dat opgesteld is door het RIVM, staat beschreven 
dat alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging dienen te krijgen voor deelname aan deze 
preventieve screening. Dit uitnodigingsinterval van twee jaar werd in voorgaande jaren niet in alle gevallen 
gerealiseerd vanwege onder andere een tekort aan screeningsmedewerkers. Om het uitnodigingsinterval terug te 
brengen tussen de 22 tot 26 maanden is eind 2019 het programma Intervalproblematiek bevolkingsonderzoek 
borstkanker van start gegaan. Gedurende 2020 liep het uitnodigingsinterval verder op door het blijvende tekort aan 
screeningsmedewerkers en het stilleggen van het bevolkingsonderzoek borstkanker in verband met de maatregelen in 
verband met COVID-19. In november 2020 is in overleg met het RIVM door de staatssecretaris van het ministerie van 
VWS besloten om de SO’s tijdelijk de ruimte te bieden het uitnodigingsinterval te verruimen naar maximaal 3 jaar (36 
maanden). Deze verruiming moet ruimte creëren om het interval voor alle cliënten in Nederland zo gelijkwaardig 
mogelijk te verdelen. Door COVID-19 konden in 2020 enkele maanden geen grote projectstappen worden gezet. Vanaf 
Q4 van 2020 draait het programma weer op volle sterkte. 

De drie pijlers van het programma Intervalproblematiek voor 2021 zijn: planning, opleiden en monitoring en prognose. 
Voor alle drie de pijlers is een plan van aanpak opgesteld dat de komende jaren uitgerold zal worden. Voorbereidende 
werkzaamheden hiervoor vonden eind 2020 plaats.
De storm van publiciteit rondom de Kamerbrief heeft ook Bevolkingsonderzoek Nederland geraakt. Bij optredens bij 
Een Vandaag en op de radio is met name de boodschap rond de arbeidsmarktkrapte en de opleiding tot 
mammalaborante overgebracht. In de Kamer heeft de brief geleid tot Kamervragen en uiteindelijk tot drie moties. Een 
daarvan, het doorzetten van onderzoek naar MRI onderzoek voor vrouwen met dicht borstweefsel (8% van de 
vrouwen) is in 2021 aangenomen. 
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HR
Met de juridische fusie in aantocht is de onzekerheid onder medewerkers over de toekomst toegenomen. In de loop van 
het transformatieproces ontstaat duidelijkheid over de organisatieopzet. De bestuurders hebben er voor gekozen om de 
medewerkers te betrekken bij de inrichting van de organisatie. Iedere medewerker kan zijn of haar stem laten horen in 
het fusie en transformatie proces. De planning is dat de juridische fusie per 1 januari 2022 zijn beslag zal krijgen.

Inbreng medewerkers bij de fusie en transformatie
In november konden de medewerkers aangeven wat behouden zou moeten worden in de nieuwe organisatie, wat zeker 
niet meegenomen zou moeten worden en wat er anders zou kunnen in de gefuseerde organisatie. 
Daarnaast is in november 2020 onder alle medewerkers een waardenonderzoek uitgezet. Vanuit het waardenonderzoek 
zal in diverse sessies gekomen worden tot een beeldtaal voor de transformatie. Samen bepalen de medewerkers een 
gemeenschappelijk lonkend perspectief voor de nieuwe fusie organisatie. De beeldtaal zal zowel intern als ook extern 
voor bijvoorbeeld de arbeidsmarktcommunicatie ingezet worden.
In het samengaan van de vijf screeningsorganisaties en de FSBis gekozen voor twee routes:
1.De weg naar de juridische fusie die op 1 januari 2022 zal plaatsvinden.
2. Het transformatiepad, dat de komende vier jaar zal bestrijken. Dit pad duidt alle stappen aan die genomen zullen 
worden voor de harmonisatie van alle processen, arbeidsvoorwaarden en het proces om te komen tot een 

Ter ondersteuning van de bestuurders is in december 2020 een transformatieteam opgericht, dat als stuurgroep voor de 
transformatie functioneert. Het transformatieteam bestaat, naast de twee bestuurders, uit een verandermanager 
Bevolkingsonderzoeken, een kwartiermaker Personeel en Organisatie (P&O), een kwartiermaker Financiën en Informatie 
(F&I) en een kwartiermaker Shared Service Centre (SCC). 

Het transformatieteam komt wekelijks bij elkaar om de stappen ter voorbereiding van de juridische fusie te bepalen, te 
bespreken en te implementeren. Iedere week worden de medewerkers meegenomen in de stappen die door het 
transformatie team genomen worden middels het transformatienieuws. Dit kan zowel schriftelijk als via vlogs zijn. Eens in 
de zoveel tijd worden de medewerkers bovendien in de gelegenheid gesteld om via een webinar in gesprek te gaan met 
de bestuursleden over de fusie en de transformatie. Zo wordt, ondanks corona, getracht zoveel mogelijk betrokkenheid 
bij het fusie traject te creëren voor alle medewerkers van de zes entiteiten.

Welzijn van de medewerkers
Tijdens een fusie is het van het grootste belang om het welzijn van de medewerkers centraal te stellen. De lockdown, het 
thuiswerken en de coronamaatregelen hebben het niet gemakkelijk gemaakt om persoonlijk onderling contact te hebben. 
Op allerlei manieren (met tips en voorbeelden) wordt geprobeerd dit te stimuleren.
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Inzetbaarheid medewerkers 
Het ziekteverzuim in 2020 is voor Midden-West uitgekomen op 5,6% en daarmee gedaald ten opzichte van 2019 (6,6%). 
Als we dit vergelijken met de cijfers die bekend zijn in de zorgsector, is het opvallend dat het verzuim binnen 
Bevolkingsonderzoek Midden-West is gedaald. Dit is onder andere te verklaren door het stilleggen van met name het BVO 
BK bij de uitbraak van COVID-19.  
In de periode maart tot en met juli konden de screeningsmedewerkers niet werken. Daardoor veranderde de belasting 
van deze medewerkers tijdelijk. Voor de medewerkers in de screening, die op dat moment al langdurig ziek waren, 
betekende de periode van stillegging dat zij ook extra rust konden nemen wat ten goede kwam van hun herstel. Deze 
factoren verklaren grotendeels waarom het verzuim lager was in 2020, ondanks COVID-19.
Het werk voor vrijwel alle andere medewerkers liep door en was extra druk en zwaar, gezien de gewijzigde 
werkomstandigheden en onzekerheid.
Er was veel aandacht van de leidinggevenden, in samenspraak met P&O, voor verzuim en welbevinden. Hierbij kan  
worden aangetekend, dat na de herstart van de bevolkingsonderzoeken meer medewerkers thuis moesten blijven, op 
basis van de richtlijnen van het RIVM rondom het testbeleid. Deze dagen zijn ingeboekt als bijzonder verlof. 

Opleiden BK
Bevolkingsonderzoek Nederland wordt al enige tijd geconfronteerd met een tekort aan Medisch Beeldvormings- en 
Bestralingsdeskundigen (MBB’ers) in de screening. Het personeelsbestand was en is niet voldoende om binnen het 
gestelde interval te blijven. Om het personeelsbestand op het gewenste niveau te brengen is de tweejarige inservice-
opleiding tot mammolaborant ontstaan. Hiervoor is een pilot gestart. De opleiding wordt verzorgd door het Erasmus MC 
Academie en duurt in totaal twee jaar. 
In Utrecht is de onderzoeksunit Hoog Catharijne (SE19) in 2020 verbouwd en zijn ter verhoging van de 
opleidingscapaciteit 2 mammografen toegevoegd. In totaal zijn er nu 2 mammografen voor de reguliere onderzoeken en 
3 mammografen voor opleiding beschikbaar.  

In 2019/2020 zijn dertien leerlingen begonnen aan pilot 1, waarvan in Midden-West vier. Deze eerste pilot verliep 
ondanks COVID-19 goed. In het praktijkgedeelte is vertraging opgetreden, de theorie kon echter naar voren worden 
gehaald. Hierdoor trad er uiteindelijk weinig daadwerkelijke vertraging op. De tweede pilot, die in september 2020 zou 
beginnen, is doorgeschoven naar februari 2021. 

Een punt van aandacht was het vinden van stageplekken. Leerlingen lopen tijdens hun opleiding ook verschillende stages 
in het ziekenhuis. In de praktijk bleek het lastig om (voldoende) stageplekken te vinden. Ziekenhuizen zijn niet altijd 
bereid om stageplekken beschikbaar te stellen. De uitbraak van COVID-19 heeft deze bereidheid verder verlaagd.

Schakeltraject
Voor medewerkers die reeds werkzaam zijn als MB’er in de screening is het mogelijk gemaakt om zich door te 
ontwikkelen tot mammolaborant. Wanneer de medewerker de opleiding tot MB’er via het Landelijk Referentiecentrum 
voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) gevolgd heeft, kunnen extra vakken gevolgd worden om door te stromen. In verband 
met COVID-19 is de start van het schakeltraject naar voren gehaald. Deze is gestart in september 2020 in plaats van 
februari 2021. Aan dit schakeltraject nemen 12 MB’ers deel, waarvan in Midden-West twee.

Arbeidsmarktcommunicatie
In 2020 zijn een recruiter en arbeidsmarktdeskundige aangetrokken. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt met name voor 
screeningslaboranten en business intelligence is het belang groot om Bevolkingsonderzoek Nederland duidelijk te 
positioneren en zichtbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Met de input van regionale HR-, communicatie- en andere 
betrokkenen is een plan van aanpak opgesteld. Geformuleerde doelen van het plan van aanpak zijn onder meer om 
tweejaarlijks een klas vol deelnemers laten starten voor de opleiding mammolaborant en een strategische aanpak en 
directe actie voor verbetering van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast is besloten is om te gaan werken 
met recruitmentsysteem om binnen Bevolkingsonderzoek Nederland het totale werving- en selectieproces te 
automatiseren en inzichtelijk te maken.

Kwaliteitsbeleid 
Sinds 2018 is Bevolkingsonderzoek Midden-West gecertificeerd volgens de norm ISO 9001. In 2020 vond een tweede 
tussentijdse audit plaats die de organisatie met positief resultaat heeft afgesloten. De auditor heeft geconstateerd dat 
tijdens de audit de conformiteit en effectiviteit van het managementsysteem is aangetoond, in relatie tot de scope van de 
certificatie. Er is vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken, zoals die zijn 
beschreven in het jaarplan. Dit is mede beoordeeld aan de hand van de interne audits en de management review. 
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Informatiebeveiliging (IB) 
Bevolkingsonderzoek Midden-West is gecertificeerd volgens de norm NEN 7510, informatiebeveiliging in de zorg. Begin 
2020 is de overstap gemaakt naar de NEN 7510 versie 2017. Tijdens de audit kwamen een aantal minor tekortkomingen 
aan de orde, die in een plan van aanpak zijn vervat en voorzien van maatregelen. De terugkoppeling op de tekortkomingen 
heeft geleid tot de voordracht voor het certificaat met de upgrade naar NEN 7510:2017. 
Het Informatiebeveiligingsmanagementforum (IBMF) , bestaande uit applicatiebeheer, werkplekbeheer, 
communicatieadviseur, P&O adviseur, manager bedrijfsbureau, Regionale Security Officer en kwaliteitsadviseur heeft als 
taak advies uitbrengen aan het managementteam inzake informatiebeveiligingszaken. Het forum komt één keer per maand 
bijeen om lopende zaken te bespreken.

Business Intelligence 
De informatievoorziening vanuit de bronsystemen heeft in 2020 aanzienlijke uitdagingen gekend. Een aanbestedingstraject 
voor een nieuwe omgeving om data te ontsluiten leidde in juni tot het contracteren van Atos. Gezien de lange doorlooptijd 
van de contractering zijn voor bestaande informatieproducten en uitwisselingen, zoals de follow-up data 2019, de Monitor 
gegevens en de aanleveringen voor het datawarehouse van IKNL, tijdelijke oplossingen gerealiseerd. Na een escalatie voor 
de rapportages voor het bevolkingsonderzoek Borstkanker, is IJsselvliet Strategie & Realisatie gecontracteerd voor het 
bouwen en beheren van een tijdelijke oplossing in PowerBI. Ook zijn diverse maatregelen getroffen voor het optimaliseren 
van processen en vereisten vanuit de ISAE-audit en NEN-7510.

In het laatste kwartaal van 2020 is met Atos gestart aan de inrichting van het nieuwe Business Intelligence platform op 
basis van Webfocus. Oplevering hiervan is voorzien in het eerste kwartaal van 2021, waarna het datawarehouse en verdere 
ontwikkelingen van de rapportages zal volgen.

ScreenIT
ScreenIT ondersteunt het primair proces van de drie bevolkingsonderzoeken en vormt samen met het IMS (Image 
Management System) een essentieel onderdeel van de ICT infrastructuur. ScreenIT blijft in ontwikkeling. In 2020 vonden 
diverse releases plaats met onder meer verbeteringen op het gebied van offline werken, diverse bugfixes en functionele 
verbeteringen en het digitaal labformulier. Conform afspraken met RIVM is de algemene source code gepubliceerd op 
GitHub om een gelijkwaardig speelveld voor leveranciers te creëren.

Het aantal gemelde incidenten nam, na de initiële implementatieperikelen van 2019, gestaag af. De gegevensuitwisseling 
en meekijkfunctionaliteit voor het ondersteunen van visitaties van het Landelijk Referentiecentrum voor 
Bevolkingsonderzoek had in 2020 de nodige aandacht. Met het aflopende contract met Topicus voor ogen, heeft de Raad 
van Bestuur besloten tot het aanstellen van een projectleider voor de aanbesteding van ontwikkeling en beheer ScreenIT.

Wet- en regelgeving 
De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor cliënten bij 
elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van de wettelijke bepalingen was al sinds 1 juli 2017 in werking getreden. 
De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) kent per 1 juli 2020 nieuwe 
verplichtingen binnen de zorg. Patiënten verwerven het recht op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het 
dossier en het recht op inzage in de logging.
In aanvulling op art. 15e van de Wabvpz moet de logging voldoen aan de eisen van NEN 7513. 
Binnen Bevolkingsonderzoek Nederland is de logging centraal belegd bij FSB.

1.9 Vooruitblik 2021
Het jaar 2021 zal voor de screeningsorganisaties een overgangsjaar worden. Alhoewel de bestuurlijke fusie ervoor heeft 
gezorgd dat de SO’s en FSB één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht kennen, zal de daadwerkelijke eenwording van 
de organisatie pas met de juridische fusie per 1 januari 2022 worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd zitten de SO’s en FSB niet stil. Zo zullen kritische processen op landelijk niveau 
georganiseerd worden, vooruitlopend op de juridische fusie. IT, data informatie, marketing/communicatie, 
opleiden en planning zullen centraal worden aangestuurd, waarbij een deel van de activiteiten regionaal 
zal worden uitgevoerd. De drie grote programma’s, Intervalproblematiek Bevolkingsonderzoek Borstkanker, BMHK23 en 
BI, zijn leidend daar waar het gaat om de prioritering van de activiteiten in de landelijke aansturing.  De gevolgen van 
nieuwe wetgeving, zoals de Wet toetreding zorgaanbieders, zullen in 2021 nauwlettend gevolgd en in kaart gebracht 
worden. 
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Uiteraard staat het komend jaar in het teken van de aanstaande fusie en transformatie. Een mijlpaal zal onder andere 
het Fusieplan zijn, dat in juni aan de Raad van Toezicht en in juli aan de BOR aangeboden 
zal worden. Daarnaast zal de gemeenschappelijke beeldtaal en het lonkend perspectief voor alle 
medewerkers van de vijf sreeningsorganisaties en de FSB voor de zomer geïntroduceerd worden.

Door COVID-19 blijft het ook in 2021 onzeker wanneer de mobiele en vaste onderzoekscentra weer op 100% capaciteit 
kunnen draaien en de medewerkers weer naar kantoor kunnen. De Raad van Bestuur kijkt uit naar het moment dat 
het gesprek over de fusie en transformatie weer fysiek met elkaar gevoerd kan worden, in plaats van via het scherm. 
Voorafgaand aan de tweede corona golf in 2020 heeft VWS de wens uitgesproken de bevolkingsonderzoeken zo lang 
als mogelijk door te laten draaien. De toen gemaakte scenario’s voor eventuele afschaling van de 
bevolkingsonderzoeken liggen klaar voor een eventuele derde golf. 

Als het jaar 2020 ons iets heeft geleerd dan is het wel dat niets zeker is. Bevolkingsonderzoek Nederland zal er alles 
aan doen om, ongeacht de omstandigheden, wegen te vinden om haar maatschappelijke taak, de uitvoering van 
bevolkingsonderzoeken naar kanker, naar behoren uit te voeren. Met zorg voor haar medewerkers, de cliënt en de 
continuïteit van de SO’s en de FSB. 

Uitbraak COVID-19 

Risicoparagraaf COVID-19
De COVID-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus 
in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor Bevolkingsonderzoek Midden-West vanaf half maart 2020.  
Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft VWS besloten om de bevolkingsonderzoeken naar 
baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker per 16 maart 2020 tijdelijk stil te leggen. De belangrijkste reden 
hiervoor was dat de uitbraak de komende periode een behoorlijk beslag zou leggen op de beschikbare zorg in 
Nederland. Medio juli zijn de bevolkingsonderzoeken weer herstart, waarbij echter niet de capaciteit voor de COVID-
19uitbraak werd bereikt.

De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige situatie inzake COVID-19 zijn:

*  Daling van de omzet doordat er minder onderzoeken kunnen plaatsvinden wegens beperkende maatregelen van de 
1,5 metersamenleving en aanvullende maatregelen voor de (borstkanker)screening.  

* Daar staat tegenover dat er besparingen op de (variabele) kosten kunnen ontstaan vanwege het stopzetten van de 
bevolkingsonderzoeken. Lagere kosten betekent dat het negatieve effect minder fors uitpakt.

* het niet kunnen voldoen van (investerings)verplichtingen bij aanhoudende negatieve exploitatieresultaten, 
aangezien de eigen vermogenspositiie slechts 10% mag zijn van de jaarlijkse subsidietoekenning.

Toekomstparagraaf COVID-19
* Bevolkingsonderzoek Midden-West is voor de financiering van haar activiteiten geheel afhankelijk van de 
bevoorschotting vanuit het RIVM. Inmiddels is door het RIVM bevestigd en toegekend dat de bevoorschotting aan de 
vijf screeningsorganisaties gedurende heel 2021 zal doorlopen op basis van de ingediende subsidie-aanvragen en de 
verleende subsidie. In 2022 zal bij vaststelling van de subsidie de op basis van het aantal verrichte onderzoeken x tarief 
worden toegepast, waar nadrukkelijk de tarieven gedurende het jaar worden gemonitord.
* De begroting voor 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 471K. 
* Bevolkingsonderzoek Midden-West beschikt over financiële buffers, heeft geen externe bankfinancieringen en kan 
naast het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen gebruik maken van de thans nog niet noodzakelijk geachte 
door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten (uitstel van betaling belastingen). 
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1.10        Financieel risicomanagement
Bevolkingsonderzoek Midden-West voert drie bevolkingsonderzoeken naar kanker uit. Het Ministerie van VWS stelt de 
financiering voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken beschikbaar op basis van de Subsidieregeling publieke 
gezondheid (Spg). 

Financieel risicomanagement richt zich op het identificeren en beheersen van financiële risico’s en stelt de organisatie in 
staat om de financiële- en bedrijfscontinuïteit van de organisatie te waarborgen. Risicomanagement binnen een 
organisatie betekent dat op een systematische manier risico’s worden beperkt, de strategie (risico’s accepteren, 
verminderen, vermijden of overdragen) en de beheersmaatregelen worden bepaald. 

Bevolkingsonderzoek Midden-West hanteert diverse instrumenten die in de planning en control-cyclus zijn geborgd om 
zo periodiek volgens een vooraf bepaald stramien op diverse niveaus in control te blijven. De verschillende instrumenten 
om financiële risico’s te managen zijn:

Jaarlijks strategisch financieel beheer
1. Kaderbrief waarbij actuele ontwikkelingen voor de vier perspectieven van de Balanced Scorecard (Cliëntperspectief, 
Medewerkersperspectief, Bedrijfsperspectief en Financieel perspectief) benoemd worden;
2. Begroting waarbij onzekerheden in de begroting benoemd worden;
3. Meerjarenbegroting met liquiditeitsprognose en investeringsbegroting. Hierbij is de scope op vijf jaar gezet waardoor 
er tijdig kan worden ingegrepen op strategisch niveau;
4. Interim en jaarrekening -controle accountant;
5. Leveranciersbeoordeling;

Per kwartaal operationeel financieel beheer
- Management review met daarin de kritische organisatieprocessen, de prestatie indicatoren en bijbehorende normen, 
een eindejaarsprognose, kwalitatieve analyse en een toelichting op de resultaten in relatie tot de betreffende norm; 
- Uitputting van de werkkostenregeling;
- Risicoparagraaf voor Covid-19, formatie laboranten en fusie;

Maandelijks operationeel financieel beheer
- Het monitoren van de aantallen onderzoeken van de drie bevolkingsonderzoeken en de formatie laboranten;

Dagelijks financieel beheer
- Procuratiebeleid met procuratieregels en procuratieregister waarin is vastgelegd wie tot welk bedrag gemachtigd is om 
bestellingen te doen c.q. financiële verplichtingen aan mag gaan en welk proces daarbij gehanteerd wordt. Het 
procuratieregister is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en beschikbaar op de website van de organisatie;
- Voor de processen betalen van crediteuren, kasbetalingen en salarisadministratie worden duidelijk afspraken 
gehanteerd. Denk hierbij aan functiescheiding en meerdere fiatteurs voordat een betaling per bank wordt verricht;
- Monitoren wet- en regelgeving en in het bijzonder de Wet publieke gezondheid en de subsidieregeling publieke 
gezondheid;

Periodiek
Deelname aan werkgroepen tariefbepaling en tariefmonitoring van drie bevolkingsonderzoeken onder leiding van het 
RIVM-CvB. 
Er vindt periodiek overleg met de controllers van de andere screeningsorganisaties plaats. Er zijn gezamenlijk 
voorbereidingen getroffen om de regionale financiële rapportages en de kwaliteitsrapportages te harmoniseren in het 
licht van de fusie.
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1.11 Financieel overzicht

1.11.1 Resultaat boekjaar

Bedragen X € 1.000

Staat van Baten en Lasten

Omzet uit onderzoeken

Vooruit ontv sub. RIVM: aanbestedingen

Bijdrage overig

Terugbetaling subsidies

Totaal baten

Kosten van de omzet

Personele lasten

Afschrijvingslasten

Overige bedrijfslasten

Totaal lasten bedrijfsvoering

Saldo boekjaar

FSB Projectlasten

Terugbetalingsverplichting subsidies

Genormaliseerd resultaat boekjaar

10.065                  

960                        

8.616                     

19.641                  

31.607                

-200                    

31.415               

10.532               

11.433                

1.194                  

7.804                  

20.431               

-                     -                       -                         -                      
453                     

8                          

-5.469                   

Realisatie Begroot Realisatie Begroot

2020 2020 2019 2021

25.295               

62                       

-161                   

25.196               

8.249                 

10.175               

1.145                 

6.064                 

17.384               

-260                       

24.066                  

9.894                     

-                       -5.403                   -                      -                     

-436                   

30.745                

8                          

-268                    

30.485                

11.107                

11.238                

1.138                  

7.003                  

19.379                

-                       

29.720                  

9                            

-                     

-                     

2.157                     

5.403                     

-436                   2.092                     

Algemeen
Het genormaliseerd resultaat voor het boekjaar 2020 is uitgekomen op ongeveer € 436.000 negatief ten opzichte van 
begroot. Het resultaatverschil op het saldo boekjaar voor reguliere baten en lasten is een gevolg van € 5,450 miljoen 
lagere omzet en € 5,014 miljoen lagere kosten dan begroot.

Omzet uit onderzoeken
De opbrengsten 2020 komen ongeveer € 5,4 miljoen lager uit dan begroot. Dit is het resultaat van enerzijds lagere 
opbrengsten door minder onderzoeken dan begroot op de drie bevolkingsonderzoeken, borstkanker, darmkanker en 
baarmoederhalskanker. 

Met name de lagere gerealiseerde aantallen onderzoeken vindt zijn oorzaak in de feit dat de drie 
bevolkingsonderzoeken in 2020 enige maanden hebben stilgelegen vanwege Covid-19. Vanaf half maart tot en met 
medio juli zijn er geen onderzoeken uitgevoerd. Enerzijds als gevolg van de overheidsmaatregelen en anderzijds door 
het afschalen van reguliere zorg.  Het RIVM/VWS heeft met name voor borstkanker en baarmoederhalskanker 
aanpassingen gedaan op de tarieven voor verrichte onderzoeken, zodanig dat er geen beroep hoeft gedaan te worden 
op de hardheidsclausule. 

Lasten
De lasten worden met name gedrukt door lagere personeelslasten dan begroot door de onderbezetting en lagere 
(variabele) kosten voor onderzoeken door de lagere aantallen onderzoeken bij de drie bevolkingsonderzoeken. 

Begroting 2021
Omzet uit onderzoeken
De begrote omzet uit onderzoeken voor het boekjaar 2021 neemt toe van € 30,7 miljoen begroot voor het boekjaar 
2020 naar € 31,6 miljoen. Deze toename van € 0,9 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere 
subsidieopbrengsten voor het bevolkingsonderzoek darmkanker (€ 363K), hogere subsidieopbrengsten voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker (€ 664K) en anderzijds hogere subsidieopbrengsten voor het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker (€ 562K). De totale baten voor de begroting 2021 bedragen € 31.415K.

Lasten en resultaat
Voor het boekjaar 2021 is een positief sluitende begroting opgesteld. De begrote lasten voor het boekjaar 2021 komen € 
477K hoger uit dan hetgeen voor boekjaar 2021 was begroot.  De totale lasten voor 2021 bedragen € 30.962K. 
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1.11.2       Balans na resultaatbestemming

Bedragen X € 1.000

Balans per 31-12

Activa

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

Balans per 31-12

Passiva

Egalisatiereserve

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende verplichtingen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

Norm

>25% < 40%

>1

14.171                

5.470                     

114                        

8.158                     

15.225                  

15.225                  

6.159                  

138                      

6.866                  

14.171                

2.528                  

2.528                  

866                      

954                      

9.823                  

17,8% 19,5%

0,80                           0,90                             

-                       

Realisatie

2.964                     

2.964                     

777                        

738                        

10.746                  

Realisatie Realisatie

2020

Realisatie

2019

1.008                  1.483                     

2020 2019

Solvabiliteit (eigenvermogen / totaal vermogen)

Quick ratio (Vlottende activa -/- voorraden / kort VV)

Materiële vaste activa
De stichting heeft in boekjaar 2020 voor een bedrag van € 1.887K geïnvesteerd en voor een bedrag van € 1.145K 
regulier afgeschreven. De hoogte van de investeringen wordt met name beïnvloed (€ 1.345K) door de aanschaf van 
nieuwe mammografen ter vervanging van de oude mammografen. 

Vorderingen en overlopende passiva
De vorderingen 2020 zijn afgenomen met name doordat het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker 2019 
een hoge afrekening kende. Deze vordering is met de subsidievaststelling 2019 verrekend. 

Liquide middelen
De liquide middelen zijn in 2020 afgenomen door de gerealiseerde investeringen in combinatie met de 
terugbetalingsverplichting over boekjaar 2019 in kalenderjaar 2020 van de niet-bestede bestemmingsreserves.

Langlopende verplichtingen
De langlopende verplichtingen zijn in boekjaar 2020 toegenomen door de opbouw van de voorziening digitale beelden 
en toekomstige aanbestedingen. De uitgaven hiervoor vinden in de toekomst plaats.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden nemen ultimo boekjaar 2020 af. Deze afname is te verklaren doordat op de balans van 2019 
de gelden vanuit de bestemmingsreserves die niet zijn gebruikt voor het project BK2020 en het project ScreenIT terug 
moesten worden betaald aan de subsidieverstrekker.  Dit is in kalenderjaar 2020 ook daadwerkelijk terugbetaald.

Solvabiliteit en Quick ratio
Als gevolg van het negatieve resultaat en de forse terugbetaling van de reguliere subsidieafrekning 2020 dalen de 
solvabiliteit en de quick ratio per balansdatum onder de norm. De verwachting is dat na verreffening van deze 
eenmalige kortlopende schuldpositie de ratios weer genormaliseerd zijn.
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Bedragen in €

Bevoorschotting 

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Totaal ontvangen voorschotten

Subsidie vaststellingsaanvraag 

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Totaal subsidie vaststellingsaanvraag 

Te verrekenen reguliere subsidie over boekjaar -5.720.905       

25.294.646        

12.894.905        

7.186.006          

5.213.735          

2020

15.157.691        

9.018.486          

6.839.374          

31.015.551        

2020

2.       Af te rekenen subsidie boekjaar 2020
De bevoorschotting heeft plaatsgevonden aan de hand van de opgestelde begroting. Voor de stichting resteert ultimo 
2020 een terugbetalingsverplichting op de reguliere subsidie van € 5,8 miljoen. Het verschil tussen de aanvraag en de 
realisatie wordt met name veroorzaakt door het fors lager aantal gerealiseerde onderzoeken dan waarmee met de 
subsidieaanvraag rekening is gehouden.  

De terug te betalen ontvangen subsidieopbrengsten en niet-bestede bestemmingsreserves voortvloeiend uit boekjaar 
2019 van circa € 5,4 miljoen zijn met de subsidievaststelling  afgerekend en geheel in boekjaar 2020 terugbetaald.

Zie de paragrafen 3, 4 en 5 voor een verdere toelichting op 'Af te rekenen subsidie boekjaar 2020".
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3.        Subsidie en resultaat Bevolkingsonderzoek BK

Bedragen in €

Subsidie boekjaar 2020

Omzet uit onderzoeken

Begroot en ontvangen subsidie 2020

Omzet uit onderzoeken

Vooruit ontv. subsidies RIVM: aanbestedingen

Totaal baten boekjaar

Exploitatielasten

Resultaat boekjaar

14.856€                

Realisatie

-439€                  

216.240             

Realisatie

-                      

14.366€             

-212€                  

12.895€              

-121€                  

13.213€              

15.157.692€      

-2.262.787€      

70,097€              

Af te rekenen

Begroot

12.774€              14.640€                14.154€             

Tarief Subsidie

122.389             105,36€              12.894.905€      

-                         

Aantallen

#VERW! -                         -                      

Staat van baten en lasten                                   bedragen x € 1.000

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

15.546€             

-1.392€              

2020 2020 2019

-216€                    

15.039€                

-399€                    

Resultaat boekjaar 2020
Het resultaat van het bevolkingsonderzoek borstkanker komt voor het gehele boekjaar € 40K lager uit dan begroot. Dit 
is het resultaat van ongeveer € 1,866K aan lagere omzet en € 1,826K aan lagere lasten dan begroot. 

Subsidie 2020
In 2020 hebben 43,4% (93.851 onderzoeken) minder onderzoeken plaatsgevonden voor bevolkingsonderzoek 
borstkanker dan begroot. Deze onderschrijding is een direct gevolg van het stilliggen van de screening in de maanden 
maart tot en met juli en het daarna met beperkte capaciteit weer opstarten van de onderzoeken. Het tarief per 
onderzoek is fors verhoogd door RIVM/VWS om de daling van het aantal onderzoeken te compenseren. Per saldo zal 
een bedrag van € 2,3 miljoen moeten worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker.

De onderstaande tabel is conform de subsidie vaststellingsaanvraag 2020.

Baten boekjaar 2020
De omzet uit onderzoeken vallen ongeveer € 1,9 miljoen lager uit dan wat was begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
93.851 minder onderzoeken dan begroot.
P x Q analyse

(P)  Het prijseffect is €   4.487K positief
(Q) Het volume effect is €   6.448K negatief

Daarnaast wordt € 121K als vooruit ontvangen subsidie RIVM verantwoord waardoor de baten boekjaar lager uitvallen 
dan begroot. 

Exploitatielasten 2020
De lagere gerealiseerde lasten dan begroot worden met name veroorzaakt door een lagere personele (laboranten) 
bezetting dan als formatie was begroot. Daarnaast zijn de kosten voor het beoordelen van de onderzoeken lager 
uitgekomen als gevolg van 93.851 minder gerealiseerde onderzoeken dan begroot.

Begroot 2021
Het begrote resultaat komt voor het bevolkingsonderzoek borstkanker op 500K positief uit. De totale begrote baten 
bedragen € 15.369K en de totale lasten bedragen € 14.869K.
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4.     Subsidie en resultaat Bevolkingsonderzoek BMHK

Bedragen in €

Subsidie baarmoederhalskanker

Subsidie screeningsorganisatie externe kosten
Kosten Huisarts
Kosten laboratoria

Subsidievergoeding voor organisatiekosten
Primair uitstrijkje 
Zelfafnameset
Controle-uitstrijkje na zes maanden 
Uitstrijkje na hrHPV-positieve ZAS 
Overige organisatiekosten 

Omzet uit onderzoeken
Subsidie in 2020 ontvangen 

Gerealiseerde aantallen

Primair uitstrijkje HPV
Primair uitstrijkje Cytologie
Zelfafnameset (ZAS)
Controle-uitstrijkje na zes maanden
Uitstrijkje na hrHPV-positieve ZAS

Omzet uit onderzoeken

Vooruit ontv subsidies RIVM: aanbestedingen

Overige inkomsten

Totaal baten boekjaar

Exploitatielasten

Resultaat boekjaar

7.191€                8.955€                  

2020

788€                   

1.262                  

Af te rekenen

Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

7.186€                8.947€                  8.940€                

-€                         -€                           -€                        

5€                        8€                          

8.158€                

68€                      -71€                       

-                       -                         -                      

2020

7.123€                

126.275             

15.130                

14.988                

10.198                

2019

-1.832.480€     

79.469                  

9.558                     

9.100                     

1.334                     

6€                       

14.396                  

8.946€               

4.316.687€        

2.661.183€           

-                      

2.869.319€        

348.074€              

129.564€              

2.642€                  

2.358.827€           

9.018.486€        

7.186.006€      

9.026€                  

30.212€                

1.655.504€           

Staat van baten en lasten                                    bedragen x € 1.000

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

In 2020 hebben 18,1% (25.095 onderzoeken) minder onderzoeken plaatsgevonden voor bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker dan begroot. Deze onderschrijding is een direct gevolg van het stilliggen van de 
screening in de maanden maart tot en met juli.  Per saldo zal een bedrag van € 1,9 miljoen moeten worden 
terugbetaald aan de subsidieverstrekker.
De onderstaande tabel is conform de subsidie vaststellingsaanvraag 2020.

Resultaat boekjaar 2020
In 2020 is resultaat van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op  € 68K uitgekomen, hetgeen 
€ 159K beter is dan begroot. Dit is het resultaat van € 1.761K lagere omzet en € 1.903K lagere lasten dan begroot.

Baten boekjaar 2020
De omzet uit onderzoeken van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in 2020 € 1.761K lager uitgevallen 
dan begroot als gevolg van minder gerealiseerde onderzoeken dan begroot. In de periode van half maart tot en met 
begin juli heeft het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stilgelegen. Na de herstart is mede door fors meer 
uitnodigen in het 4e kwartaal het oude productieniveau weer bereikt.

Exploitatielasten 2020
De lagere gerealiseerde lasten dan begroot worden met name veroorzaakt door een lagere variabele kosten als 
gevolgen van minder beoordeling van de verrichte onderzoeken. 

Begroot 2021
Het begrote resultaat komt voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit op 135K positief.
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5.     Subsidie en resultaat Bevolkingsonderzoek DK

Boekjaar 2020 Bedragen in €

Omzet uit onderzoeken

Aangevraagd en ontvangen subsidie
Vooruit ontvangen subsidie regulier

Omzet uit onderzoeken

Vooruit ontv. subsidies RIVM: aanbestedingen

Overige inkomsten

Totaal baten boekjaar

Exploitatielasten

Resultaat boekjaar

397.407             17,47€                

-39€                    -52€                       -49€                    

Subsidie

302.948             17,21€                5.213.735€        

539€                   

-                       -                         

6.369€               

5.297€                6.420€                  5.830€                

-65€                    

2020 2019

5.214€                6.943€                  6.415€                

-                      

TariefAantallen

Af te rekenen

6.942.700€        

-1.728.965€      

-€                        

471€                      

57€                      -€                           3€                       

5.232€                6.891€                  

Staat van baten en lasten                                     bedragen x € 1.000

Bevolkingsonderzoek darmkanker 

Realisatie Begroot Realisatie

2020

Subsidie
De bevoorschotting heeft in 2020 plaatsgevonden op basis van 100% van vastgestelde subsidiebedrag van € 17,47 per 
onderzoek. Ook het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft in het 2e kwartaal 2020 stilgelegen. Er zijn 94.459 (23,7%) 
minder onderzoeken verricht. In de afrekening 2020 mag rekening worden gehouden met het tarief voor 2021 wat 
uitkomt op € 17,21.

De onderstaande tabel is conform de subsidie vaststellingsaanvraag 2020.

Resultaat boekjaar 2020
In 2020 is resultaat van het bevolkingsonderzoek darmkanker op € 0,5 miljoen uitgekomen, hetgeen 
€ 0,5 miljoen beter is dan begroot. Dit is het resultaat van € 247K lagere omzet en € 786K lagere lasten dan begroot.

Baten boekjaar 2020
De omzet uit onderzoeken van het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn € 1.659K lager uit gekomen door 94.459 
minder gerealiseerde onderzoeken dan begroot met name veroorzaakt door het tijdelijk stilligen van de 
bevolkingsonderzoeken. Vanaf het derde kwartaal zijn er meer uitnodigingen verstuurd dan regulier in een kwartaal 
wat heeft geleid tot meer onderzoeken per kwartaal dan gebruikelijk echter door beperkte capaciteit van de 
laboratoria (beschikbaarheid slots) blijf dit nog wel achter bij begroot. 

Daarnaast wordt € 39K als vooruit ontvangen subsidie RIVM verantwoord. 

Exploitatielasten 2020
De lagere gerealiseerde lasten dan begroot worden met name veroorzaakt door een lagere kosten voor uitnodigingen 
en uitslagen en andere variabele screeningskosten.

Begroot 2021
Het begrote resultaat komt voor het bevolkingsonderzoek darmkanker uit op € 182K positief. De totale baten bedragen 
€ 6.529K en de totale lasten bedragen € 6.711K.

Utrecht, 26 februari 2021

Drs. G.E. van Weering
Drs. A.H.J. Prieckaerts RA
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6.       Verslag Raad van Toezicht

Inleiding
We blikken terug op een voor de screeningsorganisaties (SO’s) en Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) 
bijzonder jaar. 2020 is het jaar van de bestuurlijke fusie en COVID-19. Het eerste halfjaar staat, naast de gebruikelijke 
werkzaamheden, in het teken van werving en selectie van een nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor 
Bevolkingsonderzoek Nederland. Speciaal hiervoor is een selectiecommissie ingesteld bestaande uit de vijf voorzitters van 
de raden van toezicht van de vijf fuserende SO's. Het tweede halfjaar staat in het teken van de start van de nieuwe Raad 
van Bestuur en Raad Toezicht, die beide met veel bevlogenheid hun taken hebben opgepakt. 

Voorbereiding bestuurlijke fusie 
De vijf Raden van Toezicht van de SO’s hebben, naast de voorkomende onderwerpen, zich voor de bestuurlijke fusie bezig 
gehouden met de roadmap van de bestuurlijke fusie en de overdracht van de SO’s naar de nieuwe landelijke RvT. In de 
afzonderlijke vergaderingen van de raden van toezicht en ALV FSB zijn de jaarrekeningen 2019 vastgesteld. 

Op 1 september 2020 vindt de bestuurlijke fusie plaats waarbij de nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 
aantreden voor Bevolkingsonderzoek Nederland. We hebben afscheid genomen van vijf bestuurders: Mark Steinbusch 
(Bevolkingsonderzoek Zuid), Jan-Henk Sangers (Bevolkingsonderzoek Noord), Evelien Bongers (Bevolkingsonderzoek 
Midden-West), Aart van Walstijn (Bevolkingsonderzoek Oost) en Sigrid Baas (interim-bestuurder bij Bevolkingsonderzoek 
Zuid-West). Op 1 september treedt de nieuwe Raad van Bestuur in de persoon van Ginel van Weering (voorzitter) en 
Astrid Prieckaerts aan. Beiden brengen veel kennis en expertise in de zorg en in verandertrajecten mee.  

Voorafgaand aan de werving van de externe voorzitter van de raad van bestuur, is een extern voorzitter voor de nieuwe 
Raad van Toezicht geworven. Alle toezichthouders van de SO’s van wie het einde van de tweede termijn nog niet in zicht 
was, konden solliciteren voor de nieuwe Raad van Toezicht. De nieuwe voorzitter maakte onderdeel uit van de 
selectiecommissie. 

Werkzaamheden en inrichting nieuwe Raad van Toezicht 
De nieuwe Raad van Toezicht gaat van start op 1 september 2020. De Raad van Toezicht heeft in 2020 viermaal 
vergaderd. Daarnaast zijn drie commissies benoemd: de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, Remuneratiecommissie en 
Auditcommissie Financiën. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie vergadert in 2020 een keer, 
de Auditcommissie Financiën komt twee keer bijeen. In de Auditcommissie Financiën worden onder meer de begrotingen 
2021 en kwartaalrapportages van Q3 van de SO’s besproken. In de commissie Kwaliteit en Veiligheid komt de scope en 
werkwijze van de commissie aan bod samen met een overzicht aan kwaliteitsdocumenten van de SO’s en de FSB. Voor 
alle commissies en ook voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is een reglement vastgesteld. 

De leden van de Raad van Toezicht laten zich regelmatig bijscholen om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen 
in de zorg, regelgeving en toezicht. In december 2020 heeft de remuneratiecommissie een voortgangsgesprek met de 
leden Raad van Bestuur gevoerd, waarbij teruggeblikt is op de eerste maanden. In 2020 hebben de voorzitter en 
vicevoorzitter Raad van Toezicht informeel overlegd met de medezeggenschap (BOR). 

Onderwerpen 
De Raad van Toezicht stelt conform de regels Wet Normering Topinkomens (WNT) de honorering voor de leden Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht vast. Bevolkingsonderzoek Nederland is geclassificeerd als een WNT-4 instelling, waarbij de 
leden RvT 8% en de voorzitter 12% van het WNT-4 maximum ontvangen. De Raad van Toezicht heeft verder ingestemd 
met een wijziging van de statuten waarbij het eerste boekjaar een verlengd boekjaar zal zijn, eindigend op 31 december 
2021. 
De Raad van Toezicht heeft het rooster van aftreden en de procedure herbenoeming raad van toezichtleden vastgesteld. 
Ook heeft de Raad van Toezicht PWC aangewezen als gezamenlijke accountant voor de vijf screeningsorganisatie en FSB. 
Hiervoor is een aanbestedingsprocedure gevolgd. Een Plan van Aanpak Transformatie is besproken. De Raad van Toezicht 
keurt de begrotingen 2021 van de FSB, SO’s en holding goed en neemt de kennis van de bevindingen van de 
Auditcommissie Financiën betreffende de kwartaalrapportages van Q3. 
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Thematische onderwerpen 
Door COVID-19 zijn in 2020 de bevolkingsonderzoeken tijdelijk stilgelegd. Dit zorgde onder meer voor veelvuldige 
publiciteit in de media. Door krapte op de arbeidsmarkt is het uitnodigingsinterval voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker verder onder druk komen te staan. In de vergaderingen zijn deze thema’s uitgebreid aan bod gekomen. De 
Raad van Toezicht kijkt daarnaast vanuit haar toezichthoudende rol mee in het fusie- en transformatieproces en de hierin 
te nemen stappen. 

Samenstelling  
De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2020 uit een zestal leden: mevrouw drs. G.F.P.M. Davits (vicevoorzitter en 
voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid), de heer mr. H.J. Geurts (voorzitter Remuneratiecommissie), de heer drs. 
A.C. de Grunt CMA, RI (lid Auditcommissie Financiën), de heer prof. dr. H.J. Hoekstra (lid Commissie Kwaliteit en 
Veiligheid), dhr. H. van der Stelt (voorzitter Auditcommissie Financiën) en dhr. L.L. Schoots (voorzitter en lid 
Remuneratiecommissie). 

Ten slotte 
De Raad van Toezicht dankt de oud-leden van de raden van toezicht van de SO’s voor hun inzet om de bestuurlijke fusie te 
realiseren en het wervings- en selectieproces succesvol af te ronden naast de uitvoering van hun reguliere 
werkzaamheden. Ook dankt de Raad van Toezicht hartelijk de huidige en de voormalige bestuurders, alle medewerkers en 
andere betrokkenen voor hun enthousiasme en inzet in 2020. Ondanks COVID-19 zijn veel zaken gerealiseerd en 
vormgegeven.  

De Raad van Toezicht kijkt met vertrouwen naar 2021, het jaar waarin de transformatie verder vorm zal krijgen. Samen 
zetten we ons in voor een hoogwaardige uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Utrecht, 22 maart 2021

Drs. L.L. Schoots 
Voorzitter Raad van Toezicht
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Jaarrekening
2020
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7.       De balans en staat van baten en lasten

Ref

Activa
8.1 Materiële vaste activa

8.2 Voorraden

Vlottende Activa
8.3 Vorderingen en overlopende activa

8.4 Liquide middelen

Totaal Vlottende activa

Totaal Activa

Passiva
Eigen vermogen

8.5 Egalisatiereserve

Totaal eigen vermogen

8.6 Voorzieningen

8.7 Langlopende verplichtingen

8.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Belastingen

Crediteuren

Nog te betalen vergoedingen

Langlopende verplichtingen kortlopend deel

Terugbetaling RIVM/VWS vrijval (bestemmings)reserves

8.9 Overige schulden en overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal Passiva

######

7.873.448           

7.664.088         2.696.811             

9.822.769           10.745.640        

428.793             

2.527.807           2.964.228          

865.611              

6.159.187           

15.224.752        

113.710             

347.127                289.096             

1.007.591         

2.964.228             

Balans ultimo boekjaar
Bedragen in €

2020 2019

137.961              

9.640.981          

14.170.596        

1.483.459             

6.865.857         8.157.522             

737.562             

7.1         Balans na resultaatbestemming

5.470.061          

14.170.596        15.224.752        

1.377.151         

-                      

63.641               235.000                

2.527.807         

1.645.890             

777.322             

954.409              

418.058                

-                     5.402.754             
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7.2         Staat van Baten en Lasten

ref

10.1 Baten
Subsidiebaten

Vooruitontv. subsidie RIVM: aanbestedingen

Baten overig

Terugbetaling reguliere subsidie

Terugbetaling surplus best. reserve ICT

Terugbetaling surplus best. reserve BK2020

Totaal baten

10.2 Kosten van de omzet

10.3 Personele lasten

Brutoloon

Premie ZVW

Pensioenlasten

Totaal lonen en salarissen

Inhuur derden

Overige personele lasten

Totaal Personele lasten

8.1 Afschrijvingslasten

Overige bedrijfslasten

Huisvesting en onderhoud
13.3 Bijdragen FSB
13.3 FSB Projectlasten

Onderhoud medische apparatuur
10.4 ICT en telefonie

Leasekosten IMS
Portokosten overig
Advies en accountantskosten
Drukwerk
Leaseauto's 
Kantoorbenodigdheden en -apparatuur
Overige organisatielasten

Totaal overige bedrijfslasten

 Totaal exploitatielasten

Saldo Baten en lasten (1)

Bestemming resultaat:

1) Onttrekking egalisatiereserve 

2) Onttrekking Bestemmingsreserve ICT 

3) Onttrekking Bestemmingsreserve Verbetering BO Borstkanker

(1) Zie voor het genormaliseerde resultaat pagina 26.

-                     

-                     

-                     

-                       

-                       

-                       

-2.240.776         

-825.391            

-2.336.588         

14.794               

1.137.564           

7.002.872           8.616.297          

7.761.151          

6.509.607         6.712.802           

-436.420           -                       

589.050             

25.294.646       

25.632.159       

58.049               132.000              113.730             

190.125             

30.000                

61.641               

-436.420             

768.016             

129.330             

472.626             

10.065.222        

683.030              483.941             

1.270.969          

684.198             

-5.468.253          

1.363.325           

1.058.618         1.268.490           

6.063.479         

348.684             

88.674               -                       2.157.431          

30.744.969        29.719.976        

-160.548           

-436.420             

1.411.975         

1.424.573         1.337.456           

-                       

24.066.786        

1.057.451          

-267.903             

Begroot 

2020

Realisatie

2019

8.248.531         11.106.906        

1.235.946           1.033.102          

30.485.066        29.535.039        

498.449             

-5.468.253         

Staat van Baten en Lasten
Bedragen in €

-148.844              

-1.987.912          -                       

434.778             

287.780             

1.470.000           1.502.964          

29.450                

273.443             

166.000              157.099             

26.777                

-259.742            

8.066.674         

8.000                  9.307                  

2.512.872         2.370.000           2.342.667          

10.175.445       

8.664.322           

456.905              

6.219.759          

27.206               38.000                

9.893.977          

319.642              

208.000              

-3.331.497          

11.237.724        

Realisatie

2020

1.144.704         959.543             

25.195.739       30.485.066        

449.000              423.410             

318.846             
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7.2.1         Genormaliseerd resultaat

Saldo Baten en Lasten boekjaar 

Bijzondere lasten
FSB Projectlasten

Mutatie reserves

Terugbetaling surplus egalisatiereserve

Terugbetaling surplus best. reserve ICT

Terugbetaling surplus best. reserve BK2020

Genormaliseerd Saldo Baten en Lasten

#VERW!

-5.468.253    

-436.420           

Realisatie

2018

2.091.933     

2.157.431            

-436.420        

-                     5.402.755        

-                       825.391                  

-                       

-436.420        

Genormaliseerd resultaat
Bedragen in €

Realisatie

2019

2.336.588               

-                       2.240.776               

-                        

-3.310.822       

Bijzondere lasten
FSB Projectlasten 2019
De FSB Projecten 2019 hebben betrekking op de bestedingen in het boekjaar voor de projecten ScreenIT en BK2020. De 
penvoering voor deze projecten lag bij de FSB.  Deze projectlasten horen niet tot de eigen bedrijfsvoering van Stichting 
Bevolkingsonderzoek Midden-West en zijn door de FSB aan Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West doorbelast. 
Deze projecten zijn in 2019 afgerond.

Mutatie reserves 2019
Terugbetaling egalisatieresserve (Reserve Aanvaardbare Kosten) 
Op grond van de subsidieregeling mag de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) maximaal 10% van de bevoorschotting 
over het boekjaar bedragen. In het jaar 2019 is op de reguliere bedrijfsvoering een positief resultaat behaald van 
€ 2.091.933. Daarnaast is de egalisatiereserve voor € 148.844 te hoog op basis van 10% van de subsidiebevoorschotting 
over 2019. Dit resulteert in een terugbetalingsverplichting op de reguliere subsidie over 2019 van € 2.240.776 en van 
de bestemmingsreserves € 3.161.979. Deze terugbetaling is in kalenderjaar 2020 verricht op basis van de definitieve 
subsidieafrekening.

Om inzicht te geven in het operationele resultaat zonder bijzondere posten en eenmalige baten of lasten wordt 
hieronder het resultaat zonder bijzondere posten en/of eenmalige baten of lasten gepresenteerd. 
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7.3        Kasstroomoverzicht 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar

Aanpassingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Mutatie lang lopende verplichtingen

Totaal aanpassingen

Verandering in werkkapitaal

Voorraadmutatie

Vorderingen

Kortlopende schulden

Totaal verandering werkkapitaal

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Boekresultaat materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal Netto Kasstroom

Primo stand boekjaar 1-1

Mutatie boekjaar 31-12

Ultimo stand boekjaar

-1.291.665     -3.452.651    

8.157.522           11.610.173        

2020 2019

-                       -                      

-1.291.665         -3.452.651         

6.865.857      8.157.522     

53.432               7.159                     

-1.833.833         -2.598.885         

542.168              

-24.251             4.129                     

88.289               -112.466               

-853.766            

475.868             746.612                

-922.870           3.374.158             

2020Kasstroomoverzicht
Bedragen in €

-436.420             -5.468.253         

489.588             

2019

-471.253             4.124.899          

216.847             -357.489               

1.144.705         959.543                

1.449.841           

-1.887.265        -2.606.044            

Verloop van liquide middelen
Bedragen in €

-                     -                         
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7.4        Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten
Bevolkingsonderzoek Midden-West draagt door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel 
bij aan een vroegtijdige opsporing en behandeling van ziekten waaronder kanker met als doel gezondheidswinst te 
realiseren en sterfte terug te dringen.

De stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West is gevestigd op Hoogoorddreef 54e, 1101 BE te Amsterdam. Het 
Kamer van koophandel nummer is: 34320918.

Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB)
De FSB is een coöperatie die de landelijke samenwerking tussen de vijf screeningsorganisaties faciliteert, met als doel 
om facilitaire diensten en ondersteunende activiteiten aan te bieden aan de vijf leden, waarmee zij zorgt voor 
ondersteuning van de primaire processen van de leden. Door samenwerking tussen de leden te bevorderen levert de 
FSB een bijdrage aan het vergroten van de effectiviteit, door verbetering van kwaliteit en kwantiteit van 
dienstverlening, efficiëntie en het verlagen van de kosten. 

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Bevolkingsonderzoek Midden-West zich verschillende oordelen en doet schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Voor het geven van inzicht is, indien noodzakelijk, de aard van de oordelen en schattingen (inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen) opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit liquide middelen. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen 
waarvoor in 2020 geldmiddelen zijn opgeofferd. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. De leasecontracten worden verantwoord als operationele 
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de 
looptijd van het contract.

Stelselwijziging
Er hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 voor 
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De activiteiten van 
Bevolkingsonderzoek Midden-West worden volledig gefinancierd door het RIVM en Ministerie van VWS. Het RIVM en 
Ministerie van VWS stellen aanvullende eisen aan de jaarrekening van Bevolkingsonderzoek Midden-West. In die 
gevallen hebben conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640 voor organisaties-zonder-winststreven, de 
subsidievoorschriften van RIVM en VWS voorrang op de Richtlijnen.
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 
2013 van kracht.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-
of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien er geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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Continuïteitsparagraaf
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. 

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, plus bijkomende kosten, of de 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, 
rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op de balansdatum verwachte bijzondere 
waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Bevolkingsonderzoek Midden-West beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging 
van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, 
wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt 
als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroom genererende eenheid; vervolgens worden deze 
kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan 
de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first 
out’) of lagere opbrengstwaarde.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling 
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is 

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-
inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarden. De liquide 
middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie. 

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare- of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af 
te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Inbouwkosten mammografen
In de periode 2018 tot en met 2020 zijn alle 19 mammografen vervangen. Voor de toekomstige inbouwkosten 
mammografen is een voorziening gevormd voor de mobiele units welke de komende jaren verder zal worden 
opgebouwd tot aan het moment van inbouw.

Groot onderhoud mobiele units
De voorziening Groot onderhoud mobiele units is een voorziening voor toekomstige uitgaven voor groot onderhoud. 

Jubileum
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Verlofrechten
De voorziening verlofrechten betreft een voorziening voor de opgebouwde verlofrechten en PLB-uren die per 
balansdatum nog niet zijn opgenomen.

Transitie organisatie 
De voorziening 'transitie organisatie' betreft een voorziening voor een aantal personeels gerelateerde trajecten.

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

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.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Resultaat
Het resultaat is opgebouwd uit het verschil tussen de subsidiebaten die door het ministerie van VWS via het RIVM per 
gerealiseerd onderzoek verstrekt worden voor de bevolkingsonderzoeken borst- baarmoederhals- en darmkanker, de 
overige opbrengsten en de exploitatielasten. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
gerealiseerd zijn; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidie
De subsidiebaten voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker zijn gebaseerd op het aantal 
in 2020 uitgevoerde onderzoeken en de door het Ministerie van VWS vastgestelde vergoeding per verricht onderzoek.  

De exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich 
heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De kosten zijn 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden lineair op basis van verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het 
verslagjaar wordt naar rato afgeschreven. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
verantwoord onder de afschrijvingen. Boekwinsten en -verliezen ten gevolge van het niet meer dienstbaar zijn aan de 
organisatie zijn eveneens verantwoord onder de afschrijvingen.

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
De lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en 
lasten voor zover deze verschuldigd zijn aan de werknemers. 

Pensioenen 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft voor haar werknemers een pensioenregeling (middelloonregeling) 
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar in de jaarrekening verantwoord volgens de verplichtingenbenadering. De pensioenpremie van een boekjaar 
wordt als last in het resultaat van het betreffende boekjaar verwerkt en verantwoord. Bevolkingsonderzoek Midden 
West heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van 
de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening als 
'Gebeurtenissen na balansdatum'.
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8.       Toelichting op de balans
8.1        Materiële vaste activa

-      -      -      -        -          -       

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Hoofdkantoor

Locatie Utrecht

Locatie Amsterdam

-1.238.807        

10,0%

6,7%

-298.620             -438.031               -6.696.057         

Totaal

14,3%

10,0%

Desinvestering aanschafw. -                     -                     -1.033.637        -1.581                 -                         -1.035.218         

980.996             

Mobiele onderzoekcentra

Mammografen

Inventaris

5- 10 jaar

33,3%

3.634.509        96.725               790.130           

5 jaar

5-10 jaar

15 jaar

7 jaar

5- 10 jaar

3 jaar

5 jaar20,0%

Computerapparatuur 

Software

10,0%

Stand per 31 december 2020

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde ultimo 2020 1.516.393        

Verbouwingen en inrichtingen

121.430              6.159.188        

-1.106.897        -4.088.892        -846.349           -323.045             

Percentage Aantal jaar

-493.795               -6.858.976         

20,0%

Categorie Locatie

1.897.027         5.605.285         4.480.858         419.770              615.225                13.018.164        

381.223           -346.244          703.500           -21.938             -27.415               689.127            

-92.949             -382.241           -588.538           -25.213               -55.764                 -1.144.704         

474.172             35.997               1.344.679         4.068                  28.349                  1.887.264          

-                     -                     788                      -                         981.785             

118.663            148.845              5.470.061        

1.422.855         5.569.288         4.169.816         417.283              586.876                12.166.118        

Verbouwingen

-3.706.651        -1.013.948        

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Materiële vaste activa
Bedragen in €

Mobiele 
onderzoekcentra

Mammografen Inventaris Computers & 

software

Afschrijvingen

Investeringen

Mutaties 2019

Desinvestering afschrijving

Boekwaarde primo 2020

Stand per 1 januari 2020

Totaal mutaties 2020

408.907           1.862.637        2.931.009        

Investeringen
De investeringen bestonden in 2020 uit:
‐ De aanschaf van zeven mammografen;

Er zijn vijf mammografen op de diverse mobiele units in 2020 vervangen en twee mammografen aangeschaft 
voor de uitbreiding van de vaste unit in Utrecht.

‐ Verbouwing van de vaste unit in Utrecht waar bij opleidingsruimte is gerealiseerd;
‐ Investeringen in duurzame verlichting (LED) voor diverse mobiele units;
‐ Vervanging van kantoormeubilair;
‐ Aanschaf van computers/laptops met name voor thuiswerken.

Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van het actief.
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8.2        Voorraden

Voorraden

Totaal voorraden

8.3        Vorderingen en overlopende activa

Af te rekenen subsidie BO baarmoederhalskanker

Vooruitbetaalde aanbestedingskosten FSB BOBK

Vooruitbetaalde aanbestedingskosten FSB BODK

Af te rekenen pensioenbijdragen

Vooruitbetaalde kosten

Waarborgsommen

Nog te ontvangen bedragen

Debiteuren en overige vorderingen

Totaal vorderingen

-      -      -      

1.409                  419                        

113.710                

126.178              57.276                  

164.549              135.449                

137.961              

63.232                  

-                       741.559                

Vorderingen en overlopende activa
Bedragen in € 31-12-2020 31-12-2019

23.485                24.055                  

69.952                

1.483.459             1.007.591           

482.839              361.674                

139.179              99.795                  

Voorraden
Bedragen in € 31-12-2020 31-12-2019

137.961              113.710                

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Af te rekenen subsidie bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker
In 2020 is de af te rekenen subsidie uit 2019 geheel afgewikkeld. 

Vooruitbetaalde aanbestedingskosten FSB
In het door het RIVM/VWS vastgestelde tarief van het bevolkingsonderzoek borst- en darmkanker zijn diverse 

componenten opgenomen voor het uitvoeren van aanbestedingen die in de toekomst zullen plaatsvinden. Deze 

worden enerzijds op basis van prijs x tarief in mindering gebracht op de omzet uit onderzoeken en verantwoord als  
vooruit ontvangen subsidie en anderzijds worden er facturen op dezelfde basis vanuit de FSB ontvangen en betaald en 
verantwoord als vooruitbetaalde aanbestedingskosten. Zie ook paragraaf 8.7 langlopende verplichtingen.

Vooruitbetaalde kosten
Dit zijn voornamelijk  betalingen gedaan op jaar overschrijdende jaarcontracten. Denk hierbij aan verzekeringen, 
onderhoudscontracten en licentiekosten. 

Waarborgsommen
Het gepresenteerde bedrag van € 69.952 is een afgegeven waarborg aan PostNL.

De voorraden ultimo 2020 bestaat uit :
- Voorraad FIT €  54.159 t.b.v. het bevolkingsonderzoek darmkanker
- Voorraad ZAS Rovers €  12.873 t.b.v. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
- Voorraad testen Roche €  70.929 t.b.v. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

De voorraden worden aangehouden als halffabricaat en zorgen voor tijdige doorstroom naar de huisartsen en 
cliënten. De voorraden FIT-testen en de ZAS-en worden vanuit het distributiecentrum direct verzonden aan de 
cliënten en de testen Roche worden verzonden aan de huisartsen. 
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8.4         Liquide middelen

Schatkistbankieren (ING-Bank)

Rabobank

Totaal liquide middelen

-      

8.5         Eigen vermogen

Egalisatiereserve (1)

Totaal eigen vermogen

Verlening instellingssubsidie 

RAK norm 10% van de subsidie (2)

1) Dit is het vrij besteedbare eigen vermogen.

2) De RAK is voor Bevolkingsonderzoek Midden-West 10% van de (herziene) instellingssubsidie van het boekjaar.

137.327                

6.865.857         8.157.522           -1.291.665           

6.865.857         

2.527.807         

-                     -                       -                         

Eigen vermogen
Bedragen in € 

Reserve aanvaardbare kosten (RAK)
Bedragen in € 

2.964.228           -436.420               

2.527.807         2.964.228           -436.420               

-                     -                       

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie

31.015.551       29.642.278        1.373.273             

3.101.555         2.964.228           

Liquide middelen
Bedragen in € 31-12-2020 31-12-2019 Mutatie

-                     

8.157.522           -1.291.665            

De ING Bank heeft de volgende bankgaranties afgegeven:
1) € 63.138 ten gunste van ASR Vastgoed B.V te Amsterdam voor de huur van het hoofdkantoor in  Amsterdam.
2) € 41.801 ten gunste van Klépierre (voorheen Hoog Catharijne B.V) te Utrecht voor de huur van het vaste 
onderzoekscentrum in Utrecht.
3) € 9.640 ten gunste van Delta LLoyd Vastgoed Woningen BV voor de huur van het vaste onderzoekscentrum te 
Amsterdam.

Schatkistbankieren
Met schatkistbankieren wordt bedoeld dat de middelen van Bevolkingsonderzoek Midden-West worden aangehouden 
bij het Ministerie van Financiën in plaats van bij een private bank. Voor de opeisbaarheid van de middelen heeft dit 
geen gevolgen.

Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden 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.
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8.6         Voorzieningen

Groot onderhoud mobiele onderzoekcentra

Jubileumuitkeringen

Transitie organisatie

Totaal voorzieningen

Groot onderhoud mobiele onderzoekcentra

Jubileumuitkeringen

Transitie organisatie

Stand ultimo 2020

Groot onderhoud mobiele onderzoekcentra

Dotatie boekjaar

Onttrekking boekjaar

Stand ultimo 2020

Jubileumuitkeringen

Vrijval boekjaar

Onttrekking boekjaar

Stand ultimo 2020

542.784              

67.989                

-                       -                         

865.611              777.322                

2020
Voorzieningen 
Bedragen in € 

Voorziening
Bedragen in € 

31-12-2020 31-12-2019

254.838                

-                       

Voorziening jubileumuitkeringen
Bedragen in €

100.822             

-14.763             

-                     

86.059               

-                     

444.118             

Voorziening groot onderhoud mobiele onderzoekcentra
Bedragen in €

610.773              

-                       

865.611            

214.141             

565.411            

565.411              

214.141                

58.915               

180.208             

Lang lopend

> 1 jaar

Kort lopend

< 1 jaar

86.059                100.822                

214.141              232.382                

22.627                  

18.070                  86.059               

565.411             

444.118                

Voorziening Jubileumuitkeringen
De voorziening jubileumuitkeringen heeft betrekking op de jubileumuitkeringen die conform de CAO Ziekenhuizen aan 
werknemers de komende jaren moeten worden betaald. Bij de berekening van de hoogte van deze voorziening is 
rekening gehouden met vertrekkans van medewerkers en loonsverhogingen in de toekomst. De onttrekking heeft 
betrekking op de uitgekeerde gratificaties in het boekjaar. De gehanteerde verdisconteringsvoet is gelijk aan de CPI 
inflatie Nederland 2020 wat 1,72% bedraagt. 
Bron: https://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland-2020.aspx

Voorziening groot onderhoud mobiele onderzoekscentra
De voorziening 'groot onderhoud mobiele onderzoekcentra' dient ter dekking van toekomstige (geschatte) kosten van 
groot onderhoud en inbouwkosten voor de nieuwe mammografen. De voorziening wordt gedurende de levensduur 
van de onderzoekcentra en mammografen opgebouwd. De schatting is dat het groot onderhoud per mobiele 
onderzoekcentrum ongeveer € 59.000 zal kosten. Daarnaast is een voorziening inbouwkosten mammografen 
opgebouwd op basis van een offerte. De inbouwkosten voor een nieuwe mammograaf zullen ongeveer € 29.000 zijn. 
In 2020 zijn in totaal 5 mobiele units voorzien van nieuwe mammografen.
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Transitie organisatie

Dotatie boekjaar

Onttrekking boekjaar

Stand ultimo 2020

-18.241             

214.141            

Voorziening transitie organisatie
Bedragen in €

232.382             

-                     

-                     

De voorziening 'transitie organisatie' betreft een voorziening voor een aantal personeelsgerelateerde trajecten.  Een 
deel van deze trajecten zijn afgerond en er zijn nieuwe trajecten welke in de voorziening zijn opgenomen.
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8.7         Langlopende verplichtingen

Nog te betalen voor opslag digitale foto's
Nog te betalen kosten opslag analoge beelden
Vooruit ontv subsidies RIVM: aanbestedingen BOBK
Vooruit ontv subsidies RIVM: aanbestedingen BODK

Totaal langlopende verplichtingen

incl. kortlopend deel incl. kortlopend deel

Nog te betalen voor opslag digitale foto's

Nog te betalen kosten opslag analoge beelden

             354.780 

               67.675 

181.830              

                         -   

-154.329               

-53.924                 

382.281             

13.751                

toevoeging onttrekking 31-12-2020

482.839                

Langlopende verplichtingen
Bedragen in €

139.179                

-                         

1-1-2020Verloopoverzicht langlopende verplichtingen in €

31-12-2020 31-12-2019

320.521                217.003             

11.870                  

-                      

361.674             

99.795                

954.409                737.562             

59.090                

Nog te betalen voor opslag digitale foto's
Deze reservering wordt gevormd, omdat in het tarief van het RIVM de opslag van beeldmateriaal zit verdisconteerd voor een 
termijn van zes jaar (de afgesproken  termijn dat beelden dienen te worden opgeslagen). Op dit moment is er voor opslag en 
het beschikbaar stellen van het beeldmateriaal een tarief per gigabyte (GB), per maand afgesproken met de leverancier. 

Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging 
De bovenstaande reservering is niet in lijn met de verslaggevingsregels, zoals vastgelegd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ). De RJ 
640.104 verplicht de instelling de specifieke wet- en regelgeving en de subsidievoorschriften voorrang te laten hebben op de stellige uitspraken 
zoals opgenomen in RJ 640 en/of de andere hoofdstukken. Het RIVM verplicht Bevolkingsonderzoek Midden-West om de bovenstaande elementen 
op te nemen in de jaarrekening. (brief RIVM 17 januari 2017, Verplichting IMS,00002/2017 BVZ/CvB/AK/sI)

Nog te betalen kosten opslag analoge beelden
Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft in opslag analoge beelden die voortkomen uit verrichte onderzoeken die in de 
jaren 2000 tot en met 2011 zijn uitgevoerd. Voor deze beelden bestaat een bewaarplicht van 20 jaar. Aangezien deze kosten 
niet in de huidige tarieven zijn verdisconteerd, is hiervoor, in overleg met het RIVM, een voorziening voor gevormd. 

Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging 
De bovenstaande reserveringen zijn niet in lijn met de verslaggevingsregels, zoals vastgelegd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ). De RJ 
640.104 verplicht de instelling de specifieke wet- en regelgeving en de subsidievoorschriften voorrang te laten hebben op de stellige uitspraken 
zoals opgenomen in RJ 640 en/of de andere hoofdstukken. Het RIVM verplicht Bevolkingsonderzoek Midden-West om de bovenstaande elementen 
op te nemen in de jaarrekening, conform brief d.d. 7 mei 2014.

Vooruit ontvangen subsidies RIVM: aanbestedingen 
In het door het RIVM/VWS vastgestelde tarief van het bevolkingsonderzoek borst- en darmkanker zijn diverse componenten 
opgenomen voor het uitvoeren van aanbestedingen die in de toekomst zullen plaatsvinden. Deze worden enerzijds op basis 
van prijs x tarief in mindering gebracht op de omzet uit onderzoeken en verantwoord als  vooruit ontvangen subsidie en 
anderzijds worden er facturen op dezelfde basis vanuit de FSB ontvangen en betaald en verantwoord als vooruitbetaalde 
aanbestedingskosten. Zie ook paragraaf 8.3 Vorderingen en overlopende activa.

Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging 
De bovenstaande reservering is niet in lijn met de verslaggevingsregels, zoals vastgelegd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ). De RJ 
640.104 verplicht de instelling de specifieke wet- en regelgeving en de subsidievoorschriften voorrang te laten hebben op de stellige uitspraken 
zoals opgenomen in RJ 640 en/of de andere hoofdstukken. Het RIVM verplicht Bevolkingsonderzoek Midden-West om de bovenstaande elementen 
op te nemen in de jaarrekening, conform brief d.d. 19 maart 2019.
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8.8         Kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen
Af te dragen btw

Loonheffing

Totaal Belastingen

Crediteuren
Crediteuren

Crediteuren verbonden partijen

Nog te betalen vergoedingen
Te betalen huisartsen / laboratioria BMHK

Laboratoria in verband met beoordelingen

Totaal nog te betalen vergoedingen

Langlopende verplichtingen kortlopend deel
Nog te betalen voor opslag digitale foto's
Nog te betalen kosten opslag analoge beelden

Voorziening verlieslatende contracten

Totaal langlopende verplichting kortlopend deel

Terugbetaling RIVM/VWS vrijval (bestemmings)reserves

Overige schulden en overlopende passiva
Af te rekenen subsidie BO borstkanker

Af te rekenen subsidie BO baarmoederhalskanker

Af te rekenen subsidie BO darmkanker

Reservering verlofrechten

Reservering vakantiegeld

Nog te betalen kosten onderhoud

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten

Totaal schulden en overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

Kortlopende schulden
Bedragen in €

31-12-2020 31-12-2019

12.025               2.143                     

258.295                

2.262.786         298.303                

415.915                

428.793              

10.745.640        

-                      

334.532              248.110             

418.058             

347.127                

-                     -                         

289.096             

1.095.689         1.024.500             

1.832.480         

167.834             

261.888                

277.214             271.189                

129.272             217.076                

-                       5.402.755          

61.760               137.777                

63.641                235.001             

0                         88.639                  

7.664.088           2.696.809          

9.822.769           

-                       

273.174             

289.096              347.127             

-                         

416.768             

1.881                 8.585                     

1.042.619           1.397.780          

1.625.639         365.558                

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
Loonheffing
De nog af te dragen loonheffing heeft betrekking op de lonen en salarissen van december 2020.

Crediteuren
Deze post bestaat uit diverse grote en kleinere nog te betalen crediteuren.

Nog te betalen vergoedingen
De nog te betalen vergoedingen hebben betrekking op de verrichtingen van de maand december 2020.

Langlopende verplichtingen kortlopend deel
Het kortlopende deel van de langlopende verplichtingen zal komend jaar geheel worden gefactureerd aan de stichting 
Bevolkingsonderzoek Midden-West.
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8.9        Overige schulden en overlopende passiva

Af te rekenen subsidie bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker
Per balansdatum is onder de kortlopende schulden het surplus op de bevoorschotting boekjaar 2020 opgenomen als 
af te rekenen bedragen op basis van de subsidieafrekening 2020.

Reservering verlofrechten
De reservering verlofrechten zijn het aantal verlof- en PLB-uren, die de medewerkers ultimo 2020 over hebben afgezet 
tegen het uurloon van december 2020 verhoogt met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten.

Te betalen vakantiegeld
Het te betalen vakantiegeld is het bedrag, verhoogd met een percentage voor de werkgeverslasten, dat de 
werknemers in de periode van juni 2020 t/m december 2020 hebben opgebouwd. 

Nog te betalen kosten onderhoud
Deze post heeft betrekking op de onderhoudskosten van de mammografen. In eerste jaar na aanschaf worden er geen 
onderhoudskosten in rekening gebracht, in de resterende zes jaar van de onderhoudsovereenkomst, wordt conform 
het onderhoudscontract, per mammograaf een bedrag in rekening gebracht. 

Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van de mammografen, wordt per mammograaf 
vanaf het moment van activering een reservering getroffen voor deze kosten. In het eerste jaar na oplevering worden 
er geen onderhoudskosten in rekening gebracht echter, deze worden per mammograaf voor 1/7de deel van de totale 
onderhoudsovereenkomst van zeven jaar, wel in het resultaat verantwoordt. 
Op deze wijze zal jaarlijks zal een bedrag aan de reservering worden toegevoegd. De ontvangen facturen in de 
volgende jaren zullen steeds aan deze reservering onttrokken worden. 

Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva vallen onder andere de bedragen die bij het aangaan van huurcontracten, als huurvrije 
perioden zijn geboekt. De bedragen worden gedurende de looptijd op de huurkosten in mindering gebracht in de staat 
van baten en lasten. Tevens is hieronder een bedrag opgenomen, dat wellicht op termijn moet worden betaald. 

Nog te betalen kosten
Dit zijn diverse openstaande posten, waar per 31 december 2020 nog geen factuur voor is ontvangen. Dit zijn onder 
andere nog te ontvangen facturen vanuit de accountant en laboratoria.
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9.        Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

Hoofdkantoor Hoogoorddreef

Locatie Amstelboulevard

Locatie Stationsplein

Onderhoudsverplichtingen

Mammografen

Mobiele units

Leaseovereenkomsten

Leasekosten auto's 

Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Naar looptijd en bedragen in € > 5 jaar

474.037             

-                      

973.265             

13.143                  

3.229.978             

169.061              

7.511                  

Looptijd

< 1 jaar

Looptijd

> 1 & < 5 jaar

Looptijd

-                      

2.333.369             

-                         

983.451              

263.247                

120.990                

499.228                

175.659              

39.859                

124.807              

466.554              

-                      

-                      

499.228             

De niet uit de balans blijkende verplichtingen betreffen huurverplichtingen, leasecontracten en meerjarige 
onderhoudsverplichtingen. 

Huurverplichtingen
Het huidige huurcontract voor het hoofdkantoor gevestigd op de Hoogoorddreef 54e, loopt van 1 april 2017 tot en 
met 31 maart 2023. 
De jaarhuur 2021 (cashout) exclusief servicekosten bedraagt € 175.659, de overeengekomen huur voor de resterende 
looptijd (contractwaarde) is per 31 december 2020 € 438.907. Dit bedrag  (de contractwaarde) is inclusief de 
overeengekomen huurkorting.

Voor het vaste onderzoekscentrum Amsterdam, is per 1 september 2014 de huidige locatie betrokken, te weten 
Amstelboulevard 134-138.  Het huurcontract is aangegaan voor tien jaar tot 31 augustus 2024.
De jaarhuur 2021 (cashout) exclusief servicekosten bedraagt € 39.859 en de contractwaarde voor de maximale 
looptijd per 31 december 2020 komt hiermee uit op ongeveer € 160.849.

Het contract voor het vaste onderzoekscentrum Stationsplein te Utrecht is in 2020 verlengd tot 31 december 2029. 
Daarna kan het contract met vijf jaar worden verlengd. De jaarhuur 2021 (cashout) bedraagt € 124.807 per en de netto 
contractwaarde per 31 december 2020 komt uit op ongeveer € 1.123.263 tot einde contactdatum (31 december 
2029).

Onderhoudsverplichtingen
Voor het onderhoud voor mammografen is met de leverancier een meerjarig onderhoudscontract per mammograaf 
aangegaan. De looptijd van deze overeenkomst is gelijk aan de levensduur van zeven jaar van de mammograaf en gaat 
in nadat deze is opgeleverd. In het boekjaar 2021 zal voor het onderhoud van de mammografen een bedrag van 
ongeveer € 466.554 in rekening worden gebracht. Voor de resterende contractperiode zal nog ongeveer € 2.807.406
aan onderhoudskosten in rekening worden gebracht. 

Met ingang van 2016 is een nieuw onderhoudscontract afgesloten voor de mobiele onderzoekcentra met de 
leverancier. In boekjaar 2021 zal hiervoor een bedrag van ongeveer € 169.061 in rekening worden gebracht.

Lease auto's
Bevolkingsonderzoek Midden West heeft één leaseauto met een langlopende overeenkomst. Ultimo 2020 bedraagt de 
resterende contractwaarde € 20.654. Hiervan zal in 2021 een bedrag van € 7.511 in rekening worden gebracht.
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10.         Toelichting op de staat van baten en lasten

Ref

10.1 Baten
Subsidiebaten
Vooruit ontv. subsidie RIVM aanbesteding
Baten overig
Terugbetaling subsidies

Totaal baten

10.2 Kosten van de omzet
Uitnodigingen en uitslagen
Beoordelen
Verrichten onderzoek
Dataopslag IMS

Totaal kosten van de omzet

Lasten bedrijfsvoering

10.3 Personele lasten
Lonen en salarissen

Brutoloon

Premie ZVW

Pensioenlasten

Totaal lonen en salarissen

Inhuur derden

Overige personele lasten
Reiskosten woon-werkverkeer

Overige suppleties en uitkeringen

Opleidingskosten

Kosten werving en selectie

Arbodienst

Overige personele lasten

Totaal overige personele lasten

Totaal Personele lasten

8.1 Afschrijvingslasten

Overige bedrijfslasten
Huisvesting en onderhoud

13 Bijdragen FSB

13 FSB Projectlasten

Onderhoud medische apparatuur

10.4 ICT en telefonie

Leasekosten IMS

Portokosten overig

Advies en accountantskosten

Drukwerk

Leaseauto's 

Kantoorbenodigdheden en -apparatuur

Overige organisatielasten

Totaal overige bedrijfslasten

Totaal lasten bedrijfsvoering

Saldo boekjaar

24.066.786      

50.828                  

8.066.674         7.761.151        

1.424.573         1.270.969        

4.280.164             

25.195.739       

273.443                

-534.251               

8.248.531         9.893.977        

21.277               

241.052                

186.272                

17.383.628       

410.363                

190.125             

-436.420           -5.468.253       

472.626                

483.941                

10.175.445       10.065.222      

1.411.975         1.502.964             

2.342.667             

90.290               

62.298               50.058                  

-51.873             94.529                  

684.198            1.033.102        

228.863             

1.144.704         

159.993             

959.543            

263.640             

1.655.503         2.379.660             

2.983.775         3.768.404             

3.518.963         

Staat van Baten en Lasten
Bedragen in €

Realisatie boekjaar 2020 Realisatie boekjaar 2019

25.294.646       29.719.976           

61.641               9.307                     

6.509.607         6.219.759             

1.058.618         1.057.451             

498.449             

2.512.872         

14.794               29.450                  

589.050             768.016                

6.063.479         8.616.297        

-                       -                      

27.206               26.777                  

129.330             157.099                

-                     -5.402.755            

318.846             348.684                

58.049               113.730                

88.674               2.157.431             

287.780             

434.778             423.410                

19.641.062      

-160.548           -259.742               
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10.1         Baten

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Bevolkingsonderzoek darmkanker 

Totaal baten uit onderzoeken

Vooruitontvangen subsidie RIVM: aanbestedingen

Bedragen in €

Balans per 1 - 1 

aanbesteding IMS

aanbesteding mammografen

aanbesteding glasvezelnwk

aanbesteding units

aanbestedingen darmkanker

Balans per 31-12

Baten overig

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Bevolkingsonderzoek darmkanker 

Totaal overige baten

-                       -                         

7.186.006           

25.294.646        

Subsidiebaten Bedragen in € 2020 2019

61.641                9.307                     

-                         

0,21€                 -€                    25.702€                25.702€             

-€                    24.478€                24.478€             

-€                    36.717€                36.717€             

Boekjaar 2020

Onttrekking Toevoeging Saldo

Baten overig  Bedragen in € 2020 2019

-98                       -22                         

4.575                  6.249                     

57.164                3.080                     

12.894.905        

5.213.735           

-                       

29.719.976           

14.365.539           

302.948             0,13€                 -€                    39.382€                39.382€             

-€                   160.548€            622.016€         

34.269€                34.269€             

122.389             0,20€                 

Vooruit ontvangen subsidie

122.389             

122.389             0,30€                 

aantallen Prijs

461.468€           

122.389             0,28€                 -€                    

8.939.960             

6.414.477             

Subsidie Bevolkingsonderzoek borstkanker
De subsidie per onderzoek is conform de door het RIVM vastgestelde subsidie. Voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker is het toegekende tarief € 105,36 ingerekend per onderzoek.

Subsidie Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
De subsidie per onderzoek is conform de door het RIVM vastgestelde subsidie. De subsidie kent diverse componenten 
per onderzoek. In vergelijking met voorgaand jaar zijn de opbrengsten toegenomen doordat de implementatiefase van 
het vernieuwde bevolkingsonderzoek is afgerond. 

Subsidie Bevolkingsonderzoek darmkanker
De subsidie per onderzoek is conform de door het RIVM vastgestelde subsidie. Voor het bevolkingsonderzoek 
darmkanker is het toegekende tarief € 17,21 ingerekend per onderzoek. 

Met ingang van het boekjaar 2018 is door het RIVM bij de vaststelling van de tarieven voor de bevolkingsonderzoeken 
borstkanker en darmkanker, rekening gehouden met een opslag voor in de toekomst door de screeningsorganisaties 
te maken aanbestedingskosten. Voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zal hoogstwaarschijnlijk deze 
opslag bepaald worden bij het eerstvolgende tariefherijkingstraject. Het betreft hier alleen een opslag voor kosten van 
aanbestedingen die direct te maken heeft met diensten van derden of apparatuur, die nodig zijn voor de uitvoering 
van het primaire proces volgens de richtlijnen van het RIVM en het normbedrag overschrijden, waardoor een 
Europese aanbesteding van toepassing is.  De aanbestedingen vinden plaats op basis van wettelijke gronden en/of 
vanuit een verplichting van het RIVM.
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10.2     Kosten van de omzet

Uitnodigingen en uitslagen
Drukwerk: uitnodigingen en uitslagen

Porti: uitnodigingen en uitslagen

Uitnodigingspakketten DK

Totaal uitnodigingen en uitslagen
Beoordelen

Inhuur radiologen

Kosten laboratoria BMHK

Kosten laboratoria DK

Totaal beoordelen
Verrichten onderzoek
Dataopslag IMS

Totaal kosten van de omzet

3.518.963         4.280.164        

3.768.405        

733.057             1.246.804             

2.694.098         2.921.531             

1.203.487         1.765.920             

722.002             782.443                

2.983.774         

1.655.503         2.379.660        

Kosten van de omzet
Bedragen in €

Realisatie boekjaar 2020 Realisatie boekjaar 2019

1.058.285         1.220.042             

90.291               -534.252          

8.248.531         9.893.977        

-                       -                      

91.808               111.829                

Uitnodigingen en uitslagen 
Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de kosten fors gedaald. Deze afname is vooral te wijten aan het feit dat er in het 
tweede kwartaal geen onderzoeken zijn uitgevoerd. 

Beoordelen
Inhuur radiologen
De kosten zijn, onder invloed van minder gerealiseerde onderzoeken, afgenomen.

Kosten laboratoria BMHK

De kosten zijn, onder invloed van minder gerealiseerde onderzoeken, afgenomen.

Kosten laboratoria DK
De kosten zijn, onder invloed van minder gerealiseerde onderzoeken, afgenomen.

Verrichten onderzoek
Dit zijn de vergoedingen aan de huisartsen voor het maken van een uitstrijkje. Doordat in 2020 fors minder 
onderzoeken zijn verricht ondanks een hogere vergoeding dan het voorgaande jaar, zijn de kosten afgenomen.

Data opslag IMS
De kosten voor opslag van de digitale beelden nemen, in verband met de overgang naar de nieuwe leverancier af. In In 
het boekjaar 2019  zijn op deze post de vrijval van de oude voorziening voor opslag van de beelden verantwoord, 
€ 497.745 en de vrijval van een deel van de verplichting voor verlieslatende contracten € 298.741.

Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West

Versie 0.1 RvT 10 mei 2019 Pagina 43 van 55

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

DocuSign Envelope ID: 878B3383-9CC0-49A0-8967-6451042540E0



  Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West       

10.3    Personele lasten

Bruto loon

Werkgeverslasten WAO/WIA/WGA/IVA

Werkgeverslasten ZVW

Werkgeverslasten WW

Werkgeverslasten sectorpremie

Totaal Premie ZVW

Pensioenlasten

Inhuur derden

Reiskosten woon-werkverkeer

Overige suppleties en uitkeringen

Opleidingskosten

Kosten werving en selectie

Arbodienst

Overige personele lasten

Totaal overige personele lasten

Totaal personele lasten

Gemiddeld aantal FTE

Gemiddeld aantal medewerkers

Aantal FTE ultimo boekjaar

Aantal medewerkers ultimo boekjaar

Medewerkers niet in loondienst in fte 6,9                       

1.033.102          

10.175.445        10.065.222        

-                       -                      

6.509.607           

21.277                    

228.863                  241.052                      

94.529                         

684.197              

5,5                      

159.993                  186.272                      

498.449              483.941             

1.424.573           1.270.969          

263.640                  410.363                      

127,3                  131,8                  

174                      182                     

Medewerker overzicht 2020 2019

133,2                  131,2                  

179,0                  185,5                  

-51.874                   

221.847                  195.225                      

-                           25.479                         

1.058.619           1.057.451          

62.298                    50.058                         

50.828                         

6.219.759          

481.184                  460.411                      

355.588                  376.336                      

Personele lasten
Bedragen in €

2020 2019

Personeelsbezetting
Het afgelopen jaar stond opnieuw in het teken van een duidelijk tekort aan laboranten. Bevolkingsonderzoek Midden-
West heeft eigenstandig en samen met de andere screeningsorganisaties een samenhangend pakket van maatregelen 
genomen met diverse acties voor zowel de korte termijn als lange termijn om het personeelstekort tegemoet te 
treden. Het plan van aanpak is gericht op drie pijlers: interne middelen, aantrekken van nieuw personeel, leren en 
ontwikkelen. 

In het boekjaar 2020 heeft geen enkele medewerker, die in loondienst was van Bevolkingsonderzoek Midden West, in 
opdracht van Bevolkingsonderzoek Midden-West buiten de grenzen van Nederland gewerkt.

Bruto loon, ZVW-premie & pensioenlasten
Bij een afnemend personeelsbestand zijn, ten opzichte van voorgaand boekjaar, de loonkosten en de daaraan 
gerelateerde werkgeverslasten toegenomen door de effecten van de nieuw CAO Ziekenhuizen. Tevens is met ingang 
van 2020 aan het screeningspersoneel een arbeidsmarkttoeslag van 10% betaald. Daar staat tegenover dat er 
€ 146.723 minder aan reiskosten is uitbetaald als gevolg van het thuiswerken in 2020.

Inhuur derden
Ten opzichte van voorgaand boekjaar zijn de kosten toegenomen met € 153.604. Dit heeft te maken met het inhuren 
van externe krachten voor het tijdelijk vervangen van medewerkers door ziekte of vacatures en voor het verzorgen 
van extra ondersteuning bij projecten. 

Overige personeelslasten
Deze kosten zijn in boekjaar 2020 € 146.403 lager uitgekomen dan voorgaand boekjaar. Deze afname is met name 
ontstaan doordat Bevolkingsonderzoek Midden-West in 2020 nog een aantal vergoedingen van het UWV heeft 
ontvangen over voorgaande jaren.
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10.4 ICT en telefonie

Kosten automatisering: inzet derden

Telefoonkosten

Licenties/contracten

Glasvezel- en telefoonkosten

Internet mobiele units

Kosten automatisering: overig

Totaal kosten ICT en telefonie

54.283                  

61.100               59.965                  

ICT en telefonie
Bedragen in €

Realisatie Realisatie

2020

72.687               

2019

128.824             

-                       -                      

146.427                

4.558                 

79.002               76.756                  

434.778              423.410             

7.944                     

78.035                  

88.607               

Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de kosten met € 11.368 toegenomen. Deze toename komt met name doordat in 
het boekjaar 2020 een licentie voor het gebruik van beveiligde e-mailcorrespondentie is afgesloten. 

Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West

Versie 0.1 RvT 10 mei 2019 Pagina 45 van 55

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

DocuSign Envelope ID: 878B3383-9CC0-49A0-8967-6451042540E0



  Financieel jaarverslag 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West       

11.     Wet Normering Topinkomens

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1

Functie(s)

Duur dienstverband

Omvang dienstverband (in fte) 

Gewezen topfunctionaris

(Fictieve) dienstbetrekking

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

BezoldigingBeloning obv 40 uur (1,1 fte)

Beloning o.b.v. 1 fte

Verkoop verlofrechten 2020

Totaal beloning

Bijtelling leaseauto

Belastbare onkostenvergoedingen *

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum voor full-time dienstverband, o.b.v. 1 fte

Motivering indien overschrijding: 

In 2020 heeft verkoop van verlofrechten over de jaren 2016‐2019 plaatsgevonden ad € 12.805. Deze betaling 

heeft plaatsgevonden binnen de toepasselijk WNT-maxima over die boekjaren. 

977€                      -€                    

1/1 - 30/11 1/1 - 31/12

1,0 1,0

n.v.t n.v.t.

182.813€              191.995€           

184.250€              194.000€           

170.377€              178.253€           

188€                      608€                   

E.J.C. Bongers MBA

Bestuurder (RvB)

10.891€                11.654€             

1.357€                  1.480€                

169.400€              178.253€           

Nee Nee

NVT NVT

NVT NVT

2020 2019

WNT-verantwoording 2020 Bevolkingsonderzoek Midden-West 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende, op Bevolkingsonderzoek Midden-West van toepassing 
zijnde, regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van 
Toezicht, dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Beloningen van Raad van Bestuur & Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur bestond in 2020 tot en met 31 augustus 2020 uit één bestuurder, mevrouw E.J.C. Bongers MBA. 
Het dienstverband van mevrouw E.C.J. Bongers MBA is door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd op 
30 november 2020, De bezoldiging en de transitievergoeding voor mevrouw E.J.C. Bongers MBA  vallen binnen de 
kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).  Aan de vijf leden van de Raad van Toezicht is in 2020 totaal 
€ 51.333 aan vergoedingen uitgekeerd.  Deze leden zijn eveneens per 31 augustus 2020 afgetreden. Deze vergoeding 
valt binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Vanaf 1 september voert Sichting Bevolkingsonderzoek Nederland het bestuur over de stichting. In deze stichting zijn 
per 1 september 2020 2 leden voor de Raad van Bestuur benoemd en 6 leden voor de Raad van Toezicht. Het aandeel 
van voor Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West in de bezoldiging van deze topfunctionarissen bedraagt 20%.

* Conform de algemene secundaire arbeidsvoorwaarden van Bevolkingsonderzoek Midden-West 
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

bedragen x € 1

Functie(s) bij beëindiging dienstverband

Omvang dienstverband (in fte) 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Beloning obv 40 uur (1,1 fte)

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Individueel toepasselijk maximum

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Waarvan betaald in 2020

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1

Functie(s)

Duur dienstverband

Omvang dienstverband (in fte) 

Gewezen topfunctionaris

(Fictieve) dienstbetrekking

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

Bezoldiging

Beloning obv 40 uur (1,1 fte)

Beloning o.b.v. 1 fte

Verkoop verlofrechten

Totaal beloning

Bijtelling leaseauto

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum voor full-time dienstverband, o.b.v. 1 fte

Motivering indien overschrijding: nvt

-€                       -€                    

3.922€                  3.914€                

52.686€                48.257€             

61.667€                61.667€             

NVT NVT

44.343€             

-€                       

1.334€                  -€                    

2020 2020

1/9 - 31/12 1/9 - 31/12

1,0

-€                    

47.430€                44.343€             

G.E. van Weering

A.H.J. 

Prieckaerts

Bestuurder (RvB) Bestuurder 

1,0

Nee Nee

NVT NVT

NVT NVT

47.430€                

118.673€           

118.673€           

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

E.J.C. Bongers MBA

Bestuurder (RvB)

1,0

2020

118.673€           

118.673€           

Het aandeel voor Bevolkingsonderzoek Midden-West in de kosten voor de bezoldiging van bestuurders in dienst van stichting 
Bevolkingsonderzoek Nederland bedraagt 20%.
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West

Functie(s)

Duur dienstverband 

Bezoldiging

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

Motivering indien overschrijding

Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland

Functie(s)

Duur dienstverband 

Bezoldiging

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

Motivering indien overschrijding

Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West

Functie(s)

Duur dienstverband 

Bezoldiging

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

Motivering indien overschrijding

 €            29.100  €            19.400  €             19.400  €               19.400  €            19.400 

NVT NVT NVT NVT NVT

Drs. L.L. Schoots

Voorzitter RvT

1/9 - 31/12

 €              7.400 

nihil

nihil

 €              7.400 

 €              3.083 

NVT

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

nihil nihil

Jaar 2020 
bedragen x € 1

 €            21.000  €            14.000  €             14.000  €               14.000  €            14.000 

nihil nihil nihil nihil nihil

nihil nihil nihil nihil nihil

NVT NVT NVT NVT NVT

 €              4.933  €              4.933  €               4.933  €                 4.933  €               4.933 

nihil nihil

Lid RvT Lid RvT

 €              2.056  €              2.056  €               2.056  €                 2.056  €               2.056 

nihil nihil nihil

1/9 - 31/12 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12

mr.H.J. Geurts

Lid RvT Lid RvT

 €           21.000  €           14.000  €             14.000  €               14.000  €            14.000 

Jaar 2019
bedragen x € 1

Dr. M.A. 

Dutrée

Drs. F.M. 

Nasrullah

Dr. G.

 Kasten
mr. H. J. 

Geurts

dr. M. E. Hofman 

MCs

Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

nihil nihil nihil

 €              4.933  €              4.933  €               4.933  €                 4.933  €              4.933 

Lid RvT Lid RvT Lid RvT

NVT NVT NVT NVT NVT

Drs. H. van der 

Stelt drs. F.P.M.  Davits drs. A.C. de Grunt

prof. dr. H.J. 

Hoekstra

 €           14.000  €              9.333  €               9.333  €                 9.333  €              9.333 

 €            18.425  €            12.283  €             12.283  €               12.283  €            12.283 

nihil nihil nihil nihil nihil

nihil nihil nihil nihil nihil

 €            14.000  €              9.333  €               9.333  €                 9.333  €               9.333 

Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

1/1 - 31/8 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8

Jaar 2020
bedragen x € 1

Dr. M.A. 

Dutrée

Drs. F.M. 

Nasrullah

Dr. G.

 Kasten

mr. H. J. 

Geurts

dr. M. E. Hofman 

MCs

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording: 
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing
WNT 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. 

In het kader van de WNT wordt vermeld dat Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West in 2020 geen functionarissen in dienst 
heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen. 

Het aandeel voor Bevolkingsonderzoek Midden-West in de kosten voor de bezoldiging van bestuurders in dienst van stichting 
Bevolkingsonderzoek Nederland bedraagt 20%.
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12.      Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2020.
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13.      Verbonden partijen

Totaal kosten FSB

Totaal nog te betalen aan FSB

13.4     Vooruitbetaalde aanbestedingskosten   

Balans per 1 - 1 

aanbesteding IMS

aanbesteding mammografen

aanbesteding glasvezel

aanbesteding units

aanbestedingen darmkanker

Balans per 31-12 -€                   160.548€            

ToevoegingOnttrekking Saldo

248.110                

Debiteuren FSB -                     -                         

Crediteuren FSB 334.532             

34.269€             

Doorbelaste kosten FSB BMHK 759.223             662.340                

Doorbelaste kosten FSB DK 814.616             850.000                

2.157.431             

2.601.546           4.500.098          

Balans per 31-12  Bedragen in € 

aantallen

Doorbelaste kosten FSB Projectlasten

34.269€                

461.468€         

-€                    

-€                    

2020 2019

0,28€                 

0,21€                 

Boekjaar 2020

Prijs

122.389             

122.389             

122.389             

302.948             39.382€             

0,30€                 

0,13€                 

Kosten FSB  Bedragen in €
Realisatie   Realisatie   

2020 2019

622.016€         

25.702€             

36.717€             -€                    

-€                    

25.702€                

36.717€                

39.382€                

24.478€             24.478€                -€                    0,20€                 122.389             

Doorbelaste kosten FSB BK 939.033             830.327                

334.532              248.110             

88.674               

13.1       Een verbonden partij
Een belangrijk kenmerk van een verbonden partij is dat Bevolkingsonderzoek Midden-West overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen, de administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IB) kan doorbreken of de 
doelstelling van de te controleren entiteit kan beïnvloeden. 

13.2       Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB)
De  FSB is een verbonden partij. De bestuurder van Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft zitting in het bestuur van 
de FSB en bestuurt en bepaalt, gezamenlijk met de vier bestuurders van de andere screeningsorganisaties, de strategie 
en doelstellingen.

13.3       De financiële positie met de FSB
In de onderstaande tabel wordt weergegeven wat Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft bijgedragen aan de FSB en 
wat de openstaande positie is per 31-12-2020.

De post crediteuren 2020 bestaat uit de te betalen bijdragen 4e kwartaal 2020 van de FSB. Alle kosten zijn 
verantwoord in de jaarrekening 2020 van de Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West.

De vooruitbetaalde aanbestedingskosten zijn een vordering van de stichting op de FSB. 
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14.     Overige gegevens

14.1       Vaststelling jaarrekening 2020
De jaarrekening  2020 is door de Raad van Bestuur op 20 april 2021 definitief vastgesteld en op 17 mei 2021
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Raad van Bestuur

- drs. G.E. van Weering (voorzitter)

- drs. A.H.J. Prieckaerts RA

Raad van Toezicht

‐ drs. L.L. Schoots (voorzitter) 

‐ drs. H. van der Stelt

‐ drs. G.F.P.M. Davits

‐ drs. A.C. de Grunt CMA, RI

‐ prof. dr. H.J. Hoekstra

‐ mr. H.J. Geurts

14.2       Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Op de volgende pagina’s is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
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Bijlage 1 - Integraal Financieel overzicht model Berenschot

Bevolkingsonderzoek Midden-West integraal

Baten Bedragen in € 

Omzet uit onderzoeken -          -      

Vooruit ontv subsidies RIVM: aanbestedingen -          

Bijdrage overig -          -      -          -      

Totaal baten -          -      -          -      

Exploitatielasten -          -      -          -      

Primaire taken: -          -      -          -      

Uitvoering screening -          -      -          -      

Verrichten onderzoekVerrichten onderzoek -          -      

Beoordelen Beoordelen -          -      

Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen -          -      -          -      

Totaal uitvoering screening -          -      -          -      

Kwaliteitsborging in de keten -          -      

Informatiemanagement landelijke programma's -          -      

Deskundigheidsbevordering in de keten -          -      

Facilitering wetenschappelijk onderzoek -          -      -          -      

Totaal Primaire taken -          -      -          -      

Secundaire taken: -          -      -          -      

Ondersteuning uitvoering screening -          -      
Ondersteuning uitvoering screening -          -      

Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen -          -      

IMS-kosten en opslag beeldenIMS-kosten en opslag beelden -          -      

Bijdragen FSB Bijdragen FSB -          -      

KapitaalslastenKapitaalslasten -          -      

Huisvesting en onderhoudHuisvesting en onderhoud -          -      

Verplaatsings- en standplaatskostenVerplaatsings- en standplaatskosten -          -      

Overige kosten ondersteuning uitvoeringOverige kosten ondersteuning uitvoering -          -      
-          -      

Totaal ondersteuning uitvoering screening -          -      
-          -      

Opleiding MBB-er in de screening -          -      
-          -      

Ondersteuning primair proces -          -      
-          -      

Personeel in loondienstPersoneel in loondienst -          -      

Personeel niet in loondienstPersoneel niet in loondienst -          -      

Overige personele kostenOverige personele kosten -          -      
-          -      

Totaal ondersteuning primair proces -          -      
-          -      

Huisvesting -          -      

Organisatiekosten -      
-      

Totaal secundaire taken -      
-      

 Totaal exploitatielasten -      

Saldo Baten en lasten

-       

453.853              

1.997.890           

310.544                    

10.595.425        

-65.500              

8.122.284          

12.870.807        

539.902             

294.008             

3.894.742          

3.858.307          

16.664.234        

1.573.919          

107.662             

112.642             

494.893             

2.409.999          

908.406             

29.535.041        

-436.421             

3.660.598           

296.410              

1.464.016           

13.817.311        

25.632.160        

7.942.434           

1.193.570           

469.138              

409.136              

1.951.466           

1.026.829           

1.314.585           

88.759                

167.883              

11.836.814        

29.469.541        

3.768.404          

-185.512            

1.921.613          

823.556             

5.793.378           

3.518.963           

315.411             

215.760             

1.283.084           

287.679                    

327.838                    

293.363                    

11.814.849        

2.983.776           

282.799             

220.023             

9.307                  

6.139.270          

4.280.164          

1.417.380          

61.641                

25.195.739        

2020 2019

25.294.646        29.719.976        

-160.548             -259.742            
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Bijlage 2 - Financieel overzicht BvO-BK model Berenschot

 Bevolkingsonderzoek borstkanker BoMW

Baten Bedragen in € 

Omzet uit onderzoeken
Vooruit ontv subsidies RIVM: aanbestedingen
Bijdrage overig

Totaal baten

Exploitatielasten

Primaire taken:

Uitvoering screening

Verrichten onderzoekVerrichten onderzoek

Beoordelen Beoordelen

Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen

Totaal uitvoering screening

Kwaliteitsborging in de keten
Informatiemanagement landelijke programma's
Deskundigheidsbevordering in de keten
Facilitering wetenschappelijk onderzoek

Totaal Primaire taken

Secundaire taken:

Ondersteuning uitvoering screening
Ondersteuning uitvoering screening
Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen

IMS-kosten en opslag beeldenIMS-kosten en opslag beelden

Bijdragen FSB Bijdragen FSB

KapitaalslastenKapitaalslasten

Huisvesting en onderhoudHuisvesting en onderhoud

Verplaatsings- en standplaatskostenVerplaatsings- en standplaatskosten

Overige kosten ondersteuning uitvoeringOverige kosten ondersteuning uitvoering

Totaal ondersteuning uitvoering screening

Opleiding MBB-er in de screening

Ondersteuning primair proces

Personeel in loondienstPersoneel in loondienst

Personeel niet in loondienstPersoneel niet in loondienst

Overige personele kostenOverige personele kosten

Totaal ondersteuning primair proces

Huisvesting
Organisatiekosten

Totaal secundaire taken

 Totaal exploitatielasten

Saldo Baten en lasten

######

-439.215             -1.391.869         

639.878              2.896.295          

7.194.683           9.315.615          

13.212.857        15.546.097        

237.669              364.947             

1.879.815           2.164.398          

207.406              205.798             

453.853              494.893             

1.196.820           1.469.449          

445.326              330.002             

88.759                107.662             

123.803              104.412             

4.013.731           3.554.231          

774.260              706.748             

1.026.829           823.556             

1.312.181           1.572.419          

6.018.174           6.230.482          

278.763              424.946             

409.136              -185.512            

95.893                71.920                

131.121              98.341                

31.121                23.341                

889.137              1.030.548          

5.760.039           6.036.880          

-                       -                      

12.773.642        14.154.228        

4.137.845           3.759.528          

733.057              1.246.804          

-121.165             -211.289            

2020 2019

12.894.905        14.365.539        

-98                       -22                      
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Bijlage 3 - Financieel overzicht BvO-BMHK model Berenschot

 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker BoMW

Baten Bedragen in € 

Omzet uit onderzoeken
Vooruit ontv subsidies RIVM: aanbestedingen
Bijdrage overig

Totaal baten

Exploitatielasten

Primaire taken:

Uitvoering screening

Verrichten onderzoekVerrichten onderzoek

Beoordelen Beoordelen

Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen

Totaal uitvoering screening

Kwaliteitsborging in de keten
Informatiemanagement landelijke programma's
Deskundigheidsbevordering in de keten
Facilitering wetenschappelijk onderzoek

Totaal Primaire taken

Secundaire taken:

Ondersteuning uitvoering screening
Ondersteuning uitvoering screening
Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen

IMS-kosten en opslag beeldenIMS-kosten en opslag beelden

Bijdragen FSB Bijdragen FSB

KapitaalslastenKapitaalslasten

Huisvesting en onderhoudHuisvesting en onderhoud

Verplaatsings- en standplaatskostenVerplaatsings- en standplaatskosten

Overige kosten ondersteuning uitvoeringOverige kosten ondersteuning uitvoering

Totaal ondersteuning uitvoering screening

Opleiding MBB-er in de screening

Ondersteuning primair proces

Personeel in loondienstPersoneel in loondienst

Personeel niet in loondienstPersoneel niet in loondienst

Overige personele kostenOverige personele kosten

Totaal ondersteuning primair proces

Huisvesting
Organisatiekosten

Totaal secundaire taken

 Totaal exploitatielasten

Projectlasten BMHK23
######

Saldo Baten en lasten

7.034.163           8.158.450          

67.744                787.759             

44.502                44.105                

353.978              270.863             

111.046              81.242                

728.837              686.428             

2.094.292           2.264.480          

378.588              503.352             

942.365              1.030.595          

-                       -                      

263.813              334.323             

1.202                  750                     

-                       -                      

22.040                4.115                  

88.674                -                      

-                       -                      

658.933              587.123             

-                       -                      

31.121                23.341                

4.939.871           5.893.970          

260.190              438.607             

110.039              149.400             

95.893                71.920                

165.596              161.117             

2.694.098           2.921.531          

187.606              186.960             

4.537.222           5.488.192          

4.575                  6.249                  

7.190.581           8.946.209          

1.655.518           2.379.701          

2020 2019

7.186.006           8.939.960          

-                       -                      
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Bijlage 4 - Financieel overzicht BvO-DK model Berenschot

 Bevolkingsonderzoek darmkanker BoMW

Baten Bedragen in € 

Omzet uit onderzoeken
Vooruit ontv subsidies RIVM: aanbestedingen
Bijdrage overig

Totaal baten

Exploitatielasten

Primaire taken:

Uitvoering screening

Verrichten onderzoekVerrichten onderzoek

Beoordelen Beoordelen

Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen

Totaal uitvoering screening

Kwaliteitsborging in de keten
Informatiemanagement landelijke programma's
Deskundigheidsbevordering in de keten
Facilitering wetenschappelijk onderzoek

Totaal Primaire taken

Secundaire taken:

Ondersteuning uitvoering screening
Ondersteuning uitvoering screening
Uitnodigingen en uitslagenUitnodigingen en uitslagen

IMS-kosten en opslag beeldenIMS-kosten en opslag beelden

Bijdragen FSB Bijdragen FSB

KapitaalslastenKapitaalslasten

Huisvesting en onderhoudHuisvesting en onderhoud

Verplaatsings- en standplaatskostenVerplaatsings- en standplaatskosten

Overige kosten ondersteuning uitvoeringOverige kosten ondersteuning uitvoering

Totaal ondersteuning uitvoering screening

Opleiding MBB-er in de screening

Ondersteuning primair proces

Personeel in loondienstPersoneel in loondienst

Personeel niet in loondienstPersoneel niet in loondienst

Overige personele kostenOverige personele kosten

Totaal ondersteuning primair proces

Huisvesting
Organisatiekosten

Totaal secundaire taken

 Totaal exploitatielasten

Saldo Baten en lasten

######

1.202                  750                     

-                       -                      

2.444.823           

6.414.477          

57.164                3.080                  

5.231.516           6.369.104          

2020 2019

71.920                

15                        41                       

-                      

518.273              627.742             

31.121                23.341                

231.121              173.341             

856.804              746.355             

-                       

-64.946               538.610             

1.051.946           1.007.481          

44.502                44.105                

356.872              495.095             

537.257              606.227             

394.266              307.541             

120.423              93.713                

22.040                4.115                  

2.986.338           3.537.458          

-                       -                      

4.439.658           5.084.139          

5.296.462           5.830.494          

-                      

166.011             

-39.383               -48.453              

200.505              

5.213.735           

95.893                

2.904.851          

-                       

91.808                111.829             

206.341              199.872             

298.164              311.742             
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