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Jaarrekening 2014 CHBB

1.0 Jaarverslag
Hierbij treft u de jaarrekening 2014 van de Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere
Bekwaamheden (CHBB) aan.
Doelstelling
Doelstelling van de Stichting is de kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg en kwaliteit van de
beroepsbeoefenaren te bewaken en te bevorderen. Tevens heeft de Stichting als doel het
bevorderen van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door
registers in te stellen voor de registratie van huisartsen met bijzondere bekwaamheden en het
houden van toezicht op deze registers. De registers kunnen betrekking hebben op twee typen
bekwaamheden. Enerzijds het leveren van specifieke huisartsenzorg, die het basis- en aanvullend
takenpakket van de huisarts overstijgt. Anderzijds het vervullen van door de beroepsgroep
geïnitieerde specifieke taken, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg.
Bestuur en directie
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vijf personen. Twee huisartsen worden
aangewezen door het bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Waarvan er één
afkomstig dient te zijn uit de kringen van het Interfacultair overleg Huisartsgeneeskunde (IOH). Twee
huisartsen worden aangewezen door het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De
voorzitter wordt door NHG en LHV gezamenlijk aangewezen.
Personeel
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Financiering
De financiering vindt plaats door de bijdrage die betaald wordt voor afgegeven certificaten aan
huisartsen met bijzondere bekwaamheden.
Vennootschapsbelasting
Het CHBB is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting omdat het CHBB:
 niet deelneemt aan het economische verkeer;
 geen winstoogmerk heeft;
 in 2014 niet boven de vrijstellingsgrens komt.
Resultaat over 2014 en vermogen ultimo 2014
Het resultaat per ultimo 2014 bedraagt €2.805 positief.
De Stichting heeft per ultimo 2014 een positief vermogen van €100.196.
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3.0 Staat van baten en lasten
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4.0 Toelichting balans en staat van baten en lasten
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de stichting gekozen grondslagen. De
grondslagen zijn hieronder uiteengezet.
Grondslagen van waardering
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten uit certificeringactiviteiten worden naar rato van de geldigheidsduur van het certificaat verdeeld
over de jaren (thans 5 jaar). De (bij toekenning van het certificaat) ontvangen baten worden op de
balans als transitorische post verantwoord voor zover nog toe te rekenen aan de jaren.
Overige baten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten.
Lasten (historische kosten) worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
De grondslag voor omzet
Tegen betaling van €187 (exclusief btw) wordt een certificaat afgegeven. Dit certificaat is 5 jaar geldig.
In het jaar van afgifte van het certificaat wordt 1/5 deel van de ontvangsten als baten genomen in de
Staat van baten en lasten. Het overige deel van de ontvangsten wordt in gelijke delen als baten
genomen in de vier opvolgende boekjaren. De baten in het jaar 2014 bestaan uit 1/5 deel van de
ontvangsten uit de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. In principe is het tijdstip van afgifte certificaat
bepalend voor de omzet. Echter als de betaling in het boekjaar is ontvangen en het certificaat in het
volgend boekjaar wordt afgegeven dan wordt dit nog in de omzet van betreffend jaar meegenomen,
mits dit ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog mogelijk is.
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5.0 Toelichting op de balans

5.1 Activa
5.1.1 Te ontvangen bedragen (€1.802)

5.1.2 Liquide middelen (€368.257)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie.

5.2 Passiva
5.2.1 Stichtingsvermogen (€100.196)
Het verloop van het stichtingsvermogen is als volgt:

5.2.2 Crediteuren (€37.026)
Deze post betreffen facturen van de LHV onder andere m.b.t. personele kosten 4e kwartaal 2014,
Xerox m.b.t. portokosten 4e kwartaal 2014, XAURUM m.b.t. SLA registraties december 2014 en UMC
St. Radboud m.b.t. het Evaluatieonderzoek 2014.
5.2.3 Te betalen kosten (€2.517)
Deze post is als volgt opgebouwd:
31-12-2014
Accountant
Bestuurskosten

1.800
717
2.517
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31-12-2013
1.800
0
1.800

5.2.4 Overige schulden (€3.100)
Dit zijn vooruit ontvangen betalingen van huisartsen voor de aanvraag van een certificaat waarvan de
toekenningsprocedure nog loopt. Na toekenning van het certificaat worden deze gelden als opbrengst
verantwoord.
5.2.5 Vooruit ontvangen facturen (€3.437)
Dit betreft ontvangsten in 2014 voor certificaten over de periode 2015 - 2019. Drie maanden voor
het verlopen van een registratie wordt een reminder verstuurd voor het aanvragen van
herregistratie. De leges kunnen vanaf dat moment worden betaald, maar de herregistratie volgt
aansluitend op het verlopen van de registratie. Deze certificaten voor herregistratie worden in
2015 uitgegeven en in het betreffende jaar financieel verantwoord
5.2.6 Transitorische posten (€227.161)

6.0 Toelichting op de staat van baten en lasten

6.1 Baten
6.1.1 Opbrengst certificaten (€99.749)
Tegen betaling van €187 (exclusief btw) wordt een certificaat afgegeven, dat 5 jaar geldig is. De
totale inkomsten leges voor certificaten 2014 bedraagt €98.087. Deze inkomsten worden voor één
vijfde deel (€19.617) als baten opgenomen in de staat van baten en lasten. De baten in het jaar 2014
bestaan daarom uit 1/5 deel van 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.
In 2014 staan in totaal 16 registers open. In 2014 heeft het CHBB 286 registraties en 285
herregistraties verleend.

6.2 Lasten
6.2.1 Doorberekende personeelskosten (€54.850)
Dit betreft de afgesproken vergoeding voor de personele inzet van de LHV t.b.v. het CHBB.
De ambtelijk secretaris wordt doorberekend op basis van de werkelijk gemaakte uren t.b.v. het
CHBB. Voor de werkzaamheden van de secretaresse, het voeren van de financiële administratie,
webbeheer en automatisering zijn de afgesproken bedragen berekend.
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6.2.2 Bureaukosten (€40.025)

Automatiseringskosten zijn kosten voor onderhoud en gebruik van de Profit applicaties van het CHBB.
Advieskosten zijn kosten voor fiscaal advies op het gebied van vennootschapsbelasting. Specifieke
kosten zijn kosten voor het project Evaluatieonderzoek, dat uitgevoerd wordt door het UMC St.
Radboud. Dit onderzoek heeft een vervolg in 2015 en is een gezamenlijk project van het CHBB en het
NHG.
6.2.3 Bestuurskosten (€3.879)
Dit betreft de aan de bestuursleden betaalde vacatiegelden en reiskosten. De bestuursvergoedingen
komen lager uit dan begroot, deze frequentie zal overigens niet structureel zijn. Tot op heden is geen
beroep aangetekend tegen beslissingen van het CHBB. Zodoende zijn er geen kosten gemaakt door
de commissie van beroep.

6.2.4 Financiële baten en lasten (€1.810)
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7.0 Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt volledig toegevoegd aan de algemene reserve.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
In overeenstemming met artikel 5 van de Statuten is de jaarrekening 2014 op ….. 2014 voor akkoord
getekend door het bestuur.

M.L.F. Klomp
voorzitter

Dr. M.E. Numans
penningmeester

Jaarrekening 2014 CHBB

8

8.0 Controleverklaring
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