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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), over het jaar 2016. In 

dit jaarverslag vindt u, naast de financiële verantwoording over 2016 en de bijbehorende 

accountantsverklaring, ook een korte samenvatting van de activiteiten van de SDa in 2016. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag 2016 vragen, opmerkingen of suggesties 

hebben, neem dan contact op met de SDa via 088 - 0307 222 of 

info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl. Wij staan u graag te woord. 

 

Namens het SDa-bestuur, 

 

 

 

 

Drs. F.J.M. Werner 

Voorzitter 
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Inleiding 

 

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) is eind 2010 opgericht voortkomend uit de plannen 

uit de Nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij. In deze Nota beschrijven 

de convenantpartners de oplossingsrichtingen en rolverdeling om tot verantwoord en hoogst 

noodzakelijk antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij te komen. De kerntaken van 

de SDa als onafhankelijk instituut hierin zijn: het transparant maken van het 

antibioticumgebruik, het rapporteren over de ontwikkeling daarvan en het vaststellen van 

benchmarkwaarden. Daarnaast houdt de SDa toezicht op de kwaliteit van de gegevens.  

 

In het verleden hebben de convenantpartners actieplannen voor antibioticumreductie 

opgesteld. Deze actieplannen hadden tot doel de bedrijven met een antibioticumgebruik in 

het actiegebied aan te zetten tot reductie. Beoordeling en toezicht op deze actieplannen 

maakt geen onderdeel meer uit van het takenpakket van de SDa. Het huidige 

antibioticumbeleid is mede gebaseerd op de sectorale verbeterplannen 2016-2020 en 

hierover is directe afstemming tussen de betrokken partijen en het ministerie van 

Economische Zaken. 
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Activiteiten in 2016  

 
Bedrijfsfactoren antibioticumgebruik en stimulansen 

In 2016 hebben de varkens-, pluimvee- en kalversector en de  Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) een start gemaakt met het uitwerken van een 

onderzoek naar de kritische succesfactoren in de sector. De onderzoeken in de sectoren zijn 

in 2016 van start gegaan. De KNMvD zal in de loop van 2017 starten met haar onderzoek. In 

de rundveesector zijn geen grote reducties in antibioticumgebruik meer te verwachten. 

Daarom wordt er in deze sector geen onderzoek naar kritische succesfactoren uitgevoerd.  

De onderzoeken zijn door de sectoren ingezet en worden uitgevoerd met financiering van het 

ministerie van Economische Zaken. Leden van het SDa-expertpanel hebben zitting in de 

stuurgroepen van deze onderzoeken om te kunnen ‘sturen’ op inhoud en uitvoering. De 

resultaten van deze onderzoeken naar kritische succesfactoren worden in de loop van 2017 

verwacht en zullen worden benut voor het bijstellen van de benchmarkwaarden. 

 

Vervolg relatie antibioticumgebruik en -resistentie 

De uitkomst van het rapport ‘Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente 

micro-organismen, is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk?’ 

(gepubliceerd in februari 2016) is dat er verbanden zijn tussen daling in antibioticumgebruik 

en daling in het voorkomen van antibioticumresistentie E. Coli, maar dat deze relaties niet 

zodanig sterk en specifiek zijn dat hierop een benchmarkwaarden-systematiek gebaseerd 

kan worden. 

 

De uitkomsten hebben er toe geleid dat in overleg met de pluimveesector, nadere analyses 

zullen worden uitgevoerd naar de voorschakels van de vleespluimveeketen en overige 

pluimveesectoren.  

  

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/def-rapport-abgebruik-en-resistentie-21062016v2.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/def-rapport-abgebruik-en-resistentie-21062016v2.pdf
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Te monitoren sectoren, anders dan de kalver-, vleeskuiken-, kalkoen-, rundvee- en 

varkenssector 

De SDa heeft in 2016 de uitkomsten gepubliceerd van de surveys naar antibioticumgebruik 

bij gezelschapsdieren en paarden. De resultaten zijn verschenen in de volgende rapporten: 

Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren: Uitkomsten van een survey onder 

dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 en Antibioticumgebruik bij paarden: 

Uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014. 

Een reactie naar aanleiding van het verschijnen van beide rapporten in Nieuwe Oogst vindt u 

hier. Ook de KNMvD heeft er aandacht aan besteed op haar website.  

 

Uit deze surveys blijkt dat deze sectoren slechts een gedeelte van het gat tussen verkoop 

van antibiotica aangeleverd door de FIDIN (Fabrikanten en Importeurs Diergeneesmiddelen 

Nederland) en het gebruik in de vijf gemonitorde diersectoren kan verklaren. Het SDa-

expertpanel heeft zich tot doel gesteld meer inzicht te krijgen in waar de overige antibiotica 

worden ingezet. In dit kader voert de SDa gesprekken met enkele kleinere sectoren, 

waaronder de nertsensector, schapensector, melkgeitensector en postduivenhouderij. Uit 

deze gesprekken is inmiddels voortgekomen dat de vleeskonijnensector vanaf 1 januari 2016 

sector breed het antibioticumgebruik registreert in een daarvoor aangewezen databank. De 

SDa ontvangt deze gegevens en zal in de rapportage over het antibioticumgebruik van 2016 

hier voor het eerst over rapporteren.  

 

Signaleren, rapporteren en opstellen van benchmarkwaarden voor verantwoord 

antibioticumgebruik 

De SDa voert jaarlijks haar analyses uit naar het antibioticumgebruik in de gemonitorde 

diersectoren en rapporteert hierover. De resultaten van deze analyses zijn verschenen in het 

rapport: Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015: Trends, benchmarken 

bedrijven en dierenartsen, en aanpassing benchmarkwaardensystematiek. Een rapportage 

naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport door Nieuwe Oogst vindt u hier. 

 

De SDa heeft door KPMG onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de betrouwbaarheid 

van de gegevens over afleverregels die door de sectoren worden aangeleverd. Het rapport: 

Onderzoek antibioticum-registratieketen van dierenarts tot sectorsysteem: Rapportage van 

bevindingen, is verschenen in februari 2016. De uitkomsten van het KPMG-rapport laten zien  

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/survey%20GD%20en%20paard/def-sda-rapport-antibioticumgebruik-bij-gezelschapsdieren.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/survey%20GD%20en%20paard/def-sda-rapport-antibioticumgebruik-bij-gezelschapsdieren.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/survey%20GD%20en%20paard/def-sda-rapport-antibioticumgebruik-bij-paarden.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/survey%20GD%20en%20paard/def-sda-rapport-antibioticumgebruik-bij-paarden.pdf
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/10/12/sda-antibioticagebruik-paarden-laag
https://www.knmvd.nl/actueel/nieuws/item/10876806/Antibiotica-gebruik-gedaald-in-de-paarden-en-gezelschapsdierensector
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/AB%20gebruik%202015/rapportage-2015---geheel-rapport-versie-13122016.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/AB%20gebruik%202015/rapportage-2015---geheel-rapport-versie-13122016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TwdIAR7jDTc
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/KPMG%20fase%204/def-kpmg-rapport-fase-4.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/KPMG%20fase%204/def-kpmg-rapport-fase-4.pdf
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dat de transparantie in het registratieproces bij dierenartspraktijken en de herleidbaarheid en 

de kwaliteit van de aflevergegevens van antibiotica in de sectorale databanken is 

toegenomen ten opzichte van het onderzoek uit 2013. De grootste stappen zijn gezet in de 

rundvee-, kalver- en varkenssector. De betrouwbaarheid van de 

antibioticumgebruiksgegevens welke SDa jaarlijks publiceert, is hierdoor duidelijk verbeterd. 

 

Benchmarkwaarden 

Op basis van de reductiedoelstellingen die in 2010 zijn vastgesteld, zijn concrete doelen voor 

de SDa benoemd. Dit zijn het volledig transparant maken van het antibioticumgebruik in de 

dierhouderij en het vaststellen van benchmarkindicatoren die als streefwaardes dienen voor 

de praktijk. In 2011 zijn de nu geldende benchmarkwaarden op een pragmatische manier 

vastgesteld om relatieve verschillen in gebruik en voorschrijfpatroon tussen respectievelijk 

bedrijven en dierenartsen inzichtelijk te maken en met name om de hoog gebruikers en hoog 

voorschrijvers naar lagere waarden terug te brengen. De systematiek was gebaseerd op de 

reductiedoelstelling zoals het voormalige ministerie van landbouw die in 2010 heeft 

geformuleerd en waaraan de sectoren zich hebben gecommitteerd. Deze reductiedoelstelling 

was een reductie van 50% in 2013 ten opzichte van 2009. 

 

Het antibioticumgebruik is sinds het vaststellen van deze benchmarkwaarden sterk 

gereduceerd. Daarom is het noodzakelijk de benchmarkwaarden aan te passen. Het SDa-

expertpanel wil deze aanpassing, zoals in het verleden, niet doen op een pragmatische 

manier, maar wil tot wetenschappelijke onderbouwde, nieuwe benchmarkwaarden komen. 

Daarvoor heeft het SDa-expertpanel onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen 

antibioticumgebruik en -resistentie, wat geen handvatten opleverde. Vervolgens heeft het 

SDa-expertpanel een wetenschappelijke onderbouwing opgeleverd voor nieuwe 

benchmarkwaarden in de rapportage van 2016. Van belang daarbij is om inzichtelijk te 

krijgen welk gebruik vermijdbaar is en welk gebruik onvermijdbaar is. Dit wordt nader 

uitgewerkt in de onderzoeken naar kritische succesfactoren die in 2017 worden uitgevoerd. 

Vervolgens zullen de nieuwe benchmarkwaarden sectorspecifiek worden vastgesteld, 

rekening houdend met de eigenschappen van de verschillende sectoren en de haalbaarheid 

in het veld.  
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Rekensystematiek en DG-standaard (nationaal en EU/internationaal) 

Twee leden van het SDa-expertpanel adviseren in het ESVAC-project van de European 

Medicines Agency (EMA). Een belangrijke activiteit van het ESVAC-project is op dit moment 

het opzetten van een systematiek om op diersoortniveau het antibioticumgebruik in kaart te 

brengen. Dit in aanvulling op het in kaart brengen van het antibioticumgebruik per land op 

basis van de verkoopcijfers. Het betreft een uitwerking van nieuwe Europese regelgeving die 

nog in ontwikkeling is.  

 

Momenteel worden protocollen voorbereid voor het verzamelen van aanvullende gegevens 

in de belangrijkste diersectoren (kalveren, melkvee, pluimvee, varkens) om het 

antibioticumgebruik in dierdagdoseringen per kilogram dier uit te kunnen drukken. Voor de 

SDa is het van belang dat de nationale activiteiten aansluiten op de internationale 

ontwikkelingen. Een belangrijk aspect is dat deze activiteiten geen of slechts beperkte 

aanpassingen vragen van de Nederlandse benadering om het gebruik van antibiotica in de 

diersectoren te monitoren.  

 

 

 

 

  

Europese audit verstandig gebruik van antibiotica in Nederland 
De SDa is in september 2016 bezocht door de commissie Audit en analyse inzake 
gezondheid en voedsel van de DG Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese 
Commissie. Deze commissie doet audits in Europese landen over het verstandig gebruik 
van antimicrobiële middelen bij dieren. De doelstellingen van dit bezoek waren om 
nadere informatie te verzamelen over de praktische toepassingsmaatregelen voor de 
aanpak van het probleem van antimicrobiële resistentie door het gebruik van 
diergeneesmiddelen en om voorbeelden te vinden van goede praktijken die andere 
lidstaten kunnen helpen om dit probleem aan te pakken.  
 
De commissie concludeert dat in Nederland op relatief korte termijn aanzienlijke 
reducties in antibioticumgebruik en daaraan gekoppelde antimicrobiële resistenties zijn 
gerealiseerd, terwijl de gezondheid en het welzijn van dieren en de economische 
levensvatbaarheid van producenten worden gewaarborgd en een buitensporig 
wetgevende aanpak wordt vermeden. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan het 
succes van de publiek-private samenwerking, aan een onafhankelijke instantie die 
belast is met analyses en benchmarken en aan beleid gebaseerd op deskundig, 
wetenschappelijk advies, de monitoring van antimicrobiële resistentie en de 
bevordering van onderzoek en specifieke initiatieven door producentenorganisaties met 
steun van de overheid. De Europese Commissie heeft een rapport uitgebracht naar 
aanleiding van deze audit: Gather information on the prudent use of antimicrobials in 
animals (2016-8889). 
 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3753
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3753
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Communicatie 

 

Nieuwsbrieven 

De SDa bracht in 2016 drie nieuwsbrieven uit, in maart, juli en december. In deze 

nieuwsbrieven  besteedde de SDa aandacht aan de rapporten die zijn uitgebracht en de 

trajecten die worden uitgevoerd.  

 

Publicaties 

Rapport titel Maand van 

publicatie 

Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-

organismen. Is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk? 

Maart 

Monensin: an evaluation of the Expertpanel April 

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015: trends, 

benchmarken bedrijven en dierenartsen, en aanpassing 

benchmarkwaardensystematiek 

Juni 

Antibioticumgebruik bij paarden: uitkomsten van een survey onder 

dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 

November 

Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren: uitkomsten van een survey onder 

dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 

November 

 

 

Internationale lezingen 

Nederland wordt in Europa gezien als voorloper in het opzetten en uitvoeren van 

antibioticum reductiebeleid. Naar aanleiding daarvan ontving de SDa in de afgelopen jaren 

veelvuldig verzoeken uit Europese landen om de Nederlandse aanpak en resultaten van het 

reductiebeleid voor antibioticumgebruik toe te lichten. In 2016 zijn toelichtingen hierover 

gegeven in Londen (UK), Vilnius (Litouwen), Tel Aviv (Israël), Utrecht (NL), Wenen 

(Oostenrijk) en Lochristi (België). Een nieuwsbericht van Vilt (05-05-2016) over de 

bijeenkomst in Lochristi vindt u hier. De SDa ontving gasten uit België, USA, Europese 

Commissie, Japan en Albanië.  

 

  

http://www.vilt.be/antibioticareductie-is-gedeelde-verantwoordelijkheid
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Bureaumedewerkers van de SDa bezochten en gaven presentaties op internationale 

congressen in Den Haag (AMR) en Dublin (IPVS). 

 

Ook wereldwijd neemt de interesse voor de Nederlandse aanpak toe, wat heeft geleid tot 

inleidingen in Bangkok (Thailand) en Beijing en Nanjing (China).   

 

Wetenschappelijke publicaties 

De SDa heeft in het afgelopen jaar drie wetenschappelijke artikelen gepubliceerd:  

Titel 

 

Auteurs 

 

Link 

Influence of applying different units of measurement on reporting 

antimicrobial consumption data for pig farms 

FJ Taverne, JH Jacobs, DJJ Heederik, JW Mouton, JA Wagenaar and IM van 

Geijlswijk 

http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0566-7 

Titel 

 

Auteurs 

 

Link 

Quantitative assessment of antimicrobial resistance in livestock during the 

course of a nationwide antimicrobial use reduction in the Netherlands 

A Dorada-García, DJ Mevius, JH Jacobs, IM van Geijlswijk, JW Mouton, JA 

Wagenaar and DJJ Heederik 

https://jac.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/31/jac.dkw308.abstract?cited-

by=yes&legid=jac;dkw308v1 

Titel 

 

 

Auteurs 

Link 

Modelling concentrations of antimicrobial drugs: comparative 

pharmacokinetics of cephalosporin antimicrobials and accuracy of 

allometric scaling in food-producing and companion animals 

FJ Taverne, IM van Geijlswijk, DJJ Heederik, JA Wagenaar and JW Mouton 

http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-016-0817-2 

 

  

http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0566-7
https://jac.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/31/jac.dkw308.abstract?cited-by=yes&legid=jac;dkw308v1
https://jac.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/31/jac.dkw308.abstract?cited-by=yes&legid=jac;dkw308v1
http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-016-0817-2
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Beoordeling van de commissie van toezicht SDa, Autoriteit 

Diergeneesmiddelen  

 

Op verzoek van de leden van de Tweede Kamer hebben de Staatssecretaris van EZ en de 

minister van VWS een commissie van toezicht ingesteld. De taak van deze commissie richt 

zich met name op de beoordeling van de onafhankelijkheid van bestuursleden ten opzichte 

van belanghebbende groeperingen, het onafhankelijk functioneren van het expertpanel van 

de SDa, en de onafhankelijkheid in het handelen van de SDa bij het nastreven van volledige 

transparantie van het gebruik van diergeneesmiddelen en het bevorderen van een 

verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. Conform het instellingsbesluit van de 

commissie van toezicht SDa, rapporteert zij over haar bevindingen. Met ingang van 2016 

heeft de commissie van toezicht besloten één keer per jaar te rapporteren. De volgende 

rapportage zal in het najaar van 2017 verschijnen.  

 

 

Mens en organisatie  

 

De SDa is een professionele organisatie en is gehuisvest in Utrecht. Haar kernwaarden zijn: 

onafhankelijk, transparant, wetenschappelijk integer, kostenefficiënt en 

samenwerkingsgericht. De organisatie kent een bestuur, een expertpanel, een raad van 

advies waarin de KNMvD en de vier diersectoren vertegenwoordigd zijn, een klankbordgroep 

SDa-expertpanel en een commissie van toezicht. 

 

Samenstelling en werkwijze van de verschillende onderdelen van de SDa: 

 

a. Bestuur 

Het SDa-bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier 

leden. Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport hebben een waarnemer die wordt uitgenodigd de bestuursvergaderingen bij 

te wonen. Het bestuur is in 2016 zesmaal vergaderd. Op verzoek van de commissie van 

toezicht heeft het bestuur éénmaal met de commissie van toezicht vergaderd. De 

samenstelling van het bestuur vindt u in bijlage 1.   
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b. SDa-expertpanel 

Het SDa-expertpanel bestaat uit vier wetenschappers op het gebied van de humane en 

veterinaire microbiologie, epidemiologie en farmacie. Zij laten zich ondersteunen door 

onderzoekers die zich toeleggen op de data-analyse, DG-standaard en het beantwoorden 

van specifieke vragen van het expertpanel. Het SDa-expertpanel kwam in 2016 zes keer 

bijeen. De samenstelling van het expertpanel vindt u in bijlage 2. 

 

c. Raad van advies  

De raad van advies (RvA) staat het bestuur van de SDa bij door haar, gevraagd en 

ongevraagd, te adviseren. De kalver-, rundvee-, varkens- en pluimveesector, evenals de 

KNMvD, zijn vertegenwoordigd in de RvA. Sinds 2013 beschikt de RvA over een eigen 

secretaris die zorgt voor de formulering van de adviezen van de raad van advies aan het 

Bestuur. In 2016 kwam de raad van advies vijf keer bijeen. In bijlage 3 treft u de 

samenstelling van deze raad aan.  

 

d. Klankbordgroep SDa-expertpanel 

De vier diersectoren en de KNMvD zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het SDa-

expertpanel. In 2016 heeft het SDa-expertpanel geen overleg gevoerd met de 

klankbordgroep, maar zijn overleggen met de sectoren afzonderlijk gevoerd. In bijlage 4 vindt 

u de samenstelling van de klankbordgroep SDa-expertpanel. 

 

e. Bureau 

Het SDa-bureau bevindt zich in Utrecht aan de Yalelaan 114 en wordt geleid door een 

directeur. De directeur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker en twee secretariële 

medewerkers. De samenstelling van het bureau in 2016 vindt u in bijlage 5.  

 

f. Commissie van toezicht 

De commissie van toezicht bestaat uit drie leden en ziet namens de staatssecretaris van 

Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe op de 

onafhankelijkheid van de SDa. Voor een overzicht van de samenstelling van de commissie 

van toezicht wordt verwezen naar bijlage 6. 
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Bijlage 1 

In het bestuur hadden in 2016 zitting:  

Drs. F.J.M. Werner (voorzitter) 

Ir. C.A.C.J. Oomen (secretaris) 

Prof. dr. ir. G. van Dijk (penningmeester) 

Prof. dr. P.J. van den Broek  

Prof. dr. A.W. Friedrich   

Prof. dr. A. Pijpers 

Prof. dr. R.A. Coutinho - vanaf april 2016 

Waarnemers:  Mw. mr. J. Elsinghorst (VWS)  

  Mw. ir. G. van Ingen-ten Brinke (EZ)  

 

Bijlage 2 

Het SDa-expertpanel bestond in 2016 uit: 

Prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, epidemioloog IRAS, Universiteit Utrecht (voorzitter) 

Mw. dr. I.M. van Geijlswijk, apotheker Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht 

Prof. dr. J.W. Mouton, arts microbioloog, Erasmus MC, Rotterdam 

Prof. dr. J.A. Wagenaar, veterinair microbioloog, Universiteit Utrecht 

 

Onderzoeker data-analyse mw. dr. J.H. Jacobs  

Onderzoeker DG-standaard mw. drs. F.J. Taverne – tot september 2016 

Onderzoeker data-analyse ir. P. Sanders – vanaf september 2016 

Onderzoeker Antibioticumgebruik en -resistentie drs. A. Dorado Garcia  

Onderzoeker Survey Gezelschapsdieren mw. M.A.M. van Dijk MSc 

Onderzoeker Survey Paarden drs. M.J.P. Theelen  

Onderzoeker Survey Paarden mw. A.E. van Breukelen (stagiaire HAS Den Bosch)  tot 

februari 2016 
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Bijlage 3 

De Raad van advies bestond in 2016 uit de volgende leden: 

Kalversector: H.W.A. Swinkels  

Rundveesector: A.L.M. van Hoof 

Varkenssector: mw. C.C.E. Jansen  

Pluimveesector: E. Hubers 

KNMvD: drs. D.L. Willink  

Ir. H. Bekman (secretaris) 

 

Bijlage 4 

Leden van de klankbordgroep van het SDa-expertpanel: 

Namens kalversector:  Ir. H. Bekman 

Drs. P.H.A. Mölder 

Namens rundveesector: Prof. dr. T.J.G.M. Lam 

H. Voogd 

Namens varkenssector: G. van Beek 

W. Meulendijks 

Namens pluimveesector: Ir. E.G.M. Bokkers 

E.D. de Jonge 

Namens KNMvD:  Mw. dr. L. Schipper 

Drs. E.B. Visser 

 

Bijlage 5 

Medewerkers van het SDa-bureau: 

Mw. dr. H.M.G. van Beers-Schreurs, directeur 

Mw. M.J.E. Lenssinck-Braker MSc, beleidsmedewerker  

Mw. J. van Velthuizen-van Ravenswaaij, secretaresse 

Mw. drs. M.A. Reinders, secretaresse 

 

Bijlage 6 

De commissie van toezicht bestaat uit: 

Mw. J.F. Snijder–Hazelhoff, voorzitter  

Prof. dr. P. Vanthemsche, voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en voorzitter Vlaamse 

Visveiling en European Food Centre 

Dr. H.A.M. Backx, directeur GGD GHOR Nederland  
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Financieel jaarverslag 2016 

 

Hierna treft u het financiële jaarverslag van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) over het 

boekjaar 2016 aan. Het verslag is opgesteld door Schuiteman Accountants en Adviseurs BV 

en is van een accountantsverklaring voorzien. Het originele en gewaarmerkte rapport is op 

aanvraag in te zien bij de SDa. 
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Aan het bestuur van 
SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen 
Yalelaan 114 
3584 CM Utrecht

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 210.967 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € gecontroleerd. De 
controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 8 december 2010 en is statutair gevestigd te Utrecht.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de navolgende personen:
- Drs. F.J.M. Werner, voorzitter;
- Ir. C.A.C.J. Oomen, secretaris;
- Prof. dr. P.J. van den Broek, penningmeester;
- Prof. dr. R.A Coutinho;
- Prof. dr. A. Pijpers;
- Prof. dr. A.W. Friedrich.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
Regio Noordwest onder nummer 51433532.
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Resultaat
Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt € - tegenover € - over 2015. De resultaten over beide jaren kunnen als 
volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

Baten

€ € €

Subsidies 611.762 832.459 683.163
Extra subsidies - - 97.216
Overige netto opbrengsten 11.505 - 17.198
Bruto-omzetresultaat

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

623.267 832.459 797.577

Survey Gezelschapsdieren - - 43.689
Survey Paarden - - 45.254
Expertpanel 301.737 467.932 399.403
Bestuurslasten 52.605 58.789 51.030
Bureaulasten 270.922 305.613 261.529

625.264 832.334 800.905
Financiële baten en lasten -1.997 125 -3.328
Saldo
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Bestuursverslag over 2016

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Balans per 31 december 2016
(voor resultaatverdeling)

31 december 2016 

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (1) 6.132
Liquide middelen (2) 204.835

210.967

210.967

31 december 2015

€ €

38
493.471

493.509

493.509
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31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN (3)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 8.429 9.954
Overige schulden en overlopende
passiva 202.538 483.555

210.967 493.509

210.967 493.509
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Staat van baten en lasten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie Begroting
2016 2016 2015 2015

€ € € €
Baten

Subsidies
Extra subsidies
Overige netto opbrengsten

(4)
(5)
(6)

611.762

11.505

832.459 683.163
97.216
17.198

883.866

Som der baten 623.267 832.459 797.577 883.866

Lasten

Survey Gezelschapsdieren (7) 43.689 ~

Survey Paarden (8) - - 45.254 -

Expertpanel (9) 301.737 467.932 399.403 520.372
Bestuurslasten (10) 52.605 58.789 51.030 59.180
Bureaulasten (11) 270.922 305.613 261.529 304.189

625.264 832.334 800.905 883.741

Beheer en administratie

Financiële baten en lasten (12) -1.997 125 -3.328 125

623.267 832.459 797.577 883.866

Saldo _ _ _
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder- 
winststreven (RJk C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:
A. het streven naar volledige transparantie van het geneesmiddelengebruik bij dieren in de gehele keten;
B. het bevorderen van een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, en voorts al het geen met één en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, omwille van de vergelijkbaarheid kunnen cijfers zijn geherrubriceerd.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat 
het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 
de betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan.

Bestedingen doelstellingen

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

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - 
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

Overige vorderingen en overlopende activa

€ €

Rente 691 -
Vooruitbetaalde kosten vervoermiddelen - 38
Inkomsten overige opdrachten 5.441 -

6.132 38

2. Liquide middelen

NL64 RABO 3494 4740 52 188.502 451.987
NL21 RABO 0158 8864 53 16.333 41.484

PASSIVA

3. KORTLOPENDE SCHULDEN

204.835 493.471

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 48 3.183
Loonheffing 8.381 6.771

8.429 9.954
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 7.416 5.518
Vacatiegelden bestuur 4.444 -
Accountantskosten 5.566 5.000
Rente- en bankkosten 18 17
Nettoloon 451 -
Autokosten 24 -
Terug te betalen Survey Paarden - 41.299
Nog te ontvangen Survey Paarden - -9.051
Terug te betalen Survey Gezelschapsdieren - 26.098
Nog te ontvangen Survey Gezelschapsdieren
Terug te betalen Onderzoek: Audit betrouwbaarheid registratie

- -8.738

antibiotica - 132.234
Nog te ontvangen Onderzoek: Audit betrouwbaarheid registratie 
antibiotica -48.066
Expertpanel, inhuur experts 108.009 221.586
Overige algemene kosten 2.429 5.342
Internationale afstemming 1.151 -
Vertaal kosten 2.175 -
Terug te betalen subsidie 220.698 200.703
Te vorderen subsidie -149.843 -88.387

202.538 483.555
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2016

over 2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Begroting
2015

€ € € €
4. Subsidies

KNMvD 83.246 83.246 88.387 88.387
Subsidie, Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 332.984 332.984 353.546 353.546
Subsidie, Ministerie van Economische Zaken 416.230 416.229 441.933 441.933
Subsidie verrekening, Ministerie van 
Economische Zaken -110.349 -87.852
Subsidie verrekening, KNMvD -22.070 - -22.570 _
Subsidie verrekening, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland -88.279 _ -90.281 _

611.762 832.459 683.163 883.866

De subsidiebaten bestaan uit de toegezegde subsidies door de subsidieverstrekkers minus het saldo van de
terug te betalen subsidie als gevolg van een overschot op de exploitatie.

5. Extra subsidies

Subsidie, Ministerie van Economische Zaken 
inkzake Onderzoek: Audit betrouwbaarheid
registratie antibiotica - - 8.274
Subsidie, Ministerie van Economische Zaken 
inzake Survey Gezelschapsdieren 43.688
Subsidie, Ministerie van Economische Zaken 
inzake Survey Paarden - - 45.254 _

- - 97.216 -

6. Overige netto opbrengsten

Vergoeding bijwonen vergaderingen Raad voor 
Dierenaangelegenheden 8.137 1.930
Doorbelaste reiskosten 503 109 -

Het ontwerpen en de uitvoering van VBI- 
berekeningswijze voor varkensdierenartsen 
SGD 2.360 3.019
Uitvoeren van de analyses t.b.v. de evaluatie 
gebruik van 2e keuze middelen UDD 
regelgeving 12.140
Overige baten 505 - - -

11.505 - 17.198 -

- 12 -



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Begroting
2015

7. Survey Gezelschapsdieren
€ € € €

Survey Gezelschapsdieren - inhuur experts /
medewerker - - 26.165 -

Survey Gezelschapsdieren - vergaderlasten - - 47 -

Survey Gezelschapsdieren - druklasten - - 986 -
Survey Gezelschapsdieren - reislasten - - 85 -
Survey Gezelschapsdieren - overige lasten - - 170 -
Survey Gezelschapsdieren - lasten 2016 - - 16.236 -

- - 43.689 -

8. Survey Paarden

Survey Paarden - inhuur experts / medewerker 
Survey Paarden - vergaderkosten 
Survey Paarden - lasten stagiair 
Survey Paarden - lasten 2016

-
-

4.856
22

411
39.965

-

- - 45.254 -

9. Expertpanel

inhuur experts 158.657 210.858 170.500 211.688
Data en Basis tabel: inhuur medewerkers 
Expertpane! onderzoek analyse AB -

128.475 172.817 160.731 218.684

resistentie - - 34.924 -

Klankbordgroep - - 47 -
Vergaderkosten 632 - 197 -
Internationale afstemming met experts 1.324 20.000 7.508 20.000
Secretaris SDa-expertpanel - - 496 -

Onderzoek: jaarlijkse audit / validiteit - - 25.000 50.000
Expertpanel WUR / UDD regelgeving 9.967 - - -
Expertpanel SGD
Beoordelen en faciliteren kennis voor

2.682 ” ”

verbetertrajecten
Ondersteuning expertpanel bij schrijven

- 44.257 - “

rapporten - 20.000 - 20.000

301.737 467.932 399.403 520.372

10. Bestuurslasten

Vergaderlasten bestuur 1.796 - 1.291 -

Congreslasten bestuur - - 800 -
Overige lasten bestuur 897 - 1.080 -

Bestuurslasten 49.912 58.789 47.859 59.180

52.605 58.789 51.030 59.180
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SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Begroting
2015

11. Bureaulasten
€ € € €

Reis- en verblijflasten 935 1.000 - 1.000
Onkostenvergoedingen 120 - - -

Opleiding / congreslasten 3.346 3.000 1.847 2.000
Wervingslasten personeel 980 - 1.046 -

Salarislasten 179.822 175.698 170.957 176.054
Personeelsactiviteiten 730 500 905 500
Onbelaste vergoedingen WKR 20 - - -

Detachering 8.656 - - -
Huur 27.767 45.000 33.671 45.000
Kantoorartikelen 639 2.000 988 2.000
Drukwerk 4.659 1.500 2.810 1.500
Telefoonlasten 2,138 2.800 2.295 2.395
Contributies 731 1.000 681 1.000
Verzekeringen 7.384 10.000 9.913 10.000
Vakliteratuur en abonnementen 1.169 750 1.544 750
Computeriasten - - 599 -
Computerlasten, website 1.278 2.690 550 2.690
Activiteiten ter verbetering naamsbekendheid - 10.000 - 10.000
Representatielasten
Ontwikkeling huisstijl, inclusief'flyer' Ned- en

1.284 2.000 381 2.000

Eng-talig - 10.000 - 10.000
Accountantslasten 9.554 5.000 5.634 5.000
Loonadministratielasten 1.400 1.200 1.603 1.200
Juridische advieslasten 4.122 5.000 11.540 5.000
Advisering - 3.000 - 3.000
Audit betrouwbaarheid registratie antibiotica - - 8.274 -

Vertaal lasten 7.308 10.000 3.199 10.000
Vergaderlocaties 2.287 3.475 1.512 3.100
Internationale afstemming 4.593 10.000 1.580 10.000

270.922 305.613 261.529 304.189

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2,7 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.

12. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.997 -125 - -125
Rentelasten en soortgelijke lasten ' - - 3.328 -

1.997 -125 3.328 -125

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate 1.997 -125 - -125

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente bankrekeningen - - -3.328 -
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Naam H .M .G . van Beers F.J.M . W e rn e r

-S c h r e u r s

1 Functionaris (functienaam) Directeur Voorzitter bestuur
2 ln dienst vanaf (datum) l-jul-12 8-dec-10
3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage) 89,00% 23,00%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld enzovoort) € 101.673 34.174
6 winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6) € 101.673 34.174
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) € 630
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn €
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband €

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) € 101.673 34.804

11 Beloning 2015 € 101.305 33.011

Naam G. van  D ijk  (*) R.A. C ou tin ho

1 Functionaris (functienaam) penningmeester algemeen lid
2 In dienst vanaf (datum) 25-feb-ll
3 In dienst tot (datum) l-dec-2016
4 Deeltijdfactor (percentage) 00,00% 00,00%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld enzovoort) € 2.212 2.135
6 winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6) € 2.212 2.135
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) €
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn €
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband €

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) € 2.212 2.135

11 Beloning 2015 € 1.770 -

Naam A. P ijpers (*) C.A .C.J. O om en

1 Functionaris (functienaam) algemeen lid secretaris
2 In dienst vanaf (datum) 25-feb-ll 25-m rt-ll
3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage) 00,00% 00,00%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld enzovoort) € 2.050 4.110
6 winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6) € 2.050 4.110
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) €
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn €
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband €

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) € 2.050 4.110

11- Beloning 2015 € 820 4.104
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Naam A.W. Friedrich (*) J.E. Degener

1 Functionaris (functienaam) algemeen lid algemeen lid
2 In dienst vanaf (datum) 3-okt-14
3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage) 00,00% 00,00%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld enzovoort) € 1.547 -
6 winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6) € 1.547 -
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) €
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn €
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband €

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) € 1.547 -

11 Beloning 2015 € 1.035 966

Naam P.J. van  den B roek A.J. van d e r Zijpp

1 Functionaris (functienaam) penningmeester algemeen lid
2 In dienst vanaf (datum) 25-juni-15
3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage) 00,00% 00,00%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld enzovoort) € 3.055 -
6 winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6) € 3.055 -
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) €
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn €
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband €

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) € 3.055 -

11 Beloning 2015 € 1.746 2.134

(*) De vakantiegelden voor deze bestuursleden worden overgemaakt aan de organisatie waarvoor zij werken.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 14 maart 2017

Drs. F.J.M. Werner Prof. dr. P.J. van den Broek
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SCHUITEMAN
REGISTERACCOUNTANTS

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen per 31
december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de winst- en verliesrekening over 2016;en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. In
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.



Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 14maart2017
Schuiteman en Partners Registeraccountant B.V.

Was getekend,
G. de Fluiter RA
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