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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen over het 

jaar 2021.  

 

Dit jaarverslag bevat een korte samenvatting van de activiteiten van de SDa in 

2021 en de financiële verantwoording over 2021 met een 

samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant.  

 

Voor meer informatie over de SDa verwijzen wij graag naar onze website 

www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.  

 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag 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 

 

 

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/
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Inleiding 

De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen is eind 2010 opgericht door dierenartsen 

en diersectoren met medewerking van de overheid om tot verantwoord 

antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij te komen. De kerntaken van 

de SDa als onafhankelijk instituut 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.  

De SDa heeft in 2021 op verzoek van de melkvee-, melkgeiten- en varkenssector 

een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden de Zorg voor Jonge 

Dieren te monitoren en te benchmarken. 

 

Activiteiten in 2021 

Signaleren, rapporteren en opstellen van benchmarkwaarden voor 

verantwoord antibioticumgebruik 

De SDa analyseert jaarlijks 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 

2020: Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen. De focus lag in het 

rapport van afgelopen jaar sterk op structureel hoog gebruik omdat juist op 

bedrijven met regelmatig gebruik van antibiotica de kans op het ontwikkelen 

manifest worden van resistentie het grootst is.  

 

Implementatie nieuwe benchmarksystematiek dierenartsen  

In het jaarlijkse rapport heeft de SDa naast de oude rekensystematiek ook het 

voorschrijfgedrag van dierenartsen geanalyseerd op basis van de nieuwe 

Veterinaire Benchmark Indicator (VBI)-systematiek. Verder heeft de SDa enkele 

overleggen met vertegenwoordigers van de beroepsgroep dierenartsen gevoerd 

over de wijze waarop de nieuwe VBI geïmplementeerd kan worden. 

https://cdn.i-pulse.nl/autoriteitdiergeneesmiddelen/userfiles/sda%20jaarrapporten%20ab-gebruik/sda-rapport-het-gebruik-van-antibiotica-bij-lhd-in-2020-def.pdf
https://cdn.i-pulse.nl/autoriteitdiergeneesmiddelen/userfiles/sda%20jaarrapporten%20ab-gebruik/sda-rapport-het-gebruik-van-antibiotica-bij-lhd-in-2020-def.pdf
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Toetreding geitensector tot jaarlijkse monitoring 

In overleg met de SDa heeft de geitensector gewerkt aan de implementatie van 

de monitoring van het antibioticumgebruik. Per april 2021 is de geitensector 

wettelijk verplicht om het antibioticumgebruik op geitenbedrijven te registreren. 

De SDa heeft de sector hierbij geholpen door een format op te stellen met de 

benodigde gegevens en door eind 2021 de eerste gebruiksgegevens te analyseren 

die zijn aangeleverd door één van de twee databanken. 

 
Konijnensector 

Het SDa-expertpanel heeft een benchmarkwaarde vastgesteld voor de 

konijnensector; deze geldt vanaf 1 januari 2022. De SDa heeft aanvullend de 

halfjaarlijkse gebruiksgegevens geanalyseerd om zo sector de gelegenheid te 

geven de terugkoppelingen vanuit het veld te verifiëren. Deze tussentijdse 

update van het antibioticumgebruik werd door de sector als waardevol ervaren. 

Ook in 2022 zal het gebruik tussentijds worden geanalyseerd. 

 

Onderzoek naar kwaliteit van de opgeleverde verkoopcijfers 

Jaarlijks geeft de SDa het verschil weer tussen de verkoopcijfers van antibiotica 

van de FIDIN en de gebruikscijfers op basis van de voorschrijfregels, zoals die 

door de sectorale databases worden aangeleverd. Het verschil tussen de 

verkoopcijfers en gebruikscijfers varieert van jaar tot jaar. De SDa heeft in 2020 

besloten de achtergronden van deze discrepantie nader te onderzoeken. Deloitte 

heeft dit onderzoek in 2021 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De SDa heeft meegewerkt aan dit 

onderzoek door gebruiks- en verkoopgegevens te verstrekken aan Deloitte. 

Daarnaast was de SDa als adviseur vertegenwoordigd in de 

begeleidingscommissie. De resultaten van het onderzoek zullen in 2022 bekend 

gemaakt worden. 
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Rekensystematiek kalversector 

De SDa heeft op basis van I&R-gegevens de dieraantallen, zoals deze jaarlijks 

worden geleverd door de sector aan de SDa, gevalideerd. Het expertpanel is tot 

de conclusie gekomen dat deze aangeleverde dieraantallen valide zijn. Deze 

gegevens zijn ook gebruikt om te kijken of het mogelijk is de noemer (van de 

DDDAF berekening) nauwkeuriger vast te stellen. De resultaten hiervan staan 

beschreven in een SDa-notitie die met de sector gedeeld en uitgebreid besproken 

is. Kort samengevat staat het expertpanel positief tegenover een nauwkeurigere 

bepaling van de dieraantallen met behulp van I&R-gegevens, maar pleit voor 

beperkte aanpassingen ten aanzien van de voorgestelde systematiek. De sector is 

nog bezig met het verder ontwikkelen van een nieuwe rekensystematiek om het 

antibioticumgebruik te berekenen. Het expertpanel is actief betrokken in dit 

proces en zal ook in 2022 betrokken blijven. Naar verwachting wordt in 2022 een 

nieuwe systematiek vastgesteld.  

 

Colistinegebruik in de varkenshouderij 

Vanuit Wageningen Livestock Research (WLR) en de Gezondheidsdienst voor 

Dieren (GD) is een onderzoek gestart in opdracht van het ministerie van LNV naar 

de toename van het colistinegebruik in de varkenssector over de afgelopen  

2 jaar. De SDa heeft hier, in overleg met de varkenssector, aan bijgedragen door 

verschillende analyses omtrent het gebruik van colistine bij varkens uit te voeren 

en te delen met de onderzoekers. 

 

Gebruik monensin 

Enige jaren geleden heeft het expertpanel onderzocht of er redenen waren om 

monensin op te nemen in de monitoring. Monensin is een diergeneesmiddel met 

antibacteriële werking dat wordt gebruikt in de melkveehouderij. Toen was de 

conclusie dat gedetailleerde monitoring op bedrijfsniveau niet nodig was. Het 

expertpanel blijft op basis van de ontvangen verkoopgegevens bij dit standpunt.  
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Gebruik Zink EDTA 

Het expertpanel heeft in 2017 een standpunt ingenomen over het gebruik van 

zinkoxide in de varkenshouderij. Gezien de mogelijke rol bij (co-)selectie van 

MRSA heeft de SDa eerder het gebruik van zinkoxide gemonitord. Het gebruik 

van zink in farmacologische concentraties is verboden door de Europese 

Commissie en moet in 2022 uitgefaseerd zijn. Inmiddels is er een ander middel 

op de markt dat zink bevat, zink EDTA. In 2021 heeft het SDa-expertpanel een 

standpunt gevormd over het gebruik van dit middel: de werkzaamheid van zink 

EDTA na toediening via drinkwater aan vleesvarkens is onduidelijk. Gezien het 

lage gebruik acht het SDa-expertpanel het niet direct noodzakelijk om het gebruik 

van zink EDTA te rapporteren. Gezien de mogelijke associatie tussen zink 

resistentie en antibiotica resistentie zal de SDa het gebruik wel monitoren om 

een vinger aan de pols te houden.  

 

Analyse naar seizoenseffecten op het antibioticumgebruik bij varkens 

In het kader van internationale samenwerking worden door een promovenda 

analyses uitgevoerd naar seizoenseffecten op het antibioticumgebruik. De eerste 

resultaten van deze analyses zijn gepresenteerd aan het SDa-expertpanel. Naar 

verwachting volgt in 2022 een publicatie over deze analyses. Het SDa-expertpanel 

blijft betrokken bij deze analyses en de publicatie hierover. 

 

Analyse antibioticumgebruik bij melkvee over 2012-2020 

Een Portugese student heeft stage gelopen bij de SDa in september/oktober 2021. 

Deze student heeft een systeem ontwikkeld om het antibioticumgebruik bij 

melkvee in Portugal te analyseren. Dit systeem heeft hij met behulp van het 

expertpanel ook toegepast op de gebruiksgegevens van melkvee over 2012-2020. 

Deze analyses zijn nog niet afgerond; het SDa-expertpanel is hier actief bij 

betrokken.  
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Zorg voor Jonge Dieren  

Zorg en uitval (sterfte) bij jonge dieren is een onderwerp dat regelmatig 

terugkeert in maatschappelijke discussies rond de veehouderij. Diersectoren 

nemen initiatieven om de zorg te verbeteren. Het ministerie van LNV wil inzicht 

in de zorg voor jonge dieren en vraagt zich af of een onafhankelijke expertgroep 

‘zorg voor jonge dieren’ kan worden ondergebracht bij SDa. De melkgeiten-, 

melkvee- en varkenssector hebben de SDa de volgende vraag voorgelegd: 

“Kan/wil de SDa als onafhankelijke autoriteit met behulp van de huidige 

(keten)systematiek een onafhankelijk integraal beeld verkrijgen van de zorg voor 

jonge dieren op landelijk niveau, waarmee ook de veehouder op individuele basis 

gebruik kan maken van de systematiek om zijn/haar eigen prestaties te 

vergelijken met collega’s?”. Het SDa-bestuur heeft een werkgroep ingesteld 

onder voorzitterschap van haar directeur. De werkgroep heeft een 

voorverkenning gedaan naar de randvoorwaarden waaronder monitoring en 

benchmarking mogelijk is en onder welke voorwaarden dit onder beheer van de 

SDa zou kunnen komen. De werkgroep heeft in februari 2021 haar rapportage 

opgeleverd. 

Gebleken is dat er grote verschillen zijn tussen de drie sectoren in de mate 

waarin een systematiek voor registratie en monitoring al ontwikkeld is. De 

melkveesector heeft al een systeem operationeel, de varkenssector bouwt aan 

de Bigvitaliteitsindex en de melkgeitensector is inmiddels met de eerste 

initiatieven gestart. Zowel op het gebied van de databestanden (kwaliteit en 

borging van gegevens) als de methode van benchmarken zal nog het e.e.a. 

ontwikkeld moeten worden. Op basis van de inhoudelijke analyse was het voor 

de werkgroep niet mogelijk te beoordelen of een betrouwbare 

benchmarksystematiek haalbaar is.  

In oktober 2021 is de SDa op verzoek van het ministerie van LNV en de betrokken 

diersectoren gestart met het schrijven van een projectplan. Dit projectplan zal in 

het voorjaar van 2022 afgerond worden en dient als onderbouwing voor de 

subsidieaanvraag.  
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Implementatie Europese Verordeningen 

In de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening EU 2019/6 staat 

beschreven dat de huidige monitoring per 2026 moet zijn uitgebreid naar alle 

voedselproducerende diersectoren. In 2029 moet het antibioticumgebruik van 

alle gehouden en gefokte dieren worden gemonitord. Het SDa-expertpanel volgt 

nauwlettend de delegated en implementing acts rondom de nieuwe EU-

verordening, die in meer detail beschrijven hoe EU 2019/6 in de praktijk moet 

worden gebracht. Het SDa-expertpanel is ook gestart met het opstellen van een 

uitgebreide notitie waarin wordt beschreven welke stappen er in Nederland 

moeten worden genomen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Deze notitie 

wordt naar verwacht in 2022 afgerond.  

 

Internationale ontwikkelingen  

Rekensystematiek (nationaal en EU/internationaal) 

European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) is in 

2011 opgericht om op gestandaardiseerde wijze de verkoopgegevens van de 

antimicrobiële diergeneesmiddelen in alle EU lidstaten te rapporteren. Ter 

voorbereiding van de monitoring op gebruiksniveau zijn twee werkgroepen 

opgericht die nog steeds actief zijn (en waarvan één lid van het SDa-expertpanel 

lid is): ESVAC DDDvet and DCDvet units Expert Advisory Group en ESVAC 

Denominator and Indicators Review Ad Hoc Expert Group. Een lid van het  

SDa-expertpanel is nu ook lid van werkgroepen binnen de European Medicines 

Agency (EMA) aangezien de EMA onder andere de rapportagetaken van de 

ESVAC gaat overnemen; dit zijn EMA VMP-Reg Antimicrobials Sales and Use Data 

Project Group en EMA VMP-Reg Coordination Project Group. De EMA VMP-Reg 

Antimicrobials Sales and Use (ASU) Data Project Group begeleidt de 

implementatie van de AMU monitoringsverplichting volgend uit de nieuwe  

EU verordening 2019/6 in alle EU landen. 
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Communicatie 

Nieuwsbrieven / persberichten 

De SDa bracht in juni 2021 een persbericht uit over respectievelijk de jaarlijkse 

SDa-rapportage.  

Publicaties 

 

Rapport  

Maand van 

publicatie 

  

Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2020: 

trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen 

Juni 2021 

 

Nationale lezingen 

In Nederland heeft de SDa in 2021 op verzoek enkele lezingen verzorgd voor een 

diversiteit van groepen. Door het Coronavirus zijn veel bijeenkomsten afgelast of 

uitgesteld. 

 

Internationale lezingen  

Nederland wordt wereldwijd gezien als voorloper in het opzetten en uitvoeren 

van antibioticumreductiebeleid. Vanwege het Coronavirus zijn fysieke 

bijeenkomsten afgelast. In plaats hiervan is de SDa betrokken geweest bij enkele 

online-meetings.  

Workshop AMR op 4 en 5 maart 2021 

De SDa heeft op verzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG-Meb) de workshop “Optimising veterinary antimicrobial use and reducing 

AMR: from policy to practice” georganiseerd. Tijdens deze workshop zijn 

verschillende onderwerpen toegelicht door (internationale) experts, zoals het 

monitoren van het antibioticumgebruik en antimicrobiële resistentie bij dieren, 

de relatie tussen AMR in dieren en de impact daarvan op de publieke gezondheid 
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en de nieuwe EU-verordening. De workshop werd gevolgd door (pre)klinische 

beoordelaars, beoordelaars van geneesmiddelenbewaking, beleidsmedewerkers, 

e.a. uit Nederland en uit een groot aantal Europese landen. 

Interview naar de effecten van het landbouwbeleid van de Europese Unie op het 

dierwelzijn en het gebruik van antibiotica in de dierhouderij 

De Europese Unie heeft onderzoek laten instellen naar het landbouwbeleid van 

de Europese Unie op het gebied van dierwelzijn en het gebruik van antibiotica in 

de dierhouderij. De directeur van de SDa is bevraagd op de Nederlandse aanpak 

van het gebruik van antibiotica en de resultaten daarvan.  

 

Wetenschappelijke publicaties 

De SDa heeft in het afgelopen jaar één wetenschappelijk artikel gepubliceerd: 

Titel 
 
 
 
Auteurs 
 
 
Link 

Comparison of different antimicrobial use indicators and 
antimicrobial resistance data in food-producing animals 
 
Pim Sanders 1*, Dik Mevius1, Kees Veldman2, Inge van 
Geijlswijk1,3, Jaap A. Wagenaar2,4, Marc Bonten1,5 and 
Dick Heederik1,6 

 
JAC-Antimicrobial Resistance 

 

  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00540/full
https://watermark.silverchair.com/dlab172.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAsswggLHBgkqhkiG9w0BBwagggK4MIICtAIBADCCAq0GCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMnm0AaAdwydFDAFquAgEQgIICfsp5IGzIheenQN8fwDbmWoIhJCSI9Bks7NybuJAFxwEZqbUmKm1s4-oYIFMfaWcRhM6RvXhGw7c5rtuaH_QnCx1TyWAaHLiwJ_Wi3i1XorIczpUQGlmiVCymLNq4-PByxFnSefVvgNfw_5F0hPAwnMs9ivOXwtbzUzJFO1lO0BCxu6p3szsR4m6RIe31PtKHUlQd_vWYaVSQCaSjP3xAT9buJahnkRA0N4-lRteprkZzn9nCP0vU6gYlEIYsvMFHkwb2NFLWERys5XXojD9cZXRhZ-2wacs0vX5Dwov2YBU8sDr7AL3hD8LHg5FedPcDwQ7HzkLZ38qSnIFU8HmLEcP9_ECMEGmq2Hq0fTaRE14i7R8FtV5GXt5NEVftpnN35XIby2_iAUQY25LY8we5xDEfwiHHnJYSFH8uyByloNbgYpzQgjLxMq6aQIsgsezhFrwH8ICaBi1e5qUclSoP7eZziJktF59yRlPEFGfFrMVWY_EDASDqD59dsCTChMDxn2nwT6MprZTjKLSsCE3i1u3fIM-VTrNgYAs0dSRz-RoFWPDXbEgV39QgpwpV2N0m2xmxNDTkCBbw-LRcpEDVLd4jKgVakTKQmA6P-caq_78Dkvj2i_ddvsBl5YfrPEolWpJn9oq_6xCNrllxp_FNFes_tj2A-xsXE5NW7g7Sa9O98d2ZLdEJPswL0wRZEBreXkWgBrdEMqXrObWs1W3xwUfVoCLnwLbp7xqaOhzGyXd5FF3130ToEBVfIXaM6xDGLZubLW51di2c-SMO0Ufv6-azycKHWn602Mgk5SRNgQz2T8FvbPVea2CUBO1-AO60xVA5EBOEpDD0_6du9w-2
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Beoordeling van de commissie van toezicht van de  

SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen  

Op verzoek van de leden van de Tweede Kamer hebben de toenmalige 

staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 een commissie van toezicht voor de 

SDa ingesteld. De 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. De commissie van toezicht 

rapporteert jaarlijks conform het instellingsbesluit over haar bevindingen.  

 

De commissie van toezicht bestaat uit drie leden. Voor een overzicht van de 

samenstelling van de commissie van toezicht verwijzen wij u naar bijlage 6. 
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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 bureau, een raad van advies waarin de beroepsgroep 

dierenartsen en de vier diersectoren vertegenwoordigd zijn en een 

klankbordgroep van het SDa-expertpanel. 

 

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. Zowel het ministerie van LNV als het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben een waarnemer en zij worden 

uitgenodigd de reguliere bestuursvergaderingen bij te wonen. Het bestuur heeft 

in 2021 viermaal vergaderd en er heeft één schriftelijke consultatieronde 

plaatsgevonden. De samenstelling van het bestuur vindt u in bijlage 1.  

 

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 een onderzoeker die zich toelegt op de data-analyse, DG-

standaard en het beantwoorden van specifieke vragen van het expertpanel. Het 

SDa-expertpanel kwam in 2021 twee keer bijeen. Daarnaast hebben er vele 

bilaterale overleggen plaatsgevonden. 

De samenstelling van het expertpanel vindt u in bijlage 2. 
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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-, pluimvee-, rundvee- en varkenssector, 

alsook de beroepsgroep dierenartsen, zijn vanaf het moment van oprichting van 

de SDa vertegenwoordigd in de RvA.  

De RvA beschikt over een eigen secretaris die zorgt voor de formulering van de 

adviezen van de raad van advies aan het bestuur. In 2021 kwam de raad van 

advies vijf keer bijeen. In bijlage 3 treft u de samenstelling van deze raad aan. 

 

d. Klankbordgroep SDa-expertpanel 

De kalver-, pluimvee-, rundvee-, varkens- en vleeskonijnensector, en de 

beroepsgroep dierenartsen zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het 

SDa-expertpanel. In 2018 heeft de SDa besloten dit orgaan slapend te laten 

voortbestaan, omdat het SDa-expertpanel veelal met betrokken partijen 

afzonderlijk overlegt. Hierbij is aangetekend dat de klankbordgroep altijd bijeen 

kan komen wanneer het SDa-expertpanel of een of meerdere leden van de 

klankbordgroep daaraan behoefte hebben. Het SDa-expertpanel heeft in 2021 

(digitaal) overleg gehad met de leden van de klankbordgroep, iedere sector 

afzonderlijk. 

In bijlage 4 treft u de samenstelling van de klankbordgroep aan. 

 

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 office manager. De 

samenstelling van het bureau in 2021 vindt u in bijlage 5.  
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Bijlage 1 

In het bestuur hadden in 2021 zitting:  

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

Prof. dr. ir. S. Korver (vicevoorzitter/secretaris)  

Prof. dr. R.A. Coutinho (penningmeester) 

Prof. dr. J.K.K. Dewulf  

Prof. dr. F. van Knapen  

Prof. dr. J.A. Stegeman  

Mw. prof. dr. A. Verbon  

Waarnemers:  mr. B.J.L Derks (VWS) 

  mw. ir. G. van Ingen-ten Brinke (LNV)  

De meest recente nevenfuncties kunt u nalezen op: 

https://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-bestuur-en-rva 

 

Bijlage 2 

Het SDa-expertpanel bestond in 2021 uit: 

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

Prof. dr. M.J.M. Bonten, arts microbioloog, UMC Utrecht 

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

Prof. dr. J.A. Wagenaar, veterinair microbioloog, Universiteit Utrecht (met sabbatical) 

Prof. dr. D.J. Mevius, hoogleraar (tijdelijk aanstelling i.v.m. sabbatical  

prof. dr. J.A. Wagenaar)  

 

Onderzoeker data-analyse ir. P. Sanders  

De meest recente nevenfuncties kunt u nalezen op: 

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-expertpanel 

 

  

https://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-bestuur-en-rva
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-expertpanel
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Bijlage 3 

De raad van advies bestond in 2021 uit de volgende leden: 

Beroepsgroep dierenartsen: drs. F.M.C. Dirven 

Kalversector: H.W.A. Swinkels (tot december 2021) 

Kalversector: mw. drs. R. Bouwstra (vanaf december 2021) 

Pluimveesector: E. Hubers (tot maart 2021) 

Pluimveesector: K. de Jong (vanaf maart 2021) 

Rundveesector: mw. M.J.A. Derks  

Varkenssector: ir. A.H. van Lenthe  

Secretaris: ir. H. Bekman 

 

Bijlage 4 

De klankbordgroep van het SDa-expertpanel bestond in 2021 uit de volgende 

leden: 

Beroepsgroep dierenartsen: mw. drs. K. Koenders 

Beroepsgroep dierenartsen: drs. E.W.H.M. van der Velden 

Kalversector: ir. H. Bekman 

Kalversector: drs. P.H.A. Mölder 

Konijnensector: drs. H.T. Arts 

Konijnensector: H. Oonk 

Pluimveesector: Ir. E.G.M. Bokkers 

Pluimveesector: E.D. de Jonge 

Rundveesector: mw. A. Vollering, MSc  

Rundveesector: H. Voogd  

Varkenssector: mw. drs. F. Herder  

Varkenssector: M. Vossen  
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Bijlage 5 

Medewerkers van het SDa-bureau: 

Mw. dr. H.M.G. Schreurs, directeur 

Mw. J. van Velthuizen-van Ravenswaaij, office manager 

 

De meest recente nevenfuncties kunt u nalezen op: 

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-bureau  

 

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  

  

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-bureau
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Financieel jaarverslag 2021 

Hierna treft u het financiële jaarverslag van de SDa, Autoriteit 

Diergeneesmiddelen over het boekjaar 2021 aan. Het verslag is opgesteld door 

Schuiteman Accountants en Adviseurs BV en is van een samengestelde 

accountantsverklaring voorzien. Het originele en gewaarmerkte rapport is op 

aanvraag in te zien bij de SDa. 



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen
gevestigd te Utrecht

Rapport inzake de jaarstukken 2021

Boylestraat 28
Postbus 276

6710 BG Ede
T: (0318) 644000

ede@schuiteman.com

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
Ede, 31 maart 2022
175688/WBvD



Inhoudsopgave
Pagina

Accountantsrapport
Opdracht 2
Algemeen 2
Resultaat 3
Samenstellingsverklaring van de accountant 4

SDa-jaarverslag over 2021 5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021 6
Staat van baten en lasten over 2021 7
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 8
Toelichting op de balans per 31 december 2021 11
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 13

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek 17

- 1 -



Aan het bestuur van
SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen
Yalelaan 114
3584 CM  Utrecht

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 207.021 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 0, samengesteld.
De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na het hoofdstuk Resultaat.

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;
- Prof. dr. ir. S. Korver, secretaris;
- Prof. dr. R.A Coutinho, penningmeester;
- Prof. dr. F. van Knapen;
- Prof. dr. J.A. Stegeman;
- Prof. dr. J.K.K. Dewulf;
- Prof. dr. A. Verbon.

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Regio Noordwest onder nummer 51433532.

Vennootschapsbelasting
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting.
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Resultaat
Vergelijkend overzicht
De baten en lasten over de boekjaren 2020 en 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten
Subsidies 319.092 567.108 349.894

Som van de geworven baten 319.092 567.108 349.894
Project Zorg Jonge Dieren 11.000 - -
Overige baten 5.475 - 2.367

Bruto-omzetresultaat 335.567 567.108 352.261

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Expertpanel 172.489 358.045 179.456
Bestuurslasten 45.009 57.598 55.776
Bureaulasten 107.069 151.465 117.029

324.567 567.108 352.261

Werving baten
Project Zorg Jonge Dieren 11.000 - -

Saldo - - -

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen

De jaarrekening van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen "C1 Kleine
organisaties zonder winststreven". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van SDa Autoriteit
Diergeneesmiddelen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Ede, 31 maart 2022

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
Intern1

Y.M. Wisselo-van der Neut
Accountant-Administratieconsulent

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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SDa-jaarverslag over 2021

De jaarrekening maakt onderdeel uit van het SDa-jaarverslag.

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 maart 2022 - 5 -



Balans per 31 december 2021
(voor resultaatverdeling)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 16.000 390
Liquide middelen 191.021 160.949

207.021 161.339

207.021 161.339

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.574 5.334
Overige schulden en overlopende
passiva 201.447 156.005

207.021 161.339

207.021 161.339

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 maart 2022 - 6 -



Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Baten

Subsidies 319.092 567.108 349.894 574.758

Som van de geworven baten 319.092 567.108 349.894 574.758
Project Zorg Jonge Dieren 11.000 - - -
Overige baten 5.475 - 2.367 -

Som der baten 335.567 567.108 352.261 574.758

Lasten
Expertpanel 172.489 358.045 179.456 350.779
Bestuurslasten 45.009 57.598 55.776 56.023
Bureaulasten 107.069 151.465 117.029 167.956

324.567 567.108 352.261 574.758

Project Zorg Jonge Dieren
Project Zorg Jonge Dieren 11.000 - - -

Saldo - - - -

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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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.

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.

Wet normering Topinkomens (WNT)
In beginsel valt SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen onder de regeling van de WNT.
Het bestuur van de stichting maakt voor boekjaar 2021 gebruik van de verantwoordingsvrijstelling,
welke is opgenomen onder de uitvoeringsregeling van de WNT onder artikel 5b sub a.

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.

Begroting
In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de
begroting aangezien de begroting niet als stuurinstrument fungeert.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)
staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in
het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen
van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Subsidies
Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk. Eveneens wordt
hieronder verstaan subsidies van diersectoren en de beroepsgroep dierenartsen.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven zich hebben voorgedaan.

Pensioenverplichtingen
Voor de medewerkers in dienst van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen zijn geen pensioenregelingen
getroffen, hetgeen expliciet met de medewerkers is overeengekomen en waarmee met de hoogte van het
salaris rekening is gehouden.

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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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.

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Debiteuren
Debiteuren - 390

Overige vorderingen en overlopende activa
Project Zorg Jonge Dieren 11.000 -
Geitensector 5.000 -

16.000 -

Project Zorg jonge dieren
Ten aanzien van het Project Zorg jonge dieren is reeds een toezegging gedaan voor de vergoeding van de
gemaakte lasten in boekjaar 2021 voor het opstellen van het projectplan. Hiervoor zijn in boekjaar 2021 voor
€ 11.000 aan lasten gemaakt. Onder de baten Project Zorg jonge dieren zijn de baten voor € 11.000
verantwoord, waardoor er per saldo voor dit project geen kosten ten laste van de staat van baten en lasten
zijn gekomen. Het is de verwachting dat de vordering ad. € 11.000 uit hoofde van dit project in boekjaar 2022
wordt ontvangen.

Geitensector
Met ingang van boekjaar 2022 zal ook de geitensector toetreden tot de sectorspecifieke activiteiten ten
aanzien van een verantwoord antibioticagebruik. Hiervoor zijn reeds in boekjaar 2021 voor € 5.000 aan
opstartkosten gemaakt. Deze lasten worden pas in boekjaar 2022 ten laste van de staat van baten en lasten
gebracht, aangezien de geitensector vanaf boekjaar 2022 ook hieraan een bijdrage zal leveren.

Liquide middelen
NL64 RABO 3494 4740 52 180.000 155.000
NL21 RABO 0158 8864 53 11.021 5.949

191.021 160.949

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 422 442
Loonheffing 5.152 4.892

5.574 5.334

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 4.129 3.963
Vacatiegelden bestuur 835 1.646
Accountantskosten 5.171 3.501
Nettoloon 2.400 -
Expertpanel, inhuur experts 51.634 34.227
Overige kosten nog te betalen 20 20
Terug te betalen subsidie 250.976 227.904
Te vorderen subsidie -113.422 -114.952
Te vorderen subsidie konijnenhouderij -296 -304

201.447 156.005

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Door de stichting is een financiële verplichting aangegaan terzake van de huur van een bedrijfsruimte aan de
Yalelaan 114 te Utrecht van € 26.883. Deze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€
Subsidies
Subsidie Ministerie Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit tbv konijnenhouderij 1.480 - 1.520 -
Subsidie konijnenhouderij 1.480 - 1.520 -
Subsidie St. Geborgde Dierenartsen* 56.711 56.711 57.476 57.476
Subsidie sectoren/ diergezondheidsfonds** 226.843 226.843 229.903 229.903
Subsidie Ministerie Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit 283.554 283.554 287.379 287.379
Subsidie verrekening Ministerie Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit -125.488 - -113.952 -
Subsidie verrekening St. Geborgde
Dierenartsen* -25.098 - -22.790 -
Subsidie verrekening sectoren/
diergezondheidsfonds** -100.390 - -91.162 -

319.092 567.108 349.894 574.758

De subsidieverstrekkers zijn onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen te weten overheden,
diersectoren en de beroepsgroep dierenartsen. Over het boekjaar 2021 bedraagt de verkregen subsidie van
de overheid per saldo € 158.066, van de diersectoren per saldo € 126.453 en van beroepsgroep dierenartsen
per saldo € 31.613, totaal € 319.092.

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. De subsidies hebben een structureel
karakter. De subsidie afrekening wordt na opstellen van de jaarrekening opgesteld.
Het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de SDa de volgende subsidievoorwaarden
opgelegd:
- Interne kosten op basis van loonkosten tegen een uurtarief, berekend op basis van integrale kosten, welke
berekening is gebaseerd op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen;
- Bureaukosten, communicatiekosten, internationale afstemming, huisvesting, vergader- en locatiekosten;
- Aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteit worden gemaakt en kosten van
voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten;
- Reis- en verblijfskosten;
- Projectmanagement;
- De inrichting van de administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de ingediende begroting en
daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten
kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie
vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.

*De Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) betaalt namens de beroepsgroep dierenartsen de subsidie.

**Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt uit het DierGezondheidsFonds (DGF) namens én
op verzoek van de diersectoren kalveren, pluimvee, rundvee en varkens de subsidie.

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€
Project Zorg Jonge Dieren
Project Zorg Jonge Dieren 11.000 - - -

Overige baten
Doorbelaste reiskosten - - 92 -
VBI-berekeningswijze voor
varkensdierenartsen SGD 2.002 - 2.275 -
Workshop AMR 3.473 - - -

5.475 - 2.367 -

Expertpanel
Inhuur experts 107.576 188.568 113.551 183.373
Data en basis tabel: inhuur/salaris
medewerkers 62.969 158.377 65.666 156.306
Vergaderkosten - 1.100 67 1.100
Internationale afstemming 1.944 10.000 - 10.000
VBI-berekeningswijze voor
varkensdierenartsen SGD - - 172 -

172.489 358.045 179.456 350.779

Bestuurslasten
Vergaderlasten bestuur 995 4.750 2.669 3.800
Overige lasten bestuur 113 - 188 -
Bestuurslasten 43.901 52.848 52.919 52.223

45.009 57.598 55.776 56.023

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht
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Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€
Bureaulasten
Reis- en verblijflasten 31 600 217 600
Opleiding / congreslasten 3.140 2.500 2.503 2.500
Salarislasten 54.138 75.015 65.874 88.756
Personeelsactiviteiten 667 600 170 600
Huur 26.883 27.500 26.279 26.750
Drukwerk 955 3.000 1.600 3.000
Telefoonlasten 1.216 1.600 1.610 1.600
Contributies 744 1.000 670 1.000
Verzekeringen 6.588 5.000 5.877 7.000
Vakliteratuur en abonnementen 216 500 250 500
Computerlasten 1.974 2.500 1.244 1.500
Computerlasten, website 621 5.500 917 5.500
Representatielasten - 1.000 20 1.000
Accountantslasten 5.964 5.000 4.202 5.000
Loonadministratielasten 1.000 1.400 1.375 1.400
Juridische advieslasten - 8.000 - 5.500
Vertaallasten 2.703 5.000 3.965 10.000
Vergaderlasten - 500 34 500
Internationale afstemming - 5.000 - 5.000
Rentelasten bankrekeningen 229 250 222 250

107.069 151.465 117.029 167.956

Project Zorg Jonge Dieren
Reservering opstartlasten 11.000 - - -

Ten aanzien van het Project Zorg jonge dieren is reeds een toezegging gedaan voor de vergoeding van de
gemaakte lasten in boekjaar 2021 voor het opstellen van het projectplan. Hiervoor zijn in boekjaar 2021 voor
€ 11.000 aan lasten gemaakt. Onder de baten Project Zorg jonge dieren zijn de baten voor € 11.000
verantwoord, waardoor er per saldo voor dit project geen kosten ten laste van de staat van baten en lasten
zijn gekomen.

Onder de overige vorderingen op blz. 11 van deze jaarrekening is een vordering opgenomen uit hoofde van
deze gemaakte lasten welke door een andere partij worden vergoed. Voorgaande houdt in dat de kosten van
het project Zorg jonge dieren welke gemaakt zijn in boekjaar 2021 niet ten laste zijn gebracht van de subsidie
gericht op zorgvuldig antibioticabeleid bij dieren.

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2021 waren 1,9 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2020: 1,9).
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 31 maart 2022

Drs. F.J.M. Werner Prof. dr. R.A. Coutinho
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Overige gegevens

Deskundigenonderzoek
De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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