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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) over het jaar 2018. 

Dit jaarverslag bevat naast de financiële verantwoording over 2018 met een 

samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant ook een korte samenvatting van de 

activiteiten van de SDa in 2018. 

 

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 Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) 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 

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. 

 

 

Activiteiten in 2018  

 

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 2017: Trends, benchmarken 

bedrijven en dierenartsen. De gegevens van het gebruik van antibiotica van de gemonitorde 

diersectoren zijn vanaf februari volgend op het te analyseren jaar voor de SDa beschikbaar. 

Voor de konijnensector was het niet mogelijk bijtijds een set gegevens van voldoende 

kwaliteit aan te leveren. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende notitie over de sector die in 

januari 2019 uitgebracht is.  

 

Benchmarkwaarden 

In 2018 heeft de SDa voor een aantal (deel)sectoren de eerste benchmarkwaarden voor 

aanvaard gebruik kunnen presenteren. Hiermee heeft de SDa een eerste stap gezet om te 

komen tot een waarde voor een antibioticumgebruik dat past bij de samenstelling van de 

diergroepen op de betreffende bedrijven en de wijze waarop zij gehouden worden. Het SDa-

expertpanel heeft ook naar de voorschrijfpatronen van dierenartsen in de verschillende 

sectoren gekeken. De nieuwe benchmarkwaarden voor de dierenartsen zullen in de loop van 

2019 worden gepresenteerd. 

https://cdn.i-pulse.nl/autoriteitdiergeneesmiddelen/userfiles/sda%20jaarrapporten%20ab-gebruik/sda-rapport-2017.pdf
https://cdn.i-pulse.nl/autoriteitdiergeneesmiddelen/userfiles/sda%20jaarrapporten%20ab-gebruik/sda-rapport-2017.pdf
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Te monitoren sectoren, anders dan de kalver-, kalkoen-, konijnen-, rundvee-, varkens- 

en vleeskuikensector 

De SDa heeft in 2018 geen surveys naar het antibioticumgebruik in andere diersectoren 

uitgevoerd.  

 

Kritische succesfactoren dierenartsen  

In 2018 is het onderzoek naar de kritische succesfactoren met betrekking tot het 

voorschrijfpatroon van dierenartsen, die in opdracht van het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit uitgevoerd zijn, voortgezet. De resultaten worden in 2019 

verwacht. Een lid van het SDa-expertpanel maakt deel uit van de stuurgroep van dit 

onderzoek.  

 

VETMAP  

De SDa heeft zitting genomen in de begeleidingscommissie van het VETMAP-project, dit 

project is in september 2018 afgerond. Het doel van VETMAP was het ontwikkelen van een 

systematiek voor een landelijk dekkende, in de praktijk uitvoerbare, representatieve 

monitoring van antibioticumgevoeligheid van specifieke pathogenen afkomstig van 

landbouwhuisdieren (pluimvee, rundvee en varkens), gezelschapsdieren (honden en katten) 

en paarden. Dit is inclusief een voor elke diersoort / categorie onderbouwde keuze van de te 

monitoren pathogenen en de te monitoren antibiotica per pathogeen.  
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Internationale ontwikkelingen 

 

Rekensystematiek (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 in 2018 was het 

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

brengen. Deze activiteit is nog niet afgerond. 

Daarnaast was in 2018 het SDa-expertpanel vertegenwoordigd in de werkgroep stratificatie 

species die een pilot uitvoeren naar het stratificeren van het antibioticumgebruik op basis van 

verkoopcijfers naar de verschillende diersoorten. De werkzaamheden van deze werkgroep 

worden in 2019 voortgezet.  

 

AACTING  

Namens SDa hebben twee leden van het SDa-expertpanel bijgedragen aan het 

internationale AACTING-project. Dit project heeft als belangrijkste doel het ontwikkelen van 

richtlijnen met praktische adviezen voor het opzetten van systemen voor het verzamelen en 

analyseren van antibioticumgebruiksgegevens op bedrijfsniveau. Op 27 en 28 februari 2018 

is de SDa aanwezig geweest op de eerste AACTING-conferentie waar de (voorlopige) 

resultaten van het project zijn gepresenteerd. Deze richtlijnen zijn in maart 2018 

gepubliceerd op de AACTING-website. 

Er wordt ook een review geschreven waarin bestaande systemen worden beschreven met 

de voor- en nadelen. Het SDa-expertpanel is betrokken bij het schrijven van deze review die 

naar verwachting in 2019 gepubliceerd gaat worden.  

 

 

  

http://www.aacting.org/guidelines/
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Communicatie 

 

Nieuwsbrieven 

De SDa bracht in 2018 twee nieuwsbrieven uit, te weten in februari en in juli. In deze 

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

update van de lopende activiteiten. 

 

Publicaties 

 
Rapport  

Maand van 
publicatie 

  
Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017: 

trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen 

Juni 2018 

 

Nationale lezingen 

In Nederland heeft de SDa in 2018 lezingen verzorgd voor een grote diversiteit van groepen. 

Voorbeelden hiervan zijn: dierenartsen, veehouders, huisartsen, apothekers en studenten. 

 

Internationale lezingen  

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

antibioticumreductiebeleid. Naar aanleiding daarvan gaf de SDa op uitnodiging van diverse 

internationale organisaties lezingen en ontving de SDa delegaties uit Denemarken en 

Ierland. In 2018 zijn lezingen gegeven over de Nederlandse aanpak om het gebruik van 

antibioticum terug te dringen in Duitsland en België. 

Op het 5e Internationale One Health Congres (IOHC) is een poster gepresenteerd door de 

SDa waarin de Nederlandse ervaringen met het kwantificeren van het antibioticumgebruik op 

bedrijfsniveau zijn beschreven. Daarnaast is het Nederlandse antibioticumbeleid toegelicht.  

Op de conferentie van het EFFORT (Ecology from Farm to Fork Of microbial drug 

Resistance and Transmission) is dezelfde poster gepresenteerd als op het IOHC-congres.   

 

Wetenschappelijke publicaties 

De SDa heeft in het afgelopen jaar geen wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.   
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Beoordeling van de commissie van toezicht van de Autoriteit 

Diergeneesmiddelen (SDa) 

 

Op verzoek van de leden van de Tweede Kamer heeft de toenmalige staatssecretaris van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

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.  
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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 raad van 

advies waarin de dierenartsen en de vier diersectoren vertegenwoordigd zijn, een 

klankbordgroep van het 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. Zowel het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een waarnemer en zij worden uitgenodigd de 

bestuursvergaderingen bij te wonen. Het bestuur heeft in 2018 viermaal vergaderd. 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 twee 

onderzoekers die zich toeleggen op de data-analyse, DG-standaard1 en het beantwoorden 

van specifieke vragen van het expertpanel. Het SDa-expertpanel kwam in 2018 vier keer 

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

 

  

                                                           
1 Diergeneesmiddelenstandaard (DG-standaard) is een online diergeneesmiddelendatabase onder beheer van 
de SDa waarin gegevens staan van alle in Nederland geregistreerde antimicrobiële diergeneesmiddelen voor 
zowel voedselproducerende- als gezelschapsdieren en de daaruit afgeleide aantal behandelbare kilogrammen 
doeldier x dagen 
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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-, varkenssector, evenals de 

KNMvD, zijn vanaf het moment van oprichting van de SDa vertegenwoordigd in de RvA. 

Sinds december 2018 wordt de beroepsgroep dierenartsen vertegenwoordigd door de twee 

grootste belangenorganisaties van dierenartsen (CPD en KNMvD).  

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 2018 kwam de raad van advies vier 

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

 

d. Klankbordgroep SDa-expertpanel 

De vier diersectoren 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. 

 

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 2018 vindt u in bijlage 4.  

 

f. Commissie van toezicht 

De commissie van toezicht bestaat uit drie leden en ziet namens de minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 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 verwijzen wij u naar bijlage 5. 
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Bijlage 1 

In het bestuur hadden in 2018 zitting:  

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

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

Prof. dr. P.J. van den Broek (penningmeester) 

Prof. dr. R.A. Coutinho  

Prof. dr. A.W. Friedrich  

Prof. dr. F. van Knapen  

Prof. dr. A. Pijpers (tot december 2018) 

Prof. dr. J.A. Stegeman (vanaf december 2018) 

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

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

  Tijdelijk ingevuld door drs. ing. P.A.A. van Velzen (LNV/juli - december 2018) 

De meest recente nevenfuncties kunt u nalezen op: 

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

 

Bijlage 2 

Het SDa-expertpanel bestond in 2018 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 data-analyse ir. P. Sanders  

De meest recente nevenfuncties kunt u nalezen op: 

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

 

  

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-bestuur
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/over-sda/sda-expertpanelr
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Bijlage 3 

De raad van advies bestond in 2018 uit de volgende leden: 

Kalversector: H.W.A. Swinkels  

Pluimveesector: E. Hubers 

Rundveesector: J.A.H.M. Verstraten 

Varkenssector: mw. drs. C.C.E. Jansen (tot september 2018) 

 Ir. A.H. van Lenthe (vanaf september 2018) 

KNMvD: mw. drs. M. van den Berg  

Secretaris: Ir. H. Bekman 

 

Bijlage 4 

Medewerkers van het SDa-bureau: 

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

Mw. M.J.E. Lenssinck-Braker MSc, beleidsmedewerker (tot 15 januari 2018 ) 

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 5 

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 2018 

 

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

boekjaar 2018 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 2018 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 191.799 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. P.J. van den Broek, penningmeester;

- Prof. dr. R.A Coutinho;
- Prof. dr. A. Pijpers (tot december 2018);

- Prof. dr. R van Knapen;

- Prof. dr. S. Korver;
- Prof. dr. A.W. Friedrich;
- Prof. dr. J.A. Stegeman (vanaf december 2018).

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.

- 2 -



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Resultaat

Vergelijkend overzicht

De baten en lasten over de boekjaren 2017 en 2018 kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Beqroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Baten

Subsidies 421.787 724.708 666.567

Som van de geworven baten 421.787 724.708 666.567

Overige baten 9.582 12.118

Bruto-omzetresultaat 431.369 724.708 678.685

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Expertpanel 265.480 373.663 352.854

Bestuurslasten 48.514 55.403 50.734

Bureaulasten 117.162 295.517 274.872

431.156 724.583 678.460

Financiële baten en lasten 213 125 225

Saldo - - -

- 3 -



SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen

SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

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 2018 en de staat van 
baten lasten over 2018 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat 
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 

jaarrekening.

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.

Veenendaal, 4 maart 2019 

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend

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

- 4 -

http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring


SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

SDa-jaarverslag over 2018

De jaarrekening maakt onderdeel uit van het SDa-jaarverslag.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2019 -6 -



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Balans per 31 december 2018
(voor resultaatverdeling)

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen - 57.613
Liquide middelen 191.799 67.289

191.799 124.902

191.799 124.902

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 4.710 10.132

Overige schulden en overlopende
passiva 187.089 114.770

191.799 124.902

191.799 124.902

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2019 - 7 -



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2018 2018 2017 2017

€ € € €

Baten

Subsidies 421.787 724.708 666.567 791.951

Som van de geworven baten 421.787 724.708 666.567 791.951

Overige baten 9.582 - 12.118 -

Som der baten 431.369 724.708 678.685 791.951

Lasten

Expertpanel 265.480 373.663 352.854 431.017

Bestuurslasten 48.514 55.403 50.734 58.545

Bureaulasten 117.162 295.517 274.872 302.189

431.156 724.583 678.460 791.751

Saldo voor financiële baten en lasten 213 125 225 200

Financiële baten en lasten -213 -125 -225 -200

Saldo - - - -

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2019 - 8 -



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.

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.

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.
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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.

Pensioenverplichtingen

Voorde medewerkers in dienst van SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen zijn geen pensioenregelingen 

getroffen.

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 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

~ € €

Overige vorderingen en overlopende activa

Inkomsten overige opdrachten ■ 4.764
Terug te betalen subsidie ■ -131.964
Terug te betalen subsidie konijnenhouderij - -1.115

Te vorderen subsidie ~ 182.149

Te vorderen subsidie konijnenhouderij  - ________ 3.779
- 57.613

Liquide middelen

NL64 RABO 3494 4740 52 180.215 64.193
NL21 RABO 0158 8864 53 11-584 _______ 3.096

191.799 67.289
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PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€  €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 20

Loonheffing 4.710 10.112

4.710 10.132

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 3.828 8.370

Vacatiegelden bestuur 6.072 5.555

Accountantskosten 3.568 4.000

Rente- en bankkosten 19 35

Autokosten - 301

Expertpanel, inhuur experts 73.285 96.209

Nog te betalen huurkosten 6.278 -

Overige kosten nog te betalen 784 300

Inkomsten overige opdrachten -5.280 -

Terug te betalen gelden 4.591 -

Terug te betalen subsidie 308.384 "

Te vorderen subsidie -213.880 "

Te vorderen subsidie konijnenhouderij -560 -

187.089 114.770
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Realisatie

2018

Begroting

2018

Realisatie

2017

Begroting

2017

Subsidies

Subsidie, Ministerie Landbouw, Natuur en

€ € € €

Voedselkwaliteit 2.800 - 4.895 -

Subsidie konijnenhouderij 2.800 - 2.801 “

Subsidie St. Geborgen Dierenartsen** 
Subsidie, Rijksdienst Voor Ondernemend

72.471 72.471 79.195 79.195

Nederland*
Subsidie, Ministerie Landbouw, Natuur en

289.883 289.883 316.780 316.780

Voedselkwaliteit
Subsidie verrekening, Ministerie Landbouw,

362.354 362.354 395.975 395.976

Natuur en Voedselkwaliteit 
Subsidie verrekening, St. Geborgen

-154.261 -65.492

Dierenartsen**
Subsidie verrekening, Rijksdienst Voor

-30.852 -13.099

Ondernemend Nederland*
Subsidie verrekening, Ministerie Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit inzake

-123.408 -52.394

konijnenhouderij - - -2.094 -

421.787 724.708 666.567 791.951

De subsidieverstrekkers zijn onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen te weten overheden en anderen. 
Over het boekjaar 2018 bedraagt de verkregen subsidie van overheden per saldo € 657.838 en van anderen 

per saldo € 72.470, totaal € 730.308.

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 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.;
- Indien de subsidiabele kosten naar verwachting meer dan 25% zullen gaan afwijken van de begroting, dient 

dit terstond gemeld te worden.

*Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt namens de diersectoren kalveren, pluimvee, 

rundvee en varkens de subsidie.

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

2018

Begroting
2018

Realisatie

2017

Begroting
2017

Overige baten

€ € € €

Vergoeding bijwonen vergaderingen Raad voor
Dierenaangelegenheden 327 " 3.306 ~
Doorbelaste reiskosten 
VBI-berekeningswijze voor

181 5.691

varkensdierenartsen SGD 3.794 - 1.920 ~
Overige baten 5.280 - 1.201 -

9.582 - 12.118 -
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Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2018 2018 2017 2017

€ € € €

Expertpanel

Inhuur experts 137.241 186.654 183.927 216.941

Data en basis tabel: inhuur/salaris

medewerkers 121.303 180.909 161.387 174.076

Vergaderkosten 563 1.100 712 "

Internationale afstemming 2.579 5.000 3.803 20.000

VBI-berekeningswijze voor
varkensdierenartsen SGD 3.794 1.824 “

Ondersteuning expertpanel bij schrijven

rapporten - 20.000

Expertpanel extra opdrachten " - 1.201 -

265.480 373.663 352.854 431.017

Bestuurslasten

Vergaderlasten bestuur 2.440 3.575 1.961 3.475

Overige lasten bestuur 603 - 853 "

Bestuurslasten 45.471 51.828 47.920 55.070

48.514 55.403 50.734 58.545

Bureaulasten

Reis- en verblijflasten 562 750 564 1.000

Onkostenvergoedingen 5 - 120 _

Opleiding / congreslasten 1.653 5.000 3.640 3.000

Salarislasten 60.031 193.572 191.142 189.799

Personeelsactiviteiten 577 750 1.364 750

Onbelaste vergoedingen WKR 941 1.229

Detachering - 7.201 “

Huur 25.028 36.295 35.237 36.000

Drukwerk 1.895 3.000 2.500 1.500

Telefoonlasten 1.570 2.250 2.082 2.400

Contributies 1.046 1.000 746 1.000

Verzekeringen 6.944 10.000 10.239 10.000

Vakliteratuur en abonnementen 229 1.250 1.248 1.750

Computerlasten, website 6.663 6.750 1.891 6.690

Representatielasten 440 1.500 486 2.000

Ontwikkeling huisstijl, inclusief 'flyer' Ned- en

Eng-talig - - - 10.000

Accountantslasten 3.500 6.000 4.765 6.500

Loonadministratielasten 1.143 1.400 1.481 1.800

Juridische advieslasten - 5.500 - 8.000

Vertaal lasten 4.306 10.000 3.850 10.000

Vergaderlasten 226 500 330

Internationale afstemming 403 10.000 4.757 10.000

117.162 295.517 274.872 302.189

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2019 -15 -



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 1,9 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten 

Rente bankrekeningen

Realisatie Begroting Realisatie Begroting
2018 2018 2017 2017

€ € € €

213 125 225 200
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 4 maart 2019

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



SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen, Utrecht

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond 

van artikel 2:396 lid 7 BW.
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