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MISSIE

De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde,
innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers.
Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle
apothekers en apotheken.

VOORWOORD
Op de cover van het jaarplan 2022 staat de titel ‘De Basis op Orde’. Hiervan zou de
suggestie kunnen uitgaan alsof 2021 chaotisch is verlopen. Die conclusie valt met
het oog op het jaarverslag over 2021 zeker niet te trekken. Maar we hebben als
apothekers nu twee intensieve jaren achter ons liggen. De pandemie heeft een flinke
wissel getrokken op ons dagelijks werk. Vandaar dat aan dit jaarverslag andermaal een
hoofdstuk Corona is toegevoegd, zijnde de wederom ongeplande inspanningen over
het afgelopen jaar.
Het jaarplan 2021, voorafgaand aan dit jaarverslag, kreeg de titel ‘zichtbare zorg
voor de patiënt en onze maatschappij’ mee. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat
deze woorden zijn waargemaakt. De apotheker was zichtbaarder dan ooit (maar we
zijn er nog niet, voeg ik daar tussen haakjes aan toe). We hebben naast het leveren van goede farmaceutische zorg onze
bijdrage geleverd aan belangrijke dossiers als vaccineren en duurzaamheid. De website van de KNMP toont sprekende
voorbeelden uit de praktijk.
Bij het vaccineren van de mensen in het land hebben de apothekers op allerlei plekken hun deskundigheid getoond. In het
ziekenhuis, waar de eerste vaccins zijn gezet en ziekenhuisapothekers ontdekten dat je heel zuinig kunt omgaan met de
flacons. Vanuit de openbare apotheek is continu de samenwerking gezocht met huisartsen, de GGD’s, de zorginstellingen.
Apothekers waren betrokken bij het ompakken, het voor toediening gereedmaken, het vervoer en in een pilot bij het
vaccineren zelf. Dit smaakt naar meer en stap voor stap komen we dichterbij het doel, dat in België en Duitsland - met
andere bestuurlijke structuren - al wel is bereikt. De breedte van onze beroepsgroep is bij het vaccinatieproces volledig
naar voren gekomen, want ook in de industrie en bij beleid waren apothekers nadrukkelijk betrokken bij dit onderwerp.
Met veel inzet is ook gewerkt aan de stapsgewijze vernieuwing van het ‘instrumentarium van de vereniging’, zoals de
bouw en inrichting van een professionele studio, een nauwere en steeds meer geïntegreerde samenwerking van de
ondersteuning van beroep en branche in de openbare farmacie, meer en betere ondersteuning voor de sectie AGM. En
zeker ook een steviger presentatie van de apotheker, de maatschappelijke waarde van de beroepsgroep en de standpunten
en beleidsmatige initiatieven die de KNMP ter invulling en verbetering daarvan ventileert in de media, bij de externe
stakeholders en (minder zichtbaar maar bestuurlijk wel merkbaar) door een continue lobby.
Tijdens het KNMP Voorjaarscongres, dat door de omstandigheden gedwongen online moest plaatsvinden, heeft het
KNMP-bestuur in de studio geapplaudisseerd voor de collega’s. Vanwege hun vele inspanningen in coronatijd. Voor wie
het niet gezien of gehoord heeft, zou ik dit applaus namens het bestuur op deze plaats nog eens willen herhalen. Het voor
ons liggende jaarverslag geeft weer wat in 2021 is gerealiseerd binnen onze vereniging.
Aris Prins
Voorzitter KNMP
Den Haag, 10 mei 2022.
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INLEIDING
De kop boven deze bijdrage is kort en zakelijk: inleiding. Dat zijn we zo gewend. Terugkijkend op 2021 had er ook druk, druk,
druk kunnen staan. Dit vraagt om een toelichting.
Allereerst was het in 2021 echt heel druk. Halverwege 2020 zijn al de plannen voor het nieuwe jaar gesmeed, maar toen
was natuurlijk nog niet helder hoe de toekomst eruit zou zien, laat staan waar de prioriteiten zouden komen te liggen. Die
werden ten dele pas na de jaarwisseling duidelijk. Daarmee is 2021 een jaar geworden van continu bijsturen, van niet alleen
- zoals altijd trouwens - veel ballen in de lucht houden maar ook van een aantal varianten daarop en dus van na plan a,
plan b of zelfs plan c bedenken. Zo zijn we dus ook druk geweest met zaken die uiteindelijk niet of in een andere vorm zijn
doorgegaan. Als voorbeeld noem ik de voorbereiding op de diverse soorten bijeenkomsten, zoals de halfjaarlijkse KNMPCongressen en districtsledenbijeenkomsten, die uiteindelijk allemaal online plaats hebben gevonden. Daar kun je het dus
dubbel druk mee hebben.
Druk werd er eveneens vanuit de binnenwereld gevoeld. De leden van de KNMP verwachten terecht van hun beroeps- en
brancheorganisatie dat het werk gewoon doorgaat, COVID-19 of geen COVID-19. De gevolgen van de pandemie zou je
dan ook gerust kunnen beschouwen als een verbouwing van de winkel terwijl de verkoop doorging. Naast alle doorlopende
zaken is in 2021 extra aandacht uitgegaan naar belangrijke en grote inhoudelijke dossiers als Verantwoord Wisselen, VIPP
Farmacie, FMD, de contractering en de zorgregionalisering.
Voor de bureaumedewerkers bestaat de binnenwereld ook uit alles wat er gebeurd aan de Alexanderstraat. Collega’s die
afgelopen jaar toenemend ook zelf niet gespaard zijn gebleven voor COVID-19 en de soms langdurige gevolgen daarvan. Zij
hebben een heel coronajaar lang hun werkzaamheden vrijwel volledig vanuit huis verricht. Waardoor ook de momenten van
praktische afstemming, die aan de Alexanderstraat als vanzelf plaatsvinden, digitaal georganiseerd moesten worden. Dat
geeft druk, zeker als je het niet gewend bent.
Druk was er ook vanuit de buitenwereld. Vanuit de maatschappij is, zie het voorwoord van de voorzitter, tenslotte een stevig
extra beroep gedaan op apothekers. Apothekers die wij vanuit het bureau op allerlei manieren terzijde staan en die - zoals
altijd - hebben geleverd. En ook daar zijn we als bureau behoorlijk druk mee geweest.
Ik meen dat we er in zijn geslaagd om een moeilijk jaar goed door te komen. Dat neemt niet weg dat zoveel druk ook een prijs
vergt. Daarom reken ik voor 2022 op een bij de onverminderd hoge intrinsieke motivatie en loyaliteit van de medewerkers
passende (werk)druk zodat, volgens de wet van Yerkes-Dodson hun ‘arousal’ tot een optimale ‘performance’ kan leiden en
zij het beste van zichzelf voor de vereniging en haar leden kunnen blijven geven.
Eric Janson,
Algemeen directeur KNMP
Den Haag, 10 mei 2022.
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CORONA
APOTHEKER MEDICATIESPECIALIST IN
VACCINATIEPROCES

Minister De Jonge (VWS) spreekt een woord van

Net als 2020 staat 2021 in het teken van corona. De experti-

COVID-19-vaccinatie.

dank uit aan apothekers voor de ondersteuning bij de

se van de apotheker als medicatiespecialist richt zich dit jaar
met name op de rol van apothekers in het vaccinatieproces.

VERDELING VAN DE LASTEN VAN DE CRISIS

Apothekers ondersteunen in groten getale zorginstellingen

Begin 2021 roept de commissie Landelijke Openbare

en huisartsen om kwetsbare groepen te vaccineren tegen

Apotheken (LOA) van de KNMP Zorgverzekeraars Neder-

het coronavirus. Door de hulp van apotheekteams bij het

land (ZN) op om de steunmaatregelen, als gevolg van de

voor toediening gereedmaken (VTGM) van coronavaccins

coronacrisis, te verlengen. Zorgverleners in de openbare

wordt spillage voorkomen. De verspilling loopt hierdoor te-

farmacie leveren een grote extra inspanning om deze crisis

rug van de verwachte 5 procent naar ongeveer 1 procent.

zo goed als mogelijk te bestrijden. Het is niet redelijk om te-

Dit resulteert in vele duizenden extra uitgedeelde vaccins.

gelijkertijd inkomensverlies te moeten accepteren, zo houdt
de LOA-commissie ZN voor. De LOA-commissie vraagt een

C O V I D VA C C I N AT I E
E N A P OT H E K E N
D E E L A D R A A I B O E K VA C C I N AT I E
APRIL 2021

De KNMP publiceert

redelijke verdeling van de lasten van de crisis.

een overzichtsdocument
vol met achtergrond-in-

CORONAZELFTEST

formatie over COVID

Eind maart komt de coronazelftest beschikbaar. Minister

-19-vaccins, een lijst met

De Jonge koopt de eerste zelftest bij een apotheek in Den

aandachtspunten en het

Haag. De voorlichting door de apothekers over de zelftests

‘Draaiboek COVID-vac-

zorgt voor veel positieve publiciteit. De KNMP stelt voor

cinatie’ van de Neder-

openbaar apothekers informatiematerialen over zelftesten

landse Vereniging van

beschikbaar. En houdt een massaal bezocht webinar over de

Zieken-huisapothekers

verschillende soorten zelftesten en de testuitslag.

(NVZA).
1

Via een chatsessie ‘Vaccineren’ en een goed beoordeeld
webinar, over de vaccinatiestrategie en het vaccineren in de huisartsenpraktijk, informeert de KNMP de
leden. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
levert wekelijks de analyses voor de KNMP Corona monitor, zodat een actueel overzicht van de ontwikkelingen in
de sector continue beschikbaar is. Ook ondersteunt de SFK
apothekers bij het selecteren van patiënten die geneesmiddelen gebruiken die mogelijk relevant zijn tijdens of voorafgaand aan een COVID-19-vaccinatie. Om de kosten te

VERHOGEN VACCINATIEGRAAD

berekenen voor VTGM van die vaccins stelt de KNMP een

Eind maart concludeert de Raad voor Volksgezondheid

calculatieschema beschikbaar.

en Samenleving (RVS) in haar rapport over het Nederlandse vaccinatiestelsel dat er in publieke vaccinatiepro-

De
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KNMP

verzamelt

vaccina-

gramma’s kansen gemist worden door geen vaccins aan te

tie-verhalen van leden en bundelt

bieden via apotheken.				

deze online.

In de zomer gaat demissionair minister De Jonge in ge-
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sprek met apothekers over een mogelijke uitbreiding van

DLW’s hebben als thema ‘de life cycle van het vaccin en

hun rol bij de COVID-19-vaccinatie. Dit naar aanleiding

de rol van de apotheker’. De voorbereiding van het pro-

van vragen van de Tweede Kamer over de pilot van Friese

gramma in in handen van de Sectie Apotheker Genees-

apothekers met toedienen van vaccins door apothekers

middel & Maatschappij (AGM)			

en -assistenten. De KNMP ondersteunt de pilot van har-

.			

te. Als de meest laagdrempelige zorgverleners, dichtbij in

Minister De Jonge vraagt apothekers in wijken van grote

de wijk, kunnen apothekers bijdragen om de vaccinatie-

steden waar de vaccinatiegraad achterblijft informatie-

graad verder te verhogen. Rogier Hilbers van apotheek De

materiaal over de coronavaccinatie te delen. Daarnaast

Drie Stellingen in Oosterwolde vertelt over de Friese pilot

fungeren tientallen apotheken als testlocatie voor Testen

tijdens Districtsledenwebinars (DLW’s) van november. De

voor Toegang van de Stichting Open Nederland. 		
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HET BEROEP
PROFESSIONELE STANDAARD

Openbaar apothekers denken in november in drie sessies

Richting een vervanging van de Nederlandse Apotheek

mee over de KNMP-visie Huisapotheker. Beelden over de

Norm (NAN) door de Professionele Standaard in 2022

rollen en verantwoordelijkheden, passend bij apothekers van

wordt de KNMP-richtlijn Consultvoering geautoriseerd en

de huisapotheker, zijn essentieel voor goede farmaceutische

opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische

patiëntenzorg. De visie Huisapotheker is tevens een

Zorg. De nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apothe-

uitwerking van het Programma Medicatieoverdracht.

ker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprek-

VERANTWOORD WISSELEN

ken met de patiënt.

In het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’ maken zorgG E S P R E K S H U L P B I J V E R V O L G C O N S U LT
BEHANDELING UR-GENEESMIDDEL

partijen – waaronder de
KNMP – en het ministe-

Deze gesprekshulp gebruikt u als u aan de slag wilt gaan met de implementatie van consultvoering in de apotheek. Deze
gesprekshulp kan worden toegepast bij die vervolgconsulten waarbij UR-geneesmiddelen worden uitgegeven.

rie van Volksgezondheid,

WAT IS CONSULTVOERING?
Een farmaceutisch consult is een gesprek tussen de patiënt en de apotheker, waarin de zorgvraag van de patiënt wordt
besproken. Het gesprek vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen en resulteert altijd in een gezamenlijk besluit. Dit
besluit mondt veelal uit in een farmacotherapeutische behandeling volgens een behandelplan.

Welzijn en Sport (VWS)

Consultvoering in de apotheek wordt toegepast volgens het Calgary-Cambridge-model.

veilig en verantwoord

2 Informatie en onderzoek

over

het

wisselen van genees-

1 Begin van het gesprek
Structuur
bieden

afspraken

middelen. Daarbij komt

Relatie
opbouwen

Geneesmiddelenoverzicht:
wisselen ongewenst
vaststellingsdatum: 4 maart 2021

ook de verstrekking van

3 Uitleg, advies, besluit

recepten met medische

4 Afsluiten van het gesprek

noodzaak aan de orde.
TIPS OM AAN DE SLAG TE GAAN MET HET VERVOLGCONSULT
Op de volgende pagina worden suggesties gegeven voor vragen die tijdens de verschillende fasen van het vervolgconsult aan
de patiënt kunnen worden gesteld. Het helpt om eerst in duo’s te werken waarbij u elkaar observeert en opbouwend feedback
geeft (tops en tips).

Demissionair

minister

Van Ark (Medische Zorg) stelt in april dat ze wil dat zorgver-

Let op: de vragen kunnen worden gezien als voorbeeldvragen. De consultvoerder zal gaandeweg ontdekken welke vragen bij
hem of haar passen en prettig werken om te stellen. De vragen worden zoveel mogelijk toegespitst op de patiënt en zijn/haar
antwoorden en situatie.

zekeraars meer rekening houden met apothekers die geen

Meer weten?
Bekijk de volledige richtlijn en filmpjes op knmp.nl/consult

vrije keuze hebben in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. In de zomer stelt de Hoge
Raad in een arrest dat als de arts om medische redenen een
ander geneesmiddel, sterkte of dosering voorschrijft, de
apotheker moet verstrekken en de zorgverzekeraar moet
APOTHEKERSORGANISATIE

vergoeden. De inzet van de KNMP is dat apothekers niet
door zorgverzekeraars worden afgerekend op het afwijken

Ook

de

KNMP-conceptrichtlijn

Astma

is

opnieuw

van preferentiebeleid als gevolg van medische noodzaak.

geactualiseerd in verband met een grote herziening in de
internationale richtlijn Global Initiative for Asthma. De

Eind 2021 wordt de ‘Leidraad Verantwoord Wisselen’

KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp

als

bij zelfdoding is herzien. Deze richtlijn wordt periodiek

PatientenFederatie, FMS, NHG, LHV, KNMP en ZN

doorgelicht om zeker te stellen dat deze actueel is.

voorgelegd. De wens is te komen tot een gezamenlijk, breed

onderhandelaarsresulaat

aan

gedragen akkoord van werkafspraken.
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de

besturen

van

lijk en op de

n en niet-me-

voorkomende

rinitis, hoofd5 hoofdstukadvies nodig

formatie over

oed advies te

richtlijnen en

ekersassistent

zorgadvies te

aan de meest

de apotheek-

et expertise-

tie KNMP. Het

ondersteunen

or Zelfzorg zijn

daard en het

engt het GIC

eneesmiddel-

ORGANISATIE

GENEESMIDDEL
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n bedoeld als

s in opleiding.

STANDAARDEN VOOR ZELFZORG

theekteam in

oord zelfzorg-

S TA N D A A R D E N
VOOR ZELFZORG
INFORMATIE

CENTRUM

APOTHEKERSORGANISATIE

19-05-2021 14:09

TIENDE EDITIE

KNMP-OPLEIDING TOT KADERAPOTHEKER

STANDAARDEN VOOR

VAN START

ZELFZORG

Op 14 september is de kick-off van de tweejarige

De tiende editie van het boek Stan-

KNMP-opleiding tot kaderapotheker. De opleiding biedt

daarden voor Zelfzorg verschijnt.

openbaar apothekers de kans zich verder te specialiseren

In het standaardwerk voor zelf-

op inhoudelijk gebied en een spilfunctie te vervullen in de

zorg staan adviezen en achter-

regio. De afronding van de opleiding resulteert in een op-

grondinformatie

belangrijk

name in het KNMP-register voor kaderapothekers. Het

zijn voor een goed zelfzorgadvies.

voornemen is om in september 2022 wederom een groep

die

In de tiende versie is de standaard Maagklachten volledig

van start te laten gaan.

herzien en is een standaard opgenomen over de eikenprocessierups. De laatste is voor alle apothekers beschik-

MODERNISERING VERVOLGOPLEIDING

baar via de KNMP Kennisbank.

OPENBARE FARMACIE
Begin 2021 start het project ´Modernisering Vervolg-

OPLEIDINGEN

opleiding Openbare Farmacie´. Hiervoor geldt een inte-

De opleidingsfunctie maakte tot medio 2021 deel uit

grale projectorganisatie met een stuurgroep, projectteam,

van de afdeling Specialisme Farmacie. In het organogram

klankbordgroep en werkgroepen. Er wordt een tweetal

van de KNMP is deze inmiddels separaat gepositioneerd

externe onderwijsexperts ingezet, met de focus op het

binnen de ´afdeling Opleidingen´. Vanuit marketingtech-

didactisch concept en elektronische leren in combinatie

nisch oogpunt en gericht op externe communicatie, zal in

met fysiek leren (´blended learning´).

de nabije toekomst sprake zijn van het Charlotte Jacobs
Instituut. Binnen deze afdeling zijn zowel de vervolgopleiding Openbare Farmacie als de opleiding tot Kaderapotheker ondergebracht.
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DE BRANCHE
VIPP FARMACIE

ARBEIDSMARKT

Het doel van de VIPP Farmacie (Versnelling Informatie-uit-

De KNMP vraagt aandacht van de Tweede Kamer voor

wisseling Patiënt en Professional) is om de medicatieveilig-

arbeidsmarktproblematiek in apotheek. Er is tot nu toe

heid voor patiënten en de efficiëntie van dossieroverdracht

weinig oog geweest voor de openbare farmacie in actie-

te vergroten door een goede elektronische overdracht van

programma’s om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

medicatiegegevens door zorgverleners in de keten. Het

Binnen de openbare apotheek ervaren apothekers en hun

programma Medicatieoverdracht is onderdeel van de VIPP

medewerkers veel knelpunten die gevolgen hebben voor de

Farmacie. In dit landelijke programma implementeren tien

aantrekkelijkheid van de apotheekzorg, zoals regeldruk.

sectoren gezamenlijk de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten.

#WESLIKKENHETNIETLANGER
Ook Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothe-

De VIPP Farmacie start officieel op 1 januari 2022. De

kersassistenten, stelt met een actiecampagne praktijkpro-

KNMP heeft eerder met zeventien zorgkoepels richting de

blemen in de apotheek aan de orde. Aanleiding daarvoor is

Tweede Kamer haar verbazing uitgesproken over het feit

een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

dat de financiering van de Kickstart Medicatieoverdracht

Daarin staat dat de toezichthouder geen signalen heeft van

ontbrak in de VWS-begroting. VVD, D66, CDA en Christen-

acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg.

Unie dienden tijdens de VWS-begrotingsbehandeling een

De KNMP steunt de campagne en heeft eerder in een con-

amendement in om budget toe te kennen aan de Kickstart.

sultatie aan de NZa laten weten zich niet te kunnen vinden in

Het amendement wordt aangenomen waardoor geld wordt

de conclusie dat er geen signalen zijn van acute problemen

vrijgemaakt voor de Kickstart en de VIPP Farmacie officieel

in het borgen van de toegankelijkheid van apotheekzorg. De

van start kan.

apothekersorganisatie ziet een kloof tussen de theorie en
de werkelijkheid.

FALSIFIED MEDICINES DIRECTIVE (FMD)
Op basis van een onderzoek onder alle apotheekhoudenden
meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de
meeste apotheken goed op weg zijn met de controle op
veiligheidskenmerken van geneesmiddelen.
In een gezamenlijke brief aan VWS verzoekt de KNMP
met LHV, NVZA en NApCo, namens apotheekhoudenden,
het ministerie van VWS de belofte na te komen om de kosten voor de implementatie van de FMD te vergoeden. De
partijen vragen aan VWS er zorg voor te dragen dat de

14

structurele kosten, met terugwerkende kracht, en de een-

OVERHEIDSBIJDRAGE IN DE

malige investeringen vergoed worden. Eind december zegt

ARBEIDSKOSTENONTWIKKELING (OVA)

een aantal zorgverzekeraars aan contracteerpartijen toe de

Eind december zegt een aantal zorgverzekeraars aan con-

tarieven aan te passen met het oog op de FMD-vergoeding.

tracteerpartijen toe de tarieven aan te passen met het oog

Begin december is de FMD-scannertool klaar voor gebruik.

op de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

Hiermee kunnen apotheekhoudenden hun scanner mak-

(ova). Een deel van de zorgverzekeraars is hierover nog in

kelijker controleren op onjuiste instellingen en waar nodig

gesprek met contracteerpartijen. De KNMP pleitte er eer-

opnieuw (laten) instellen. Een goed ingestelde scanner is

der bij zorgverzekeraars voor om vrijgekomen geld voor

nodig om de controle van verpakkingen op echtheid nauw-

hogere zorgsalarissen (ova-gelden) door te vertalen in con-

keurig te laten verlopen.

tracten met apotheken.

JAARVERSLAG KNMP 2021

CAO APOTHEKEN EN CAO APOTHEKERS IN

tering en bekostiging in de farmacie. In het verlengde van

DIENSTVERBAND

de DLW’s opent de KNMP een meldpunt voor haar leden

Na accordering van het onderhandelingsresultaat door alle

om knelpunten in contracten en het contracteerproces te

cao-partijen en instemming van de leden van ASKA, VZA

melden. Apothekers kunnen in situaties waarbij contracten

en de vakorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg &

met zorgverzekeraars de (kwaliteit van) farmaceutische

Welzijn heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

zorg belemmeren terecht bij het meldpunt. De KNMP kaart

genheid de Cao Apotheken algemeen verbindend verklaard.

deze zaken vervolgens aan in gesprekken met andere partij-

De Cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tus-

en en organisaties. Voorts gebruikt de KNMP deze meldin-

sen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30

gen om nog meer praktijkcasuïstiek te betrekken bij beleid.

juni 2021.
Half november stelt de KNMP opnieuw een publieksbroDe Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) en

chure beschikbaar die inzicht geeft in hoe zorgverzeke-

de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothe-

raars omgaan met de vergoeding van apotheekzorg. Deze

kers (WZOA) ondertekenen een nieuwe Cao Apothe-

brochure dient als informatiebron voor patiënten die in de

kers in Dienstverband. De VAD is op 6 juli 2021 vanuit de

eindejaarsperiode de mogelijkheid hebben om de zorgver-

Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) opgericht met

zekering te heroverwegen.

ondersteuning van de WZOA en de KNMP. Als cao-partij
maakt de VAD zich sterk voor de positie van de apotheker in

Eind 2021 wordt bekend dat de NZa een aanpassing van

dienstverband. De looptijd van deze cao is van 1 september

de bekostiging van de terhandstelling van de geïndividua-

2021 tot 1 juli 2022.

liseerde distributievorm (GDV) en een nieuwe facultatieve
prestatie opneemt in de regelgeving voor farmaceutische

CONTRACTERING

zorg. Voor de GDV mag een apotheker met ingang van 2023

De KNMP biedt met het rapport ‘Evaluatie onderhande-

niet langer een terhandstelling per geneesmiddel in reke-

lingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farma-

ning brengen. De KNMP heeft bij de NZa aangegeven deze

cie’ inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt

wijziging onwenselijk te vinden, zolang deze geen onderdeel

kansen en uitdagingen van het contracteerproces tussen

is van een breder geheel in de vorm van een nieuwe bekos-

zorgmakelaars en zorgverzekeraars inzichtelijk. De KNMP

tiging op de middellange termijn. Ook voorziet de KNMP

betrekt dit rapport bij de gesprekken met Zorgverzekeraars

problemen in de uitvoering en in de communicatie naar pa-

Nederland, zorgverzekeraars en zorgmakelaars.

tiënten, zeker als in contracten de nieuwe mogelijkheden
voor tariefdifferentiatie verschillend worden ingevuld.
De nieuwe facultatieve prestatie gepubliceerd per 1 januari 2022 richt zich op het begeleiden van patiënten om het
geneesmiddelengebruik te optimaliseren, in samenwerking
met de huisarts. Deze prestatie is bedoeld om in contracten
de mogelijkheid te bieden om op regionaal niveau aanvullende afspraken te maken over de bekostiging hiervan.

REGIONALISERING
Om apothekers meer inzicht te geven in het contracteer-

Tijdens de Netwerkdag op 15 september gaat het bestuur

proces is door de KNMP een infoclip ontwikkeld. Ook de

met regionale apothekersorganisaties in gesprek over ont-

voorjaarsreeks van de DLW’s staat in het teken van contrac-

wikkelingen rondom regionalisering. In dat kader werd ook
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gelicht. De KNMP zet nadrukkelijk in op concrete onder-

APOTHEKEN ESSENTIËLE SCHAKEL IN
ACUTE ZORG

steuning. In een paneldiscussie is input gevraagd van de

Uit de reacties op de internetconsultatie over de zogeheten

leden.

houtskoolschets voor een toekomstige inrichting en bekos-

de opzet van het KNMP-programma Regionalisering toe-

tiging van de acute zorg blijkt dat respondenten apotheken
Met het oog op de regionalisering is de KNMP gestart met

als een ‘essentiële schakel’ in het acute zorglandschap zien.

het organiseren van Clusteroverleggen. Dit zijn overleggen

Ook wordt gevraagd om duidelijke randvoorwaarden voor

tussen regionale apothekersorganisaties om best practices

gegevensuitwisseling en bekostiging. Een verscheidenheid

uit te wisselen. Inmiddels zijn 35 van de circa 50 organisa-

aan koepelorganisaties, zorgaanbieders en kennisinstitu-

ties betrokken bij een regelmatig overleg. Het animo en de

ten heeft gereageerd op het document. Met een algemene

waardering is hoog.

maatregel van bestuur (AMvB) wordt vastgesteld dat per
1 januari 2022 vooraf overleg dient plaats te vinden als acu-

De KNMP is in 2021 gestart met het organiseren van een

te zorg in de regio wordt beëindigd of opgeschort. Hierbij

leergang voor bestuurders van regionale apothekers-

zijn dienstapotheken betrokken. Door voormalig minister

organisaties. De eerste serie trainingen is ruimschoots

Bruins (Medische Zorg) is gevraagd om alvast naar deze

overschreven, in 2022 zullen twee extra series volgen. De

(concept-)regelgeving te handelen.

inhoud van de leergang is mede op basis van input van de
leden ontwikkeld door het Jan van Es instituut.

ADMINISTRATIEVE LASTEN
De Eerstelijnscoalitie van KNMP, InEen, KNGF, KNMT,
KNOV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT tekent
bezwaar aan bij de NZa tegen extra regeldruk door de
invoering van een ingewikkelde, uitgebreide vragenlijst
over financiën en bedrijfsvoering. De vragenlijst is een
aanvulling op de openbare jaarverantwoording. Richting
VWS en politiek Den Haag ageert de Eerstelijnscoalitie
al langer tegen deze openbare jaarverantwoordingsplicht
voor hun leden.

OPIUMWETMIDDELEN
De IGJ en de KNMP hebben de ‘Handreiking Administratie
Opiumwetmiddelen in de Openbare Apotheek’ bijgewerkt.
De nieuwe versie bepleit, in het kader van voortschrijdende
digitalisering,

zoveel

mogelijk

voorschriften

van

opiumwetmiddelen digitaal te verzenden en te bewaren.
Daarnaast zijn de adviezen en ervaringen van de IGJ bij
recent gehouden inspecties verwerkt.
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PRODUCTEN
APOTHEEK.NL

MEDICATIEBEWAKING

Apotheek.nl scoort bij de verkiezing ‘Website van het Jaar’

De samenwerking met het ministerie van Infrastructuur

een 9.6 en wint hiermee, voor de vierde keer op een rij, de

en Waterstaat op het gebied van geneesmiddelen die de

titel ‘Beste Website’ in de categorie Gezondheid. De award

rijvaardigheid beïnvloeden is geformaliseerd. De KNMP

‘Website van het Jaar‘ is de grootste online publieksprijs

ontvangt gedurende 3 jaar een subsidie om nieuwe advie-

die jaarlijks wordt uitgereikt. Websites worden beoor-

zen op te stellen en de huidige adviezen te actualiseren.

deeld op inhoud, navigatie, ontwerp en aanbevelingsintentie. Apotheek.nl heeft gemiddeld 1,6 miljoen bezoekers per

In 2021 zijn er geen nieuwe MFB’s ontwikkeld, maar ligt de

maand.

focus op de implementatie van MFB’s. Hiermee heeft de
KNMP een stabiele fundering gelegd om in de toekomst de
G-Standaard MFB’s verder uit te breiden. De KNMP heeft

Apotheek.nl
viert feest
Bedankt voor
alle steun!

hierin nauw samengewerkt met softwareleveranciers en
eindgebruikers.
KNMP FARMANCO BRENGT JAARLIJKS GENEESMIDDELENTEKORTEN IN

ALS GENEESMIDDELEN LANDELIJK NIET BESCHIKBAAR ZIJN EN HET TEKORT

KAART. APOTHEKERS KUNNEN DAGELIJKS TEKORTEN MELDEN EN OP DE

WAARSCHIJNLIJK LANGER DAN 14 DAGEN GAAT DUREN, WORDT HET

WEBSITE OPLOSSINGEN VINDEN. DE MELDINGEN DIE BINNENKOMEN BIJ

TEKORT OP FARMANCO GEPUBLICEERD. FARMANCO HOUDT ALS ENIGE

FARMANCO WORDEN GEVERIFIEERD BIJ DE FABRIKANT.

INSTANTIE IN NEDERLAND AL 17 JAAR STATISTIEKEN BIJ.

K N M P FA R M A N C O

GENEESMIDDELENTEKORTEN
2020

AANTAL GENEESMIDDELENTEKORTEN IN 2020

1600

5 COVID-19 GERELATEERDE GENEESMIDDELENTEKORTEN IN 2020

1400

DUUR
TEKORTEN
2020
DUURTIJDELIJKE
TIJDELIJKE TEKORTEN
2020

GENEESMIDDEL

TO E PA S S I N G

1

Amoxicilline tabletten, capsules en
suspensie

Antibioticum, toegepast bij superinfectie als gevolg van het
coronavirus. Daarnaast een veel gebruikt antibioticum bij diverse
infecties in de 1e lijn

2

Dexamethason tablet

Ernstig zieke COVID-19 patiënten, ter onderdrukking van het
immuunsysteem

3

Griepprik (influenza vaccin)

Grieppreventie

4

Midazolam injectievloeistof

Sedatie van patiënten op een ‘intensive care’-afdeling,
palliatieve sedatie

5

Propofol injectievloeistof

Sedatie van patiënten op een ‘intensive care’-afdeling,
palliatieve sedatie

1000

800

In december zendt de KNMP op Sky Radio een radiospot

600

400

200

0

uit over Apotheek.nl. De radiospot draagt bij aan de positionering van apothekers als medicatiespecialist en verwijst
luisteraars naar Apotheek.nl.
20 enthousiaste apothekers werken mee aan de opname

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

deﬁnitief

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

tijdelijk

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland in 2020 is 1480 . Dit is een
Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland in 2020 is 1480.
vergelijkbaar
inwat2019,
een was
bijna
Dit is een vergelijkbaaraantal
aantal als inals
2019,
een bijnawat
verdubbeling
van deverdubbeling
voorafgaande jaren. was van de voorafgaande
14% van 14%
de tekorten
betreft
die uit de
handel zijnproducten
genomen.
van
deproducten
tekorten
betreft
die uit de handel zijn genomen.
jaren.

GENEESMIDDEL

TOEPASSING

ACE-remmer tabletten (captopril, enalapril, lisinopril, fosinopril, perindopril)

Hoge bloeddruk, hartfalen

2

Bèta-blokker tabletten (acebutolol,
metoprolol, atenolol, propranolol,
bisoprolol, nebivolol, labetalol)

Hoge bloeddruk, hartritmestoornis

3

Co-trimoxazol tabletten en suspensie

Bacteriële infecties (antibioticum)

4

Fenprocoumon tabletten

Antistolling

5

Fludarabine, doxorubicine en
bleomycine voor injectie/infusie

Geneesmiddelen voor de behandeling van
kanker

6

Fluoxetine tabletten en capsules, sertraline tablet

Depressie

7

Lithiumcarbonaat tabletten

Stemmingsschommelingen, clusterhoofdpijn

8

Nifedipine en diltiazem tabletten en
capsules

Hoge bloeddruk, hartkramp (angina pectoris),
hartritmestoornis

9

Nitrofurantoïne capsules en tabletten,
trimethoprim tabletten

Blaasontsteking (antibioticum)

10

Valaciclovir tabletten

Virale infecties

1

Apotheekbereiding
1%

Therapeutisch
alternatief
17%

Distributie
Distributie
6%

Voor 1% van de tekorten
is helemaal geen alternatief
beschikbaar.

3

4

5

6

7

8

9

10

>10

TIJDELIJKE GENEESMIDDELENTEKORTEN 2020 MET
BEKENDE OORZAAK

Alternatieven niet
beschikbaar
1%

76% van de tekorten
kan worden opgevangen
door een geneesmiddel met
dezelfde werkzame stof.

2

Duur tekorten (maanden)

COVID-19 (in alfabetische volgorde).

Import
5%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

In 2020 duurde een tekort gemiddeld 108 dagen. 73% van de
tekorten was binnen 5 maanden opgelost.

5 geneesmiddelen waarvan in 2020 de beschikbaarheid was verminderd vanwege

oplossingen voor geneesmiddelentekorten 2020
OPLOSSINGEN GENEESMIDDELENTEKORTEN 2020
10 GENEESMIDDELENTEKORTEN MET VEEL IMPACT IN
2020

1

Deel tekorten opgelost (%)

1200

Nieuwe
registraties
5%

Van de helft van de
tekorten is geen
oorzaak opgegeven
door de fabrikant.

Grondstof
7%

Economisch
8%

Productie
46%

Kwaliteit
10%
Farmaceutische
substitutie
76%

46% is tijdelijk niet
beschikbaar door
problemen met de
productie

Verhoogde vraag
18%

10 tekorten die in 2020 de nodige impact hebben op patiënten en
zorgverleners (in alfabetische volgorde).

van 60 medicijnvideo’s voor op Apotheek.nl. Deze video’s
worden geplaatst op de bijbehorende medicijnpagina op de
website. In totaal komen er 180 video’s.

KNMP FARMANCO
INFORMATORIUM MEDICAMENTORUM

Op 21 januari is de KNMP met de jaarcijfers over 2020

In februari is de 51e editie van het Informatorium Medica-

van KNMP Farmanco naar buiten getreden. Met een pers-

mentorum (IM) in boekvorm uitgekomen. Ten opzichte van

bericht met als titel - Geneesmiddelentekorten wederom

de vorige editie is deze

ongekend hoog - en een bijbehorende infographic zijn de

uitgave vernieuwd en

media en de stakeholders uitgebreid geïnformeerd over

geactualiseerd

met

deze ongewenste situatie. In 2020 zijn 1480 tekorten

de

van

geteld, nagenoeg overeenkomstig met de recordscore van

35 nieuwe stoffen en

2019, wat een bijna verdubbeling was met de jaren ervoor.

ruim 300 stofcombi-

Diverse media, waaronder Hart Van Nederland met een

naties,

herziene

interview met Aris Prins, De Telegraaf en de NOS, hebben

hoofdstukken en vele

uitgebreid gepubliceerd. In februari worden n.a.v. de cijfers

andere

Kamervragen gesteld door de PVV.

introductie

7

inhoudelijke

wijzigingen.
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SFK

den afgerekend als het laagste geprijsde middel volgens

Per 1 januari heeft de Stichting Farmaceutische Kenge-

de SFK-lijst niet leverbaar was. 			

tallen (SFK) een langgekoesterde wens van apothekers
kunnen vervullen. Naast de rapportage over leverings-

De SFK voorziet de KNMP van inzichten op basis van

problemen bij preferente geneesmiddelen, publiceert de

data-analyses bij belangrijke dossiers, zoals het veranderen

SFK nu ook wekelijks leveringsproblemen bij alle (gangbare)

van de bekostiging van GDV of veranderingen in de vergoe-

generieke en specialité geneesmiddelen. Hiertoe ontvangt

ding van Vitamine D.

de SFK wekelijks vanuit BG Pharma een overzicht van middelen die bij minimaal 2 groothandels niet leverbaar zijn. Diverse contracteerpartijen hebben afspraken kunnen maken
om die lijsten voortaan als ‘gouden standaard’ te gebruiken,
waardoor apothekers bijvoorbeeld niet op een LPG wor-
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COMMUNICATIE EN PUBLIC AFFAIRS
VERKIEZINGEN EN FORMATIE

ZORG RONDOM OUDEREN

In maart stelt de KNMP een overzicht beschikbaar van

De KNMP pleit voor een centrale rol van apothekers bij de

standpunten in verkiezingsprogramma’s over farmaceu-

zorg rondom ouderen tijdens de ‘Week van de dialoog’ die

tische patiëntenzorg. Het merendeel van de verkiezings-

VWS in februari organiseerde. Daarin stond de dialoognota

programma’s besteedt aandacht aan thema’s die voor

‘Ouder worden 2020-2040’ centraal. Ook stelt de KNMP

apothekers van belang zijn. Zo wordt er onder meer nadruk

dat de samenwerking binnen de zorg voor ouderen moet

gelegd op geneesmiddelentekorten en apotheekbereidingen.

worden versterkt.

Richting de formatietafel geeft de KNMP een aanzet voor
de uitwerking van de aanpak om geneesmiddelentekorten
I N B R E N G

T W E E D E

KAMERVERKIEZINGEN 2021
E N R EG E E R A K KO O R D
Met de toename van patiënten die veel verschillende geneesmiddelen gebruiken is gerichte inzet van farmaceutische patiëntenzorg
nodig. Het is de ambitie van apothekers om, samen met andere zorgverleners, werk te maken van uitkomstgedreven zorg. Hiermee

Goed voorbereid op reis!

te verminderen en doet suggesties voor de rol van apothekers
in een mogelijk toekomstig vac-

leveren apothekers een bijdrage aan de betaalbaarheid, veiligheid en toekomstbestendigheid van de zorg. Daartoe doet de KNMP een
viertal aanbevelingen:
1. Apothekers dragen zorg voor de continuïteit van behandeling.
2. Apothekers verhogen de patiëntveiligheid door gegevensuitwisseling en digitalisering van de zorg.

cinatiebeleid. De KNMP vraagt

3. Apothekers richten zich op hun zorgfunctie door inschrijving van patiënten bij de huisapotheek.
4. Apothekers leveren preventieve zorg door voorlichting over en de bevoegdheid om te vaccineren.

UITDAGING: TOENAME GENEESMIDDELENTEKORTEN
• Bijdrage van apothekers: zorgdragen voor de continuïteit van behandeling.
In 2019 is de beschikbaarheid van geneesmiddelen nog verder onder druk komen te staan en zijn de tekorten verdubbeld tot 1492. Voor
patiënten betekent dit dat zij niet konden beschikken over hun geneesmiddelen in een bepaalde dosis of in de juiste vorm. Apothekers
overbruggen deze kloof door in 99% van de gevallen met het nodige kunst- en vliegwerk een geschikte oplossing te vinden voor een
geneesmiddeltekort. Kwetsbare patiënten kunnen op deze wijze toch hun behandeling continueren.

tevens aandacht voor de bevordering van gegevensuitwisseling

De apothekersorganisatie omarmde vorig jaar al het plan van de minister van VWS om ijzeren voorraden aan te leggen. Voorts zijn we
met de minister voorstander van het terughalen van de productie van geneesmiddelen naar Europa. Het aanleggen van ijzeren voorraden
kan binnen een paar jaar worden geregeld. Het produceren in Europa vraagt om meer geduld. We zijn nu erg afhankelijk geworden van
landen als China en India.

in de zorg en de modernisering

De tekorten vragen om een hoge (tijds)investering van het apotheekpersoneel. Gemiddeld kost het een apotheekteam 17,5 uur (0,5fte)
per week om geneesmiddelentekorten op te lossen. Het is een van de factoren die de hoge werkdruk in de apotheek veroorzaken. Door
geneesmiddelentekorten terug te dringen, kan de huidige krapte op de arbeidsmarkt (deels) worden verlaagd.
Apothekers helpen patiënten graag zo snel mogelijk aan een vervangend geneesmiddel bij een tekort. Hiertoe doet de KNMP er alles
aan apothekers steeds sneller te informeren over de beschikbare vervangende geneesmiddelen. De patiënt wordt nog sneller geholpen
als apothekers een ruimere keuze hebben uit de goedkoopste geneesmiddelen.
Voor een succesvolle behandeling is de beschikbaarheid van een geneesmiddel essentieel. Als geneesmiddelen niet voorradig zijn,
kunnen magistrale bereidingen door apothekers een oplossing zijn. Met een magistrale bereiding wordt medicatie op maat gemaakt
voor patiënten die niet met geregistreerde geneesmiddelen behandeld kunnen worden. Zo wordt medicatieveiligheid bewerkstelligd.
Ongeveer 7,5-8 miljoen van de verstrekte geneesmiddelen in de openbare apotheek zijn bereidingen. Dit is ongeveer 1,5% van alle

van de bekostiging van de farmaceutische patiëntenzorg zo-

verstrekte geneesmiddelen. Magistrale bereidingen blijven beschikbaar wanneer er een landelijk dekkend netwerk van 300 bereidend
apothekers blijft functioneren. Zo kan de samenleving erop rekenen dat apothekers bij tekorten, calamiteiten en de specifieke noden
van patiënten kunnen voorzien in de behoefte. De KNMP maakt zich er hard voor dat dit netwerk kan blijven leveren en bereidingen
adequaat worden bekostigd.

dat de apotheker zich meer kan
richten op farmaceutische pati-

1

ëntenzorg in de wijk.

SN IF

SN IF!

Bestel de poster
en folder »

Ten behoeve van de ambtelijke voorbereiding op de formatie van het nieuwe kabinet stuurt minister Van Ark het
rapport ‘Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van

GOED VOORBEREID OP REIS

de benodigde voorwaarden’ naar de Tweede Kamer. Hierin

De KNMP start op 24 juni de online publiekscampag-

schetst onderzoeksbureau SiRM mogelijkheden om door

ne ‘Goed voorbereid op reis’. Apothekers en hun teams

meer in te zetten op farmaceutische zorg elders in de zorg

kunnen patiënten gericht geneesmiddelenadvies geven

kosten te voorkomen.

over drie fases van de reis: daaraan voorafgaand, een
tijdige check en eenmaal op locatie. Zo kunnen patiën-

Richting de behandeling in de Tweede Kamer van de begro-

ten zonder zorgen op vakantie. 			

ting van VWS vraagt de KNMP aandacht voor het meene-

		

men van farmaceutische patiëntenzorg in een vervolg van

Een campagnepagina op Apotheek.nl attendeert het Neder-

het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ in 2022 en het

lands publiek op het belang van het tijdig aanvragen van een

vrijmaken van gelden voor de reeds ingezette kickstart van

Schengenverklaring. De bijbehorende folder en poster die

het landelijk programma medicatieoverdracht.

de KNMP ontwikkelde zijn gratis beschikbaar voor leden.
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VERENIGING
ONTMOETEN EN KENNISDELEN

In mei en november vinden de DLW’s plaats. In het voorjaar

Op 9 maart is in het World Forum te Den Haag het eerste

is het thema ‘Bekostiging en contractering in de farmacie’

volledig online KNMP Voorjaarscongres, met als thema:

met meer dan 1000 deelnemers. In het najaar ‘De life cycle

Diabetes Mellitus. Na een intensieve voorbereiding is aan

van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothe-

meer dan 1600 deelnemers een interessant programma

kers een rol?’.

geboden en de mogelijkheid elkaar digitaal te ontmoeten.
Door de pandemie ziet de KNMP zich genoodzaakt steeds
vaker online te opereren. Daartoe wordt lopende het jaar
ook een eigen KNMP Studio gerealiseerd.

KNMP VOORJAARSCONGRES

D I A B E T E S
M E L L I T U S
DINSDAG 9 MAART 2021
O N L I N E 12.00-17.00 U U R

AGM organiseert drie succesvolle bijeenkomsten met als
thema’s ‘De evolutie van het farmaceutische kennisdomein’,
‘BIG-(her)registratie’ (samen met de Nederlandse Industrie-Apothekers (NIA)) en ‘Artificial Intelligence’.
De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO)
houdt op 28 september een webinar ‘Kennismaken met het
WSO-bestuur’. Tijdens dit webinar kunnen leden van de
WSO nader kennismaken met de WSO en horen waar de
WSO zich voor inzet. Aan de orde komen relevante dossiers
APOTHEKERSORGANISATIE

van de WSO, zoals de operationalisatie van de toekomstvisie, de Professionele Standaard, de Vervolgopleiding en ka-

Tijdens het congres is bekend gemaakt dat de KNMP Zor-

derapothekers.

ginnovatieprijs 2021 gaat naar openbaar apotheker Harm
Geers met zijn Apothekers Podcast. De podcast is sinds

BESTUUR EN SECTIES

oktober 2020 in de lucht en heeft als doel mensen te door-

De Algemene Vergadering van juni markeert de afsluiting

dringen van de positieve effecten van geneesmiddelen.

van het transitiejaar na de wijziging van de bestuurlijke
structuur van de KNMP eind 2019 door het vaststellen van
de paper “Goed bestuur en waardegedreven governance de
weg naar een toekomstbestendige KNMP”.
Tijdens de AV worden Giselle Tak-Ronnen (kwaliteitszetel
ketenapotheken) en Miriam Stoks-Goosensen (kwaliteitszetel zelfstandige apotheken) benoemd in de LOA. Frank
Verheijen, Jacco Pesser en Bart Tolhuisen nemen afscheid
van de LOA.
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De WSO wordt per 1 juni versterkt met Jos Lüers, Sander
Borgsteede, Daphne Louwerier en Annemiek Klink. Steven Verhagen-Smits wordt de nieuwe voorzitter van het
WSO-bestuur en volgt hiermee Peter Wognum op die tijdens de AV van juni afscheid neemt.
Tijdens de AV van december neemt Jaap Claessens afscheid
van AGM. Maayke Fluitman doet dit eveneens en treedt uit
het KNMP-bestuur. Joris Langedijk wordt benoemd als op-

Eind november reikt KNMP-vicevoorzitter Nicole Hunfeld

volger van Jaap Claessens bij AGM.

de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit aan vier studenten binnen de categorie farmacie en (bio)farmaceutische

WAARDERING VOOR DE VOLGENDE
GENERATIE APOTHEKERS

wetenschappen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij

Tijdens het KNMP Najaarscongres reikt de KNMP de Stu-

studenten met uitblinkende studieresultaten in het eerste

dentenprijs 2021 uit. De prijs is toegekend aan Eline Giraud

studiejaar van het wetenschappelijk onderwijs. De KNMP is

(Utrecht), Carlijn Lems (Leiden Academic Centre for Drug

sponsor van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. De win-

Research), Fenna de Vries (Leiden) en Lisa Wibier (Gronin-

naars zijn Daan Bijker (Rijksuniversiteit Groningen), Thom

gen). Zij werden voor deze prijs voorgedragen door hun

van Gemeren (Vrije Universiteit), Raghad Kasas (Univer-

hoogleraren en docenten op grond van uitstekende studie-

siteit Utrecht) en Willemijn van der Heijden (Universiteit

resultaten, motivatie en inzet.

Leiden).

der Wetenschappen (KHMW) kent deze prijzen toe aan
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
Bij dit jaarverslag is de jaarrekening 2021 opgenomen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie (hierna: de KNMP). Deze jaarrekening bevat de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening van KNMP
Vereniging en haar 100% groepsmaatschappijen KNMP Holding B.V., Z-Index B.V., SID B.V. en ORIA B.V. In ORIA B.V. vinden
momenteel geen activiteiten plaats.

JURIDISCHE STRUCTUUR KNMP

KNMP Vereniging

KNMP Holding B.V.

SID B.V.

Z-Index B.V.

ORIA B.V.

Stichting
Farmaceutische
Kengetallen

De activiteiten van de KNMP-bureauorganisatie vinden voornamelijk plaats binnen KNMP Holding B.V. en haar 100%
groepsmaatschappijen.
LEDEN

Leden van de KNMP per 31 december 2021
2021

2020

Gevestigde apothekers openbare apotheek

1.959

1.942

Tweede apothekers openbare apotheek

1.002

1.004

Apothekers werkzaam in ziekenhuis

684

668

Industrieapothekers

186

218

Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij

551

604

Apothekers NP

1.078

1.059

Totaal generaal

5.460

5.495

162

163

Waarvan verblijvend in het buitenland
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Farmacie & Markt

Farmaceutische zorg,
onderzoek &
Innovatie
Opleidingen

CLUSTER BELEID & ONTWIKKELING

ORGANOGRAM KNMP-BUREAUORGANISATIE

LNA

SFK
Algemeen
directeur

CLUSTER DIENSTVERLENING

GIC

Z-Index

Verenigingscoördinatie
Communicatie &
Public Affairs
Finance &
Control

ICT & BI

Human Resources

Facilitaire
Dienst

CLUSTER STAF & DIRECTIE

Bestuurszaken
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OVERIGE INFORMATIE
INVESTERINGEN
De KNMP verricht jaarlijks investeringen in lijn met en ter continuering van de normale bedrijfsuitoefening. Voor een nadere
detaillering van de investeringen die in het boekjaar zijn gedaan wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.
FINANCIËLE POSITIE
Het totaal eigen vermogen van de vereniging bedraagt ultimo 2021 euro 16,0 miljoen, hetgeen ondanks het verlies van euro
0,5 miljoen in 2021 onderanderd is t.o.v. de stand ultimo 2020. Het verlies in 2021 is gecompenseerd door een toename in
de herwaarderingsreserve voor het ongerealiseerde koersresultaat per ultimo 2021. De vereniging kent geen langlopende
schulden en de activa zijn grotendeels in liquide vorm aanwezig. Op basis hiervan kan de financiële positie van de vereniging
op zowel korte als lange termijn zeer solide worden genoemd.
In de Algemene Vergadering van juni 2019 zijn de financiële kaders van de vereniging vastgesteld voor de jaren 2020 tot en
met 2022. Deze kaders voorzien onder meer in een verlaging van de algemene reserve tot maximaal 85% van de personele
kosten in enig jaar. Het surplus ultimo 2021 staat in beginsel ter beschikking aan de (zakelijke) leden. Voor de jaren na
2021 is de invulling hiervan afhankelijk van de invulling van weer een nieuw overeen te komen zakelijke contributieregeling
Contracturen

binnen de financiële kaders 2020-2022.

150

HUMAN RESOURCES

100

Aantal medewerkers exclusief
stagiares de
en externen
Het KNMP bureau faciliteert en ondersteunt
leden van de KNMP om hun rol als medicatiespecialist goed op te kunnen

50

pakken. Het bureau kende in 2021 veel dependances zowel in als buiten Den Haag. 2021 werd
wederom
63 namelijk
127 geken127 67
0 lieten om anders dan strikt noodmerkt als een jaar waarin corona zegevierde en de beperkingen daaromtrent geen ruimte
2020
2021

181 werd de continuïteit in de dienstverlening naar onze leden toe gezakelijk naar het bureau te komen. Onder geen beding
Fulltime
Parttime

riskeerd. Het LNA, FD en Communicatie
vormden daarmee in de maanden met piekbesmettingen vaak de enige bezetting
193
Contract
binnen het bureau. De rest van de medewerkers kwamContracturen
hoogst uitzonderlijk naar kantoor om clusterbesmetting
en daarmee
150
een disruptie in de continuïteit van de dienstverlening
naar onze achterban te voorkomen.
Dit vergde veel van de mede150
2020
werkers die met het sluiten van scholen 2021
een extra uitdaging
zagen in de gelijktijdige opvang van hun kinderen. Daar waar

100

100

uitvielen
werden extra meters gemaakt door diegenen die wel fit waren. Daarnaast werd ook veel buiten de reguAantalcollega’s
medewerkers
exclusief
stagiares en externen
liere werkuren doorgewerkt omdat de werkzaamheden
niet afnamen en daarmee de druk
op de bezetting verder toenam.
50
50
63 127 67 127
165
174
19
25
0
2020

181

Fulltime

0

2021

Parttime

2020

2021

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd

193
Contract

Contracturen
150

150
100

100

2020

2021

100
50

63
0

127

67

2020
Fulltime

127

165
0

2021

50

50

Parttime

Onbepaalde tijd

150
100

100

50

50
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174

19

2021

Bepaalde tijd

Geslacht
150

165

25

2020

Contract

24

Geslacht
150

174

66
19

0

124

68

125

66
0

124

2020
Mannen

68

125

2021
Vrouwen

Het relatief hoog aantal uitstromende gepensioneerden legde een extra uitdaging neer op deze bezetting. Door een doorstroom van collega’s binnen de afdelingen zijn veel vacante posities opgevangen. De werving & selectie werd daarmee
niet minder uitdagend. De inspanningen wierpen gelukkig wel hun vruchten af en zo
hebben we in 2021 weer 21 nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Het percentage

Aantal medewerkers exclusief
stagiares en externen

nieuw ingestroomd talent is daarmee 16% lager dan het voorgaande jaar. Dat kwam
deels doordat er minder vacatures zijn ontstaan maar ook deels doordat we met

181

5 openstaande vacatures het boekjaar hebben afgesloten.
Mede door het stringente thuiswerkbeleid telde de KNMP een zeer a-typisch per-

193

centage kortdurend verzuim van 0,56%.Medewerkers met klachten bleven thuis om
elk risico uit te sluiten en veelal werd achter het thuisbureau doorgewerkt zolang dat

2021

2020

kon. Wel zagen we een toename in het middellang en langdurig verzuim waarbij we
een duidelijke correlatie te zien was met Corona. Het totaal verzuim- percentage kwam daarmee op 3,98% uit.
Verbondenheid op afstand is ook een belangrijk thema in 2021. Middels organisatie overkoepelend georganiseerde communicatie, zoals veelvuldige updates op intranet, chats, ludieke verrassingen en personeelsbijeenkomsten als ook afdelinggerelateerde online meetings zijn we 2021 doorgekomen en hebben we de verbinding met elkaar en onze missie in stand
trachten te houden. Al blikken we graag vooruit naar een nieuw jaar waarin de beperkingen rondom Corona worden opgeheven en we weer gezamenlijk vanuit de Alexanderstraat de lenen kunnen ondersteunen.
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RESULTAATONTWIKKELING
De KNMP sluit het boekjaar af met een negatief netto resultaat van € 0,5 miljoen, terwijl een tekort van € 0,9 miljoen is
begroot. Het gerealiseerde tekort over 2021 is minder negatief dan begroot als gevolg van additionele externe baten, doorlopende posten uit eerdere jaren subsidie-gerelateerde posten, hogere projectenuitgaven door uitgestelde startdata en tot
slot hogere beleggingsresultaten dan begroot.
Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van de begroting in belangrijke mate beïnvloed met hogere opbrengsten uit externe
diensten en extra opbrengsten uit subsidies. De bedrijfskosten zijn als gevolg hiervan per saldo hoger uitgevallen dan begroot door hogere personeelskosten, exploitatiekosten en projectkosten. Het positieve saldo van financiële baten en lasten
is hoger dan begroot door de positieve ontwikkelingen van beleggingen in 2021.
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting en een vergelijking van de resultaten in 2021:

Geconsolideerde staat van baten en lasten (verkorte versie)
(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

Contributies

11.540

11.555

11.378

Omzet producten en diensten

13.157

11.538

13.776

24.697

23.093

25.154

16.538

16.195

15.841

Opbrengsten

Kosten
Personele kosten
Materiële kosten

Bedrijfsresultaat

7.221

7.796

23.416

23.637

94

-324

1.518

Financiële baten en - lasten

466

296

-31

Restitutie algemene reserve

-830

-834

-676

Bijzondere baten en lasten

-191

Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat

26

8.066
24.603
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–

–

–

-461

-863

834

VERWACHTINGEN VOOR 2022 EN DAAROPVOLGENDE JAREN
De begroting voor 2022 is in de Algemene Vergadering van december 2021 goedgekeurd met een negatief resultaat
van circa € 0,5 miljoen, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan het voortzetten van de kortingsregeling zoals
overeengekomen in het zakelijke contributiestelsel.
De KNMP blijft het rendement op producten en diensten kritisch beoordelen met zo nodig aanvullende acties, zoals het
optimaliseren van externe opbrengsten. De begroting 2022 is tevens opgesteld met inachtneming van deze doelstelling.
Indien incidentele meevallers ontstaan worden incidentele tegenvallers daarmee opgevangen. Mocht er alsnog een surplus
ontstaan - waardoor de algemene reserve boven de 85% van de personeelskosten stijgt - dan staat dit overschot ter
beschikking van de leden.

CORONA EFFECTEN
De impact van corona op de bedrijfsvoering van de KNMP in het jaar 2021 is in financiële zin gering. Dit geldt tevens voor
de eventuele gevolgen voor komend jaar op het gebied van bedrijfsvoering, financieringspositie en overige risico’s voor de
vereniging met betrekking tot corona.
Om dezelfde redenen zijn aanpassingen van toekomstplannen, investeringen, personeelsbezetting of overige toekomstige
consequenties als gevolg van corona niet aan de orde
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RISICOMANAGEMENT
METHODIEK
Het systeem van risicomanagement van de KNMP wordt gekenmerkt door een lage risicobereidheid, met adequate
beheersingsmaatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van de voornaamste risico’s en onzekerheden.
Elk kwartaal worden bestaande en verwachte risico’s en onzekerheden geanalyseerd en wordt vastgesteld welke additionele
beheersingsmaatregelen dienen te worden getroffen. Risicomanagement vindt plaats in alle geledingen van de KNMPorganisatie. Daardoor is het risicoprofiel van de KNMP laag en voldoet het aan de eisen van het bestuur en de Vereniging.
Invulling
Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de KNMP wordt
geconfronteerd in strategische, operationele en financiële zin, mét de bijbehorende beheersingsmaatregelen die de KNMP
heeft getroffen. De financiële impact van onderstaande risico’s is niet opgenomen omdat deze niet kan worden bepaald.
• Draagvlak bij de aangesloten leden is van essentieel belang voor het voortbestaan van de KNMP.
–	Teneinde dit draagvlak en daarmee de dekking van de aangesloten apotheken te optimaliseren worden zeer frequent
		 (district)sledenbijeenkomsten, halfjaarlijkse congressen en regionale klankbordgroepen georganiseerd. De opkomst
		 van deze bijeenkomsten is hoog te noemen.
– Beleidsvoorbereiding vindt plaats via onder andere Special Interest Groups (SIG’s) van leden.
– Sinds de statutenwijziging van december 2019 vindt directe verkiezing alleen nog plaats voor het KNMP-bestuur
		 (geen coöptatie).
– Interne afstemming met en tussen de secties vindt plaats door de voorzitters van de secties in het KNMP-bestuur.
• De KNMP is een belangrijke vertegenwoordiger van de apothekersbranche. Openbare uitingen en publicaties dienen
derhalve zeer zorgvuldig tot stand te komen om mogelijke reputatieschade voor de hele branche te voorkomen.
– Teneinde dit risico te beheersen vindt periodieke afstemming van beleid en knelpunten plaats met externe stakeholders.
– Tevens vindt wekelijks strategisch communicatieoverleg plaats tussen de (vice)voorzitter, directeur en betrokken
staffunctionarissen.
– Een maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid als ook frequent en constructief overleg hierover met de
ondernemingsraad dient zorg te dragen voor een positieve uitstraling van de KNMP op de arbeidsmarkt.
– Mededingingsgrenzen van de vereniging worden bewaakt door een intern aangestelde compliance officer.
• Eventuele milieu- en arbo-risico’s voortvloeiend uit de aanwezigheid van een laboratorium bij de KNMP worden beperkt
door het jaarlijks laten verrichten van een externe accreditatietoets en de ruime kennis van de omgang met gevaarlijke
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stoffen (Rifas).
• Vanwege een groot aanbod van een digitaal dienstenportfolio zijn bijkomende IT-risico’s adequaat afgedekt door goede
procedures op het gebied van externe uitwijk, back-up en recovery en een daartoe aangestelde security officer. Voorts zijn
adequate procedures ingesteld ter voorkoming van datalekken.
• Financiële risico’s worden beheerst door:
– Periodieke afstemming van zakelijke contributieregelingen met stakeholders.
– Een adequate begrotingsdiscipline met een verantwoording per kwartaal door het bureau aan het KNMP-bestuur.
– Jaarlijkse verantwoording van het KNMP-bestuur aan de Algemene Vergadering inclusief een toets door de Commissie
voor de Financiën aan het financieel verenigingsbeleid.
– Ten aanzien van de beleggingen is een conservatief beleid vastgesteld dat wordt uitgevoerd door een extern deskundige
vermogensbeheerder. Het beleggingsbeleid wordt periodiek geëvalueerd door de Commissie voor de Financiën.
	– Binnen de toegekende procuraties worden functiescheiding en beperkte en getrapte autorisatielimieten volgens het
4-ogen-principe toegepast.
	– Het bewustzijn van de directie aangaande het belang van interne controle is hoog en alle financiële rapporteringen
worden bewaakt door kritische en ervaren professionals.
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KNMP-BESTUUR EN DIRECTIE
Aris Prins
openbaar apotheker
voorzitter

Reinier Bax
openbaar apotheker
voorzitter Sectie LOA

Nicole Hunfeld
ziekenhuisapotheker
vicevoorzitter en penningmeester

Maayke Fluitman
apotheker geneesmiddel & maatschappij
voorzitter Sectie AGM
en lid tot en met 8 december 2021

Sijtze Blaauw
openbaar apotheker
secretaris

Jacco Pesser
openbaar apotheker

Peter Wognum
voorzitter Sectie WSO tot juni 2021
lid tot en met 23 juni 2021

Eric Janson
algemeen directeur

Steven Verhagen-Smits
openbaar apotheker
voorzitter Sectie WSO vanaf
1 juni 2021

AGM
Maayke Fluitman
apotheker geneesmiddel & maatschappij
voorzitter tot en met 8 december 2021

Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen
apotheker geneesmiddel & maatschappij

Linda Härmark
apotheker geneesmiddel & maatschappij
vicevoorzitter

Joris Langedijk
apotheker geneesmiddel & maatschappij
lid vanaf 9 december 2021

Jaap Claessens
apotheker geneesmiddel & maatschappij
lid tot en met 8 december 2021
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LOA
Reinier Bax
openbaar apotheker
voorzitter

Taco van Witsen
openbaar apotheker

Bart Tolhuisen
vicevoorzitter tot en met
23 juni 2021

Kristian van Zijtveld

Jacco Pesser
openbaar apotheker
lid tot en met 23 juni 2021

Miriam Stoks-Goosensen
openbaar apotheker
lid vanaf 24 juni 2021

Frank Verheijen
openbaar apotheker
lid tot en met 23 juni 2021

Giselle Tak-Ronnen
openbaar apotheker
lid vanaf 24 juni 2021

Marrit Wester
openbaar apotheker

WSO
Peter Wognum
voorzitter tot 1 juni 2021

Sander Borgsteede
apotheker
lid vanaf 1 juni 2021

Steven Verhagen-Smits
openbaar apotheker
voorzitter vanaf 1 juni 2021

Annemiek Klink
openbaar apotheker
lid vanaf 1 juni 2021

Alexandra Geesink
openbaar apotheker

Daphne Louwerier
openbaar apotheker
lid vanaf 1 juni 2021

Marcel Kooij
openbaar apotheker
lid tot en met 13 maart 2021

Jos Lüers
openbaar apotheker
lid vanaf 1 juni 2021

Rogier Larik
openbaar apotheker

JAARVERSLAG KNMP 2021

31

J A A R REKENING
KNMP 2021

					

Alle bedragen zijn in euro’s.

1.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(Vóór resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021

31 december 2020

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Ontwikkelkosten Opleiding

120.059

0

Software

241.516

321.998

Materiële vaste activa

321.998

361.575

Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.419.420

1.581.487

Overige vaste bedrijfsmiddelen

1.348.205

1.240.186
2.767.625

2.821.673

11.250.309

9.741.118

14.379.509

12.884.789

10.549

11.708

Financiële vaste activa
Effecten

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen
Debiteuren

678.637

895.892

Belastingen en sociale premies

164.770

116.164

941.793

888.270

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Totaal vlottende activa
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1.785.200

1.900.326

4.684.307

6.637.519

6.480.056

8.549.553

20.859.565

21.434.342

PASSIVA

31 december 2021

Groepsvermogen
Voorzieningen

31 december 2020

16.026.190

15.965.900

439.858

365.345

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Overige schulden en overlopende passiva

1.392.237

1.329.301

337.548

377.312

2.663.732

3.396.484

4.393.517

5.103.097

20.859.565

21.434.342
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1.2

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021
2021

2020

Baten
Contributies

11.539.813

11.378.254

Omzet producten en diensten

13.157.280

13.775.817

24.697.093

25.154.071

Lasten
Personeelskosten

16.537.841

15.840.878

Exploitatiekosten

5.296.778

5.567.580

Automatiseringskosten

1.775.674

1.266.155

Huisvestingskosten

447.507

443.845

Afschrijvingskosten

545.729

518.054

24.603.530

23.636.512

93.563

1.517.559

466.265

-30.402

Restitutie algemene reserve

-829.896

-676.451

Bijzonder baten en lasten

-191.308

23.218

Netto-resultaat (voor belastingen)

-461.376

833.924

0

0

-461.376

833.924

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit financiële baten en lasten

Vennootschapsbelasting
Netto-resultaat (na belastingen)
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1.3

Kasstroomoverzicht over 2021
2021

2020

Kasstroom uit operationele actviteiten
-461.376

Netto-resultaat

833.924

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

545.729

518.054

Waardeveranderingen van beleggingen

119.707

120.940
665.436

638.994

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Crediteuren
Overige schulden

1.159

899

217.255

-96.256

-102.129

-410.379

62.936

-466.291

-698.003

-952.145
-518.782

-1.924.172

Kassstroom uit bedrijfoperaties

-314.722

-451.253

Kassstroom uit operationele activiteiten

-314.722

-451.253

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen en desinvesteringen materiële vaste activa

-531.258

-549.505

Investeringen en desinvesteringen financiële vaste activa

-1.107.232

-460.590

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.638.490

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.010.095

-

Netto-kasstroom

-1.953.212

-1.461.349

Mutatie geldmiddelen

-1.953.212

-1.461.349

2021

2020

Verloop mutatie geldmiddelen
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per begin boekjaar
Mutatie gedurende boekjaar

Stand per einde boekjaar

6.637.519

8.098.871

-1.953.212

-1.461.349

4.684.307

6.637.519

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Leden van de KNMP per 31 december 2021
2021

2020

Gevestigde apothekers openbare apotheek

1.959

1.942

Tweede apothekers openbare apotheek

1.002

1.004

Apothekers werkzaam in ziekenhuis

684

668

Industrieapothekers

186

218

Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

551

604

Apothekers niet meer werkzaam

1.078

1.059

5.460

5.495

162

163

Totaal generaal

Waarvan verblijvend in het buitenland
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1.4

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2021					

1.4.1 Toelichting algemeen						
De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve,farmaceutische patiëntenzorg door
apothekers. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.
De vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (kortweg: vereniging KNMP) is
opgericht op 23 april 1842 en is statutair gevestigd in Den Haag, Alexanderstraat 11, KvK nr. 40409373. De jaarrekening
is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke
bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in euro’s.
										
1.4.2 Grondslagen van consolidatie 					
In de geconsolideerde jaarrekening 2021 zijn de financiële gegevens opgenomen van de vereniging KNMP en haar
groepsmaatschappijen, alle gevestigd in Den Haag. Deze worden gevormd door de 100%-deelneming in KNMP Holding
B.V. en haar drie 100%-deelnemingen in Z-Index B.V., SID B.V., en ORIA B.V., alsmede de Stichting Farmaceutische
Kengetallen. Het gestort kapitaal van Z-Index B.V. en SID B.V. bedraagt € 18.151 en van ORIA B.V. € 18.000.
De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde.						
											
1.4.3 Grondslagen van waardering						
							
Materiële vaste activa						
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen die zijn gebaseerd op
de economische levensduur van het actief. Het afschrijvingspercentage is vastgesteld op 10%-33% voor kantoorinventaris
en installaties, 20%-50% voor computerapparatuur, voor gebouwen 0% en verbouwingen 10%-20% en 20% voor
bedrijfsauto’s na aftrek van een restwaarde van 16%.
Immateriële vaste activa

							

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom
genererende eenheid waartoe het behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. De onder deze post opgenomen
bedragen betreffen de kosten van software alsmede de aan derden vergoede bedragen voor de ontwikkeling en
implementatie hiervan en de kosten van het vernieuwen van de opleiding tot openbaar apotheker. Afschrijvingen
geschieden op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Het gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen
20% voor de software en 25% voor de ontwikkelingskosten van de opleiding.					
												
Financiële vaste activa						
Effecten						
De effecten betreffen onder meer ter beurze genoteerde obligaties die zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde. De
obligatiefondsen en de overige effecten zijn eveneens gewaardeerd tegen de marktwaarde. Ongerealiseerde koersresultaten
worden verwerkt via de herwaarderingsreserve voor zover de marktwaarde de verkrijgingsprijs van de individuele stukken
te boven gaat.						
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Vlottende activa						
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, onder aftrek van een
voorziening voor incourantie.						
							
Vorderingen en overlopende activa						
De debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen 						
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.						
Groepsvermogen: 						
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de herwaarderingsreserve gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van de vereniging. Deze herwaarderingsreserve bestaat uit de
herwaardering voor de per ultimo ongerealiseerde koersresultaten op de effecten.				
Voorzieningen						
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld
en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Overige activa en passiva							
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
						
1.4.4 Waarderingsgrondslag continuïteit
Het coronavirus heeft ook invloed op de KNMP. Het organiseren van vervolgopleidingen en van congressen is door de overheid verboden. De economische impact van dit coronavirus op KNMP is beperkt. Onduidelijk is nog wanneer opleidingen
en congressen weer op een voor ons normale en bekende manier uitgevoerd mogen worden.Tot die tijd verrichten wij onze
dienstverlening online en inventariseren wij de mogelijkheden in een andere vorm. Onze sterke positie in de markt, de goede liquiditeit- en solvabiliteitspositie en onze inventiviteit zal de continuïteit van de organisatie borgen. Ten tijde van de opmaak van de jaarrekening is de inschatting van de directie dat, op basis van de opgestelde scenario analyses, de coronacrisis
niet zal leidden tot discontinu teit van de onderneming. Derhalve zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op duurzame
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.
1.4.5 Grondslagen van resultaatbepaling								
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de contributiebaten en overige opbrengsten over het boekjaar
enerzijds en de bedrijfskosten anderzijds. De opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.
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Voor zover kosten specifiek betrekking hebben op opbrengsten in enig jaar, worden deze toegerekend aan het jaar
waarin de opbrengsten worden verantwoord. Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn en de hoogte ervan
betrouwbaar kan worden geschat.
Contributies
Opbrengsten uit hoofde van contributie worden in het exploitatieoverzicht als baten, in het boekjaar waar zij betrekking
op hebben, opgenomen voor de reële waarde van het ontvangen of te ontvangen bedrag conform de geldende contributiesystematiek.
Omzet producten en diensten
Opbrengsten uit de verkoop van producten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of
te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoetkomingen of eventuele kortingen.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in het exploitatieoverzicht als baten opgenomen naar rato van
het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van
beoordelingen van de verrichte werkzaamheden.
(Overheids)subsidies
(Overheids)subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten, zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de vereniging zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.
Subsidies ter compensatie van door de vereniging gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in het exploitatieoverzicht opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van
de vereniging voor de kosten van een actief worden systematisch in de exploitatierekening opgenomen gedurende de
gebruiksduur van het actief.
Baten uit hoofde van ontvangen subsidies worden verantwoord in de periode tot de hoogte van de kosten die in die
periode uit hoofde van de gesubsidieerde activiteiten zijn gemaakt. Vooruitontvangen voorschotten voor gesubsidieerde
activiteiten worden als kortlopende schuld op de balans verantwoord.
Pensioenen
KNMP neemt deel aan een pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken die gekwalificeerd
wordt als een toegezegde bijdrageregeling. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk
is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting op de balans opgenomen. Als betaalde premies
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen ter hoogte van de verwachte terugbetaling van het fonds.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen voor het fonds en
de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal
plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde economische
levensduur.
Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Bij de fiscale winstbepaling bestaan tevens verschillen
met de commerciële grondslagen ten aanzien van de waardering van financiële vaste activa (effecten); voor tijdelijke verschillen tussen het commerciële en fiscale eigen vermogen wordt geen voorziening voor latente belastingverplichtingen
meer gevormd aangezien de verwachting is dat de toekomstige fiscale winsten nihil zijn. Om die reden wordt tevens geen
latente vordering voor aanwezige compensabele verliezen gevormd.
		
1.4.6 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021

Immateriële vaste activa

Ontwikkelkosten
Opleiding

Software

Totaal

0

321.998

321.998

121.651

4.882

126.533

Desinvestering aanschafwaarde

0

0

0

Desinvesteringen cum. afschrijvingen

0

0

0

Boekwaarde per 1 januari 2021
Investeringen (per saldo)

Afschrijvingen

-1.593

-85.364

-86.957

Boekwaarde per 31 december 2021

120.059

241.516

361.575

Aanschafwaarde

121.651

1.479.492

1.601.143

-1.593

-1.237.976

-1.239.569

120.059

241.516

361.575

Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december 2021

De ontwikkelkosten voor de opleiding betreffen de kosten van de vernieuwing van het curriculum voor de				
opleiding tot openbaar apotheker. Deze kosten worden over de periode van 2 opleidingscycli afgeschreven (4 jaar).
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Materiële vaste activa

Auto’s

Totaal

531.006

53.069

2.821.673

257.456

213.881

0

532.160

113.023

0

0

69.465

182.489

8.400

0

0

46.652

55.053

-118.268

-157.880

-169.170

-13.455

-458.772

Boekwaarde per 31 december

1.419.420

755.686

575.717

16.802

2.767.625

Aanschafwaarde

4.397.705

3.834.879

2.847.312

521.898

11.601.794

-2.978.285

-3.079.192

-2.271.595

-505.096

-8.834.169

1.419.420

755.686

575.717

16.802

2.767.625

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen (per saldo)
Desinvesteringen aanschafwaarde
Desinvesteringen cum. afschrijvingen
Afschrijvingen

Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december

Bedrijfs-

Kantoor-

Hardware

gebouwen en

inventaris en

Software

terreinen

installaties

1.581.487

656.111

60.824

De WOZ-waarde van de grond en gebouwen aan de Alexanderstraat te Den Haag bedroeg per 1 januari 2020
€ 5,05 miljoen. De WOZ-waarde per 1 januari 2021 is nog niet ontvangen. De initiële aanschafwaarde van de
grond en gebouwen zijn per heden afgeschreven tot de restwaardewaarde, zijnde de waarde van de grond.
De afschrijvingen (en investeringen) hebben dan ook alleen betrekking op recent uitgevoerde verbouwingen.
De WOZ-waarde van de grond en gebouwen aan de Foksdiep 6 te Urk bedraagt per 1 januari 2021 € 180.000.

Financiële vaste activa
2021

2020

Stand per 1 januari

9.741.118

8.861.366

Bij: Aankopen

3.781.390

2.533.078

-2.674.158

-2.072.489

-119.707

-120.940

521.666

540.103

11.250.309

9.741.118

Effecten

Af: Verkopen/lossingen
Afwaardering ten laste van eigen vermogen
Afwaardering ten laste van resultaat
Stand per 31 december

Voorraden
De voorraden per balansdatum betreffen courante folders en vaktechnische uitgaven.
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Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2021

31-12-2020

486.316

461.315

31.538

34.144

113.191

246.680

0

29.776

310.749

116.355

941.794

888.270

Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Te factureren omzet
Gelieerde stichtingen en verenigingen
Overige vorderingen

De looptijd van de vorderingen en overlopende activa is korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
31-12-2021

31-12-2020

Spaartegoeden en deposito’s

1.439.564

1.249.498

ING Bank N.V.

2.204.263

4.126.633

Rabobank

1.039.805

1.260.988

675

400

4.684.307

6.637.519

Overige, incl. gelden onderweg

De spaartegoeden en deposito’s zijn kortlopend van aard en staan ter vrije beschikking van de organisatie. De rentevergoeding over de uitstaande spaartegoeden en deposito’s bedraagt vanaf augustus 2020 0,00%.
Vanaf 1 juli 2021 worden tegoeden boven de € 100.000 belast met 0,5% negatieve rente. De belangrijkste oorzaak van de
daling in liquide middelen is de uitgave van de StiPCO subsidie.
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Groepsvermogen
In de Algemene Vergadering van juni 2019 zijn de nieuwe financiële kaders van de vereniging vastgesteld voor de jaren
2020 tot en met 2022. Deze kaders voorzien onder meer in een verlaging van de algemene reserve tot maximaal 85%
van de personele kosten in enig jaar. Met een surplus, ontstaan uit incidentele meevallers, worden incidentele tegenvallers opgevangen. Overig surplus in deze reserve staat ter beschikking van de leden.
Groepsvermogen
2021

2020

1.043.891

503.788

521.666

540.103

1.565.557

1.043.891

Herwaarderingsreserve
Stand per 1 januari
Herwaardering/afwaardering effecten
Stand per 31 december

Dit betreft de herwaardering voor de per ultimo ongerealiseerde koersresultaten op de effecten.
Algemene reserve
2021

2020

14.088.085

14.253.346

833.924

-165.261

14.922.009

14.088.085

2021

2020

833.924

-165.261

-833.924

165.261

0

0

Bij/Af: resultaat boekjaar

-461.376

833.924

Stand per 31 december

-461.376

833.924

Totaal groepsvermogen

16.026.190

15.965.900

Stand per 1 januari
Af/Bij: resultaat voorgaand boekjaar
Stand per 31 december

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari
Bij/Af: volgens resultaat bestemming
Stand per 31 december

Volgens de waarderingsgrondslagen voor de financiële activa worden de effecten gewaardeerd tegen marktwaarde.
De ongerealiseerde koersresultaten worden verwerkt via de herwaarderingsreserve voor zover de marktwaarde van de
individuele stukken de verkrijgingsprijs te boven gaat.
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Voorzieningen
Reorganisatie

Langdurig

voorziening

ziekengeld

Jubilea

Totaal

Stand per 1 januari

121.953

5.225

238.168

365.345

Af: Onttrekkingen

-34.099

0

-24.906

-59.005

20.000

95.000

18.518

133.518

107.854

100.225

365.345

439.858

Bij: Dotatie ten laste van resultaat boekjaar
Stand per 31 december

De verplichtingen wegens arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen tegen de contante waarde met een rekenrente van
2%. Het kortlopende deel van de verplichtingen wegens langdurig ziekengeld, ad €13.200, is opgenomen onder de
kortlopende schulden en overlopende passiva.
Kortlopende schulden

Belastingen en sociale premies
Afdracht Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva
Personele verplichtingen
Vooruitontvangen VWS subsidie StiPCO
Gelieerde stichtingen en verenigingen
Diverse schulden en overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

337.548

377.312

31-12-2021

31-12-2020

1.244.866

1.168.455

693.509

1.717.644

1.852

0

723.505

510.386

2.663.732

3.396.484

De personele verplichtingen betreffen hoofdzakelijk opgebouwde verlofrechten en vakantiegeld.
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1.4.7 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021

Contributies

2021

2020

11.539.813

11.378.254

11.539.813

11.378.254

Stijging van de contributieopbrengsten is een gevolg van een toename van het aantal leden.			
2021

2020

11.240.772

11.241.504

669.735

780.649

1.246.773

1.753.664

13.157.280

13.775.817

Omzet producten en diensten
Diensten
Producten
Subsidies

De verantwoorde subsidies zijn allen ontvangen projectsubsidies. Deze zijn ter compensatie van door de vereniging
gemaakte kosten en worden systematisch als opbrengsten in het exploitatieoverzicht opgenomen in dezelfde periode
als die waarin de kosten worden gemaakt.
Er zijn projectsubsidies ontvangen van het Ministerie van VWS, het CBR en de Europese Unie
2021

2020

10.870.646

10.904.744

Sociale lasten

1.598.903

1.624.009

Pensioenlasten

1.710.486

1.548.411

Overige personeelskosten

2.357.806

1.763.714

16.537.841

15.840.878

Personeelskosten
Salarissen

Personeelsbestand
Gedurende 2021 heeft de KNMP inclusief groepsmaatschappijen gemiddeld 163,2 fte (2020: 151,2) werknemers,
uitgedrukt in fulltime equivalenten, in dienst. De verdeling man:vrouw is 35% : 65%. Alle medewerkers zijn in dienst van
KNMP Holding B.V. .				
Honorarium bestuurders
Het totale honorarium van de leden van het KNMP -bestuur bedroeg in 2021 € 312.420 (2020: € 315.812).

Restitutie algemene reserve
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Financiële baten en lasten
2021

2020

58.561

67.006

Rente deposito’s en spaartegoeden

-25.769

-17.510

Koersresultaat effecten

379.642

-120.940

Vermogensbeheerkosten

-26.500

-26.003

80.331

67.045

466.265

-30.402

Rente effecten

Overige

Vennootschapsbelasting
De resultaten van de vereniging KNMP zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. KNMP Holding B.V. vormt tezamen met
haar 100%-deelnemingen Z-Index B.V., SID B.V. en ORIA B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De effectieve belastingdruk over 2021 is nihil door het verrekenbare verlies uit eerdere jaren, de vrijstelling van de resultaten van de
vereniging KNMP, de fiscale eenheid KNMP Holding BV én vanwege de verwachting dat de toekomstige fiscale winsten nihil
zullen zijn. Definitieve aanslagen zijn opgelegd tot en met 2019.
Het effectieve belastingtarief, berekend als zijnde de belastinglast gedeeld door het resultaat vóór belastingen, bedraagt 0%.
Het toepasselijke belastingtarief van KNMP Holding B.V., wat is berekend op basis van de resultaten vóór belastingen, bedraagt
23%. De aansluiting tussen de belastinglast op basis van beide tarieven betreft:
2021

€

€

Resultaat vóór belastingen
Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief
Aanpassing niet geactiveerde compensabele verliezen

2020

€
-461.374

833.934

132.344

-191.484

-132.344

Totaal
Effectieve belastinglast

€

191.484
-132.344

191.484

0

0

De nog openstaande bedragen voor voorwaartse verliescompensatie zijn niet in de waardering van de latente belastingverplichtingen verwerkt noch als latente belastingvordering geactiveerd. Conform de aangifte vennootschapsbelasting 2019 zijn de bedragen en vervaldata van de nog voor voorwaartse verliescompensatie in aanmerking komende
bedragen als volgt:
Bedrag

Vervaldata

jaar 2013

969.583

2021

jaar 2014

784.037

2022

jaar 2015

301.784

2023

jaar 2016

1.799.870

2024

jaar 2017

1.779.182

2025

jaar 2018

1.481.763

2026

jaar 2019

727.817

2027

7.844.036
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In 2021 is ten lasten van de algemene reserve een bedrag van € 829.896 (2020: € 676.451) terug gegeven aan de
zakelijke leden. Dit bedrag is verrekend met de zakelijke contributie.
1.4.8 Financiële verplichtingen
Huurverplichtingen
Er zijn geen huurverplichtingen.
Leaseverplichtingen
De leaseverplichting inzake bedrijfsauto’s bedraagt per 31 december 2021 € 287.935 ( < 1 jaar € 72.768, 1 - 5 jaar
€ 215.167) Het betreft hier operational leaseverplichtingen.
1.4.9 Voorwaardelijke verplichtingen
Aansprakelijkheid voor deelnemingen
KNMP Holding B.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de rechtshandelingen van haar deelnemingen in SID
B.V. en Z-Index B.V. door het afgeven van een aansprakelijkheidsverklaring ex art 403 BW 2:9. De vereniging vormt
samen met haar groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is uit dien hoofde mede hoofdelijk aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende verplichtingen. 							
1.4.10 Resultaatbestemming
Vaststelling resultaatbestemming 2020
In de Algemene Vergadering van 26 juni 2021 is het voorstel resultaatbestemming 2020, zoals opgenomen in de
toelichting van de jaarrekening 2020, onveranderd vastgesteld. Deze resultaatbestemming is aldus in de jaarrekening
2021 verwerkt.
Voorstel resultaatbestemming 2021
Het KNMP Bestuur stelt voor het negatieve resultaat over 2021 ten laste te brengen van de algemene reserve. 		
Daarnaast zal een bedrag ter grootte van €310.402 worden bestemd ter financiering van overlopende reeds in 2021
aangegane projectverplichtingen.				
1.4.11 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die een majeur effect op de cijfers hebben.
1.4.12 Overige gegevens
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Conform artikel 28 lid b van de statuten wordt de jaarrekening van de vereniging KNMP vastgesteld door de Algemene
Vergadering. Er zijn geen statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming.		
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2.1

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(Vóór verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2021

31 december 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.089.999

1.120.276

Overige vaste bedrijfsmiddelen

76.539

88.346
1.166.538

1.208.622

Financiële vaste activa
Effecten

2.279.343

2.148.118

Deelneming

4.362.481

5.240.391

TOTAAL VASTE ACTIVA

6.641.824

7.388.509

7.808.362

8.597.131

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Groepsmaatschappijen

7.105.021

6.543.139

232.521

113.157

Overige vorderingen en overlopende
Activa

Liquide middelen

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
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7.337.542

6.656.296

883.953

712.473

8.221.495

7.368.769

16.029.857

15.965.900

PASSIVA

31 december 2021

31 december 2020

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat

1.565.557

1.043.891

14.922.009

14.088.085

-461.376

833.924

Totaal eigen vermogen

16.026.190

15.965.900

Kortlopende schulden

3.667

0

16.029.857

15.965.900

2.2

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021

Resultaat deelneming (na belastingen)

Overige baten en lasten

Netto-resultaat (na belastingen)

2021

2020

-1.447.217

143.527

985.841

690.397

-461.376

833.924
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2.3

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2021

2.3.1 Toelichting algemeen
De posten uit de balans en de staat van baten en lasten zijn toegelicht in de geconsolideerde balans en staat van baten en
lasten. Conform de vigerende grondslagen voor financiële verslaggeving is de enkelvoudige jaarrekening vereenvoudigd
ingericht.					
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbestemming zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, tenzij anders vermeld.
Deelnemingen met invloed van betekenis					
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen
nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen,
wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. Bij de vaststelling of er sprake is van een
deelneming waarin de onderneming invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het
geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming
gehanteerd.
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de
resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep.Resultaten op transacties, waarbij
overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen
worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden
vanafhet verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de
groep.
2.3.2 Financiële vaste activa
Deelneming
De 100% deelneming in KNMP Holding B.V. is gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde.
2021

2020

5.240.391

4.711.413

569.308

385.451

Netto-resultaat boekjaar

-1.447.218

143.527

Stand per 31 december

4.362.481

5.240.391

Stand per 1 januari
Herwaardering effecten bij deelneming
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2.3.3 Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

2021

2020

1.043.891

503.788

521.666

540.103

1.565.557

1.043.891

Deze reserve betreft de herwaardering voor de per ultimo ongerealiseerde koersresultaten op de effecten.

Algemene reserve

2021

2020

Stand per 1 januari

14.088.085

14.253.346

833.924

-165.261

14.922.009

14.088.085

2021

2020

833.924

-165.261

-833.924

165.261

0

0

Resultaat boekjaar

-461.376

833.924

Stand per 31 december

-461.376

833.924

Totaal eigen vermogen

16.026.190

15.965.900

Af/bij: resultaat voorgaand boekjaar
Stand per 31 december

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari
Resultaat bestemming

2.3.4 Personeel
De vereniging KNMP heeft in 2021 geen personeel in dienst.
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3.

Overige gegevens

3.1 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Conform artikel 28 lid b van de statuten wordt de jaarrekening van de vereniging KNMP vastgesteld door de Algemene
Vergadering. Er zijn geen statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming.
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3.2 Accountantsverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

Aan: het bestuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering
der Pharmacie

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie (“KNMP”) te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening omvat de
geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van KNMP op 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021; 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 KNMP zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
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.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
u het bestuursverslag;
u de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
u met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
u alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. 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 titel 9 Boek 2 BW. 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 organisatie 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 vereniging te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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.
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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:
u 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;
u 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 vereniging;
u 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;
u 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
organisatie haar activiteiten 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
u het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
u het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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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.

Den Haag, 10 mei 2022
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

J. de Groot MSc RA
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