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MISSIE & VISIE
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.

VISIE
De apotheker verleent individuele farmaceutische patiëntenzorg. Zo zorgt hij voor een veilig en effectief gebruik van
geneesmiddelen. De apotheker coacht de patiënt in zijn geneesmiddelgebruik en bewaakt de medicatieveiligheid. Zo helpt
hij de patiënt om zo lang mogelijk gezond, sociaal en maatschappelijk actief te zijn en zijn kwaliteit van leven te verhogen. De
apotheker is de farmacotherapeutisch specialist. Hij werkt in de wijk actief samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen.
Hij werkt in het ziekenhuis actief samen met medisch specialisten en verpleegkundigen. En zowel in als tussen de beide
echelons met collega-apothekers.
De openbare apotheek vormt de meest laagdrempelige zorgvoorziening in de wijk. De apotheek in het ziekenhuis biedt
laagdrempelige specialistisch-farmaceutische zorg. Apothekers in andere farmaceutische functies (zoals in farmaceutische
industrie en distributie, onderwijs en wetenschap, beleid en uitvoering) en biofarmaceutische wetenschappers bevorderen
innovatie en farmaceutische patiëntenzorg. Apothekers zijn professionals met een kennisdomein en met kernwaarden die
door alle leden van de professie worden gedeeld.
De KNMP ondersteunt als beroepsvereniging de individuele apotheker in het handhaven van en het kunnen handelen
naar die waarden. De KNMP ontwikkelt beleid op grond van die waarden, en behartigt gezamenlijke belangen, zowel
voor de beroepsbeoefenaren als voor hun praktijken, de apotheken. Daartoe is de KNMP zowel ontmoetingspunt voor
alle apothekers en apotheekeigenaren, als aanspreekpunt voor de samenleving, die een beroep doet op de apothekers en
apotheken.
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VOORWOORD
In een door de coronapandemie gedomineerd jaar mogen wij met gepaste
trots terugblikken op 2020. De apothekers in Nederland en elders in de
wereld hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de bestrijding
van het virus. In de buurt, in het ziekenhuis, in de industrie of elders in
de maatschappij. Onze compacte beroepsgroep heeft haar relevantie in
2020 op allerlei plekken en momenten bewezen.
De openbare apotheken in Nederland waren 24/7 geopend. De
apothekers in het ziekenhuis begonnen met bereiden, daar waar er
tekorten dreigden. De apothekers in de farmaceutische sector gingen op
zoek naar een werkend vaccin. De apothekers in dienst van de overheid
keken waar en hoe tijdelijke versoepelingen of uitstel gewenst waren. Zo
is 2020 een jaar geworden om nooit meer te vergeten, en we zijn nog
niet van het coronavirus verlost. Het nieuwe jaar is begonnen met onze
bijdrage aan het vaccinatieproces.
En dan was er in 2020 nog het dagelijks werk. In het begin van het jaar constateerden we dat de geneesmiddelentekorten zelfs waren verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, maar de apothekers zorgden in 99 procent van de
gevallen voor een oplossing voor de patiënt. Met daar bovenop nog eens een impactvolle recall van metformine, vervuild
door NDMA. Die werd voorafgegaan door media-aandacht over mogelijke onzuiverheid van paracetamol. Na onderzoek
in ons eigen laboratorium bleek de kwaliteit in orde. Voor de derde keer op rij werd apotheek.nl verkozen tot de beste
website in de zorg. Allemaal zaken die ons hebben beziggehouden in een bewogen jaar.
We kunnen nu tevens vooruitkijken, want in de Algemene Vergadering van december zijn de Toekomstvisies 2025 voor
de Openbare Farmacie en Apothekers Geneesmiddel en Maatschappij aangenomen. Hiermee is een stevige basis gelegd
voor de komende jaren. Met een blik op de visies van de ziekenhuisapothekers (NVZA) en de industrieapothekers (NIA)
gaan we nu in gezamenlijkheid nadenken over een overkoepelende visie van de apotheker richting 2040. Opdat de
apotheker in de voor ons liggende jaren zichtbaar voor iedereen zijn relevante plek in het zorgveld kan bevestigen.
Aris Prins
Voorzitter KNMP
Den Haag, 12 mei 2021
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COLOFON
©KNMP
Productie: bureau KNMP
Den Haag, 12 mei 2021
communicatie@knmp.nl
KNMP.nl
Aan de totstandkoming van het KNMP-jaarverslag is uiterste zorg besteed.
Eventuele wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
KNMP is de handelsnaam van KNMP Holding BV, een 100% deelneming
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
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INLEIDING
Wie werkt voor de KNMP stelt zich dagelijks in dienst van de leden van de KNMP. Dat is wat de medewerkers van het bureau
aan de Alexanderstraat bindt, met elkaar en met u. De leden mogen rekenen op een professionele ondersteuning door hun
bureau. Dat is gelukt in 2020, durf ik wel te stellen. Mede dankzij de leden. Want wat hebben we veel en vaak onderling
contact gehad: bestuur, leden en bureaumedewerkers. Wat minder fysiek en veelal online. Over verbinding gesproken....
Ik hoef bij een terugblik op de werkzaamheden in 2020 alleen maar te wijzen op de content die in 2020 is opgebouwd op
knmp.nl. De dossiers over eerst het coronavirus en later de vaccinatie hebben een lijst van Q&A’s opgeleverd die je elders
niet snel zult aantreffen. Er leefden door de coronapandemie tal van vragen binnen de beroepsgroep en dus moesten er
antwoorden komen. Het bureau vond ze, mede dankzij de hulp van meedenkende leden. Over daadkracht gesproken....
De beroepsgroep heeft zich in het rijtje van zorgverleners danig geweerd. Waar - ook voor sommige stakeholders - soms
nog wel eens niet helemaal helder was, wat de apothekers allemaal kunnen betekenen in tijden van crisis, is dat lopende
het jaar voor iedereen wel duidelijk geworden. Vroegtijdig hebben we gewezen op onze expertise: in de strijd tegen
geneesmiddelentekorten, in de diverse fases rondom het vaccinatieproces. Vroeg of laat leidde dat tot resultaat en we zien
ook in het nieuwe jaar op tal van plekken apothekers bewegen in het veld van zorgverleners. Over zichtbaarheid gesproken....
De apotheker heeft in 2020 verder gewerkt aan zijn profiel van medicatiespecialist. Zie de Toekomstvisies 2025 van de
Openbare Farmacie en Apotheker Geneesmiddel en Maatschappij. De basis onder de beroepsuitoefening van de openbaar
apotheker is en blijft de Professionele Standaard. De richtlijnen zijn onderdeel van de Professionele Standaard en in het
crisisjaar zijn daar actuele handreikingen aan toegevoegd. Over de anderhalvemeterapotheker, over consultvoering op afstand. Dat is allemaal vastgelegd en daar kunnen we mee verder. Na een veelbewogen en vooral een leerzaam jaar kijken we
nu verwachtingsvol vooruit naar wat komen gaat en werken we met en voor u aan het vormgeven daarvan.
Eric Janson
Algemeen directeur KNMP
Den Haag, 12 mei 2021
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CORONAPANDEMIE
IN MAART ZET DE CORONAPANDEMIE OOK DE

beschikbaar voor acute vragen over de coronapandemie op

NEDERLANDSE SAMENLEVING OP ZIJN KOP, MET

het gebied van therapie en productzorg.

IN EERSTE INSTANTIE EEN RUN OP DE APOTHEKEN
EN VEEL PUBLICITEIT OVER MOGELIJKE TEKORTEN

Door alle onverwachte activiteiten is minder actualisatie en

VAN GENEESMIDDELEN IN DE TOEKOMST. HET

onderhoud uitgevoerd dan gepland van enkele producten.

IS

Er zijn risico-gebaseerd prioriteiten gesteld over welke

ONVERMIJDELIJK

OM

DE

NIET-GEPLANDE

ACTIVITEITEN TEN GEVOLGE VAN DE PANDEMIE

producten en welke gegevens zijn geactualiseerd.

ALS EERSTE TE BESCHRIJVEN. OOK IN DE ANDERE
PARAGRAFEN KOMT HET ONDERWERP CORONA
TERUG.

MEDICATIEBEWAKING EN
GENEESMIDDELINFORMATIE
Monografieën zijn opgesteld voor geneesmiddelen en vac-

CRISISMANAGEMENT

cins voor de behandeling van COVID-19. Bestaande mo-

Van maart tot juli doen sectie)besturen en bureau van de

nografieën zijn per direct aangepast wanneer geneesmid-

KNMP er alles aan om snel te beslissen en te handelen

delen werden opgenomen in de behandelrichtlijnen. Naast

om de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te

monografieën zijn voor alle geneesmiddelen die genoemd

bieden: wekelijks kort online vergaderen van besturen en

worden in de COVID-19 behandelrichtlijnen, de medica-

voorzitters, beslissen op grond van snelle oordeelsvorming,

tiebewakingssignalen uitgewerkt. Hierdoor kunnen apo-

inzet van medewerkers op acuut beleid en ondersteunende

thekers en andere zorgverleners veilig het geneesmiddel

producten. Dit is aan het eind van het jaar met een grondige

toepassen in de behandeling van COVID-19 patiënten. In

evaluatie afgesloten.

de G-Standaard zijn de COVID-19-vaccins opgenomen zodat apothekers en artsen de vaccins in het medicatiedossier van de patiënt kunnen registreren.

HANDREIKINGEN
De KNMP-handreikingen Continuïteitsplan en 1,5 m apotheek bieden handvatten aan apothekers en hun apotheekteams hoe zij hun praktijk op een professionele wijze kunnen inrichten, rekening houdend met de ‘anderhalvemetersamenleving’.
Tevens is een Handrei-

KNMP-HANDREIKING
ANDERHALVEMETERAPOTHEEK
1 REIKWIJDTE

king Consult op afstand

Deze KNMP-handreiking biedt handvatten aan apothekers en hun apotheekteams hoe zij hun praktijk op een
professionele wijze kunnen inrichten, rekening houdend met de ‘anderhalvemetersamenleving’. In de acute fase zijn
in de apotheek reeds veel aanpassingen ingevoerd in de praktijkvoering, zoals ook opgenomen in deze handreiking.
Nu de coronacrisis langer duurt blijft de praktijkvoering van de apotheek een langere tijd aangepast. Mogelijk dat
in sommige apotheken, na een acute fase van meer extreme maatregelen, de praktijkmaatregelen bijgesteld kunnen
worden naar een meer werkzame, patiënt- en medewerkervriendelijke werkwijze. De apotheker en zijn team zullen

opgesteld – ingebed in de

de getroffen aanpassingen regelmatig beoordelen en bijstellen op geleide van de ontwikkeling van de coronacrisis.
De handreiking is tijdelijk van aard en maakt vooralsnog geen onderdeel uit van de Professionele Standaard. De
handreiking is afgestemd op de KNMP-handreiking consult op afstand. Leden van de KNMP kunnen reageren via
richtlijnen@knmp.nl.

Sinds februari is op KNMP.nl een overzicht beschikbaar

richtlijn consultvoering. In

voor apothekers en hun team met vragen en antwoorden

deze handreiking worden

(Q&A) over het coronavirus en COVID-19 en informatie

de verschillende wijzen

voor patiënten. De informatie is voortdurend up-to-date en

van contact op afstand

wordt veel geraadpleegd en zeer gewaardeerd. De helpdesks

en hun beperkingen ten

van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en het

opzichte van face-to-face

De handreiking is opgedeeld in een gedeelte voor de interne praktijkvoering (hoofdstuk 2) en voor de externe
praktijkvoering (hoofdstuk 3). Binnen de interne praktijkvoering is onderscheid gemaakt tussen de frontoffice (2.1),
waarbij sprake is van direct patiëntcontact, en de backoffice (2.2).
2 INTERNE PRAKTIJKVOERING
2.1 Inrichting frontoffice (patiëntcontact)

• Algemeen geldt: hanteer met betrekking tot risico’s op virusoverdracht bij direct patiëntcontact een ALARA-beleid
(As Low As Reasonable Achievable). Bekende ALARA principes zijn afstand, afscherming en/of vermindering
van contacttijd. Dit beleid kan per apotheek verschillen door de afhankelijkheid van de lokale voorzieningen
(aanwezigheid van dienstloketten, afhaalkluizen, fysieke inrichting van de praktijk, etc.). Bespreek en ontwikkel de
maatregelen met het apotheekteam en benut de aanwezige kennis en ideeën van het hele team.
Praktisch:

• Hang in de apotheek informatiemateriaal (posters) op over de algemene coronamaatregelen alsmede over de
apotheek specifieke gedragsregels. Attendeer de patiënt hierop zodat hij een bijdrage levert aan zijn eigen veiligheid
en die van het apotheekteam. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/
publicaties/2020/05/11/basisregels-voor-iedereen

• Om afscherming te creëren kan gebruik worden gemaakt van opties als:
• schermen van plexiglas (balie, gespreksruimte, spreekkamer);
• fysieke barrières voor de balies (strepen op de vloer voor de balie);
• het aanbieden van medicatie via een afhaalkluis;
• het aanbieden van medicatie door bezorging;
• het aanpassen van de publieksruimte: maximaal aantal patiënten dat tegelijk aanwezig kan zijn in de
publieksruimte, waar iemand mag staan of zitten (anderhalve meter afstand), zoveel mogelijk gescheiden vaste
looproutes voor ingaande en uitgaande personen (pijlen op de grond). Vraag de patiënt, indien dit medisch niet
noodzakelijk is, om in de apotheek niet naar de WC te gaan;
• beperking van de fysieke contacttijden (duur van consulten aan de balie of in de spreekkamer);
• aangepaste openingstijden;
• aanbieden dat de medewerker voor de patiënt zelfzorgproducten van de schappen pakt.

Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) zijn continu
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HANDREIKING ANDERHALVEMETERAPOTHEEK JANUARI 2021

is een aparte pagina op apotheek.nl gecreëerd waar de
genoemde informatie gebundeld te vinden is.

ROL APOTHEKERS BIJ VACCINEREN

MASKER 19
Slachtoffers van huiselijk geweld, dat toenam tijdens de
coronaperiode, kunnen vanaf 1 mei melding doen bij de
apotheek via het codewoord ‘Masker 19’. Zodra apothekers
of teamleden schriftelijk of mondeling de vraag om een
‘Masker 19’ krijgen in de apotheek, worden zij geacht een
snel ontwikkeld stroomschema voor alarmering te volgen.
Ook is er een stroomschema beschikbaar voor bezorgers
van medicatie of zodra iemand telefonisch het codewoord
noemt.
De KNMP draagt in december het standpunt uit dat, met
het oog op de medicatieveiligheid, de correcte uitvoering
van het gereedmaken van het COVID-19-vaccin van
belang is. Apothekers beschikken over uitgebreide kennis
van geneesmiddelen en de procedures om vaccins voor
toediening gereed te maken. Voorts is de KNMP van mening
dat in het kader van medicatieveiligheid de vaccins moeten
worden opgenomen in het medicatiedossier van degene die
gevaccineerd is en dat deze informatie inzichtelijk moet zijn

PATIËNTVOORLICHTING OVER
CORONA OP APOTHEEK.NL

voor andere zorgverleners.

Op de website apotheek.nl zijn verschillende teksten

Via het fijnmazige netwerk van de districtscoördinatoren

beschikbaar en dagelijks up-to-date gehouden. Het gaat

weet de KNMP snel zowel informatie binnen te halen als

om: thema ‘Veel gestelde vragen over corona’; Nieuwe

te verspreiden, hetgeen juist in deze coronaperiode zeer

medicijnteksten over de verschillende vaccins (deze

waardevol was. Er zijn contacten met de Regionaal Overleg

zijn steeds zo snel mogelijk na toelating gepubliceerd);

Acute Zorgketen (ROAZ) gelegd. In elk ROAZ-netwerk is

De bijbehorende ‘Vaccin in het kort’-exemplaren zijn

een apotheker gekoppeld aan het regionale overleg acute

toegevoegd; Bestaande medicijnteksten zijn waar nodig

zorg. Deze apotheker vertegenwoordigt zijn regio-collega’s

direct aangepast op de actualiteiten rondom corona. Tevens

in dit overleg.
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FPZ EN GEZONDHEID
PROFESSIONELE STANDAARD

Tevens vindt doorontwikkeling van de maatschappelijke

Apothekers versterken in 2020 de samenwerking met

rol

andere zorgverleners in de keten met de ontwikkeling van

thema’s

plaats,

de multidisciplinaire richtlijnen. De KNMP keurde zeven

morbide

obesitas/bariatrische

multidisciplinaire richtlijnen (MDR’s) goed. De richtlijnen

(thema regiobijeenkomsten) en spoedzorg.

van

de

die zijn geautoriseerd, maken deel uit van de Professionele

openbaar
zoals

apothekers

op

belangrijke

bijvoorbeeld

bij

vaccinatie,

chirurgie,

valpreventie

Sommige medicijnen
vergroten het risico op
vallen bij 65+

Standaard Farmaceutische Zorg van openbaar apothekers.
Implementatie van de MDR medicatieoverdracht in de

WEETJES:

• 1 miljoen ouderen hebben een verhoogd valrisico
KNMP KENNISDOCUMENT
• 1 op de 3 ouderen van 65+ valt minimaal 1x per jaar
• 82% valt in en om het huis
GENEESMIDDELEN BIJ
GEVOLGEN VAN EEN VAL KUNNEN ZIJN:
MORBIDE OBESITAS EN NA
• Oplopen van letsel
• Verlies van zelfstandigheid
BARIATRISCHE CHIRURGIE
• Verminderde activiteit

keten is onderwerp van de districtsledenbijeenkomsten. De
grootste inspanning hiervoor wordt geleverd op gebied van

JULI 2020
• Angst om opnieuw te vallen

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

informatievoorziening.
Vraag uw
apotheker
om advies

APOTHEKERSORGANISATIE

Door de coronagerelateerde prioriteiten zijn de richtlijn
consultvoering en de richtlijn astma later dan gepland

mei 2019

aangeboden aan de autorisatiecommissie.

POLITIEK
Jaarrond is er continu contact met de politiek en andere
stakeholders, onder meer over actuele zaken die met corona

Kwetsbare ouderen thuis

hebben te maken. In een brief aan de Kamerleden benoemt

handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk
>

de KNMP in februari de speerpunten voor apothekers als

De nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’

input voor de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord

is gepubliceerd. De module vormt een onderdeel van de

van na de verkiezingen van 2021.

multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. De
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module is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep

MEDICIJN IN HET KORT OP APOTHEEK.NL

met vertegenwoordigers uit de eerste en tweede lijn,

De KNMP en het CBG ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe,

waaronder de KNMP. Het KNMP-bestuur heeft ingestemd

ingekorte vorm van medicijninformatie: ‘Medicijn in het kort’.

met de autorisatie, waardoor de module nu deel uitmaakt

Patiënten raken hiermee in één oogopslag geïnformeerd

van de Professionele Standaard.

over de belangrijkste informatie over het gebruik van hun
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50 JAAR BETROUWBARE GENEESMIDDELENINFORMATIE EN REAL-TIME UPDATES
De vijftigste editie van het boek Informatorium Medicamentorum (IM) verschijnt in 2020. De omvang en de diversiteit van de geneesmiddelinformatie is in de afgelopen 50
jaar sterk toegenomen. Ten opzichte van de eerste uitgave
bevat het IM ongeveer zeven keer meer informatie en het
aantal rubrieken per stofmonografie is toegenomen van vier
tot twaalf. Ook binnen de rubrieken is de informatie sterk
uitgebreid, bijvoorbeeld met off-label indicaties, kinderdogeneesmiddel, de gunstige effecten ervan en alleen de meest

seringen, adviezen voor medicatiebewaking en frequentie-

voorkomende of belangrijkste bijwerkingen. De eerste

aanduidingen bij bijwerkingen.

korte medicijnteksten – alles staat op slechts één kant van
een A4’tje – zijn te bekijken en te printen via apotheek.nl.

WEBSITE VAN HET JAAR VOOR APOTHEEK.NL
Apotheek.nl scoort bij de verkiezing ‘Website van het Jaar’
een 9,6 en wint hiermee, net als in 2018 en in 2019, de titel
‘Beste website’ in de categorie Gezondheid. Al sinds het jaar
2000 biedt apotheek.nl betrouwbare en begrijpelijke online
medicijninformatie voor het Nederlandse publiek. De award
‘Website van het Jaar‘ is de grootste online publieksprijs die
jaarlijks wordt uitgereikt.

Geneesmiddelinformatie van het IM wordt vooral via de
KNMP Kennisbank geraadpleegd. In 2020 is een nieuw
Content Management Systeem voor het IM in gebruik genomen en hierdoor is het mogelijk dat geneesmiddeleninformatie van het IM op de KNMP Kennisbank dagelijks
wordt geüpdatet (real-time update).
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PRODUCTZORG
RECALLS

WEBSERVICE FARMANCO

Openbaar apothekers zijn in 2020 ondersteund bij

Er is grote behoefte aan actuele informatie over

het effectief en efficiënt uitvoeren van diverse recalls.

geneesmiddelentekorten. Om die reden is er in 2020

Hiertoe worden berichten met concrete aanbevelingen

naast de KNMP Farmanco-website een eerste stap gezet

specifiek voor de apothekers opgesteld, rapportages

in de ontwikkeling van een webservice met Farmanco-

ontwikkeld om specifieke patiënten die geraakt worden

data. Hiermee kunnen apothekers, AIS-leveranciers,

door de recall op te sporen, in samenwerking met artsen

groothandels, et cetera de informatie van Farmanco

adviezen met therapeutische vervanging opgesteld en

op maat en geautomatiseerd integreren in hun eigen

patiëntbrieven geschreven. Eind november 2020 is er

producten en systemen.

een recall metformine op patiëntniveau. De aanleiding is
dat deze producten een te hoog niveau van de vervuiling

De website KNMP Farmanco is dagelijks actueel om in

N-Nitrosodimethylamine (NDMA) bevatten. Er is een

te spelen op de grote behoefte aan up-to-date informatie

uitgebreide Q&A opgesteld om vragen van apothekers

over geneesmiddelentekorten. Gedurende de eerste golf

over deze recall te beantwoorden.

in de coronaperiode is er tijdelijk mankracht bijgeschakeld

Met verzekeraars en AIS-leveranciers is de KNMP in

om te zorgen dat alle tekorten geactualiseerd konden

gesprek gegaan hoe recalls kunnen worden gedeclareerd

worden.

door de apotheker.

BESCHERMING TEGEN COVID-19
PCA IN PARACETAMOL

Sinds de vaststelling van de eerste besmettingen met het

Het LNA voert vanuit wetenschappelijke nieuwsgierig-

coronavirus in Nederland stijgt de vraag naar producten

heid een studie uit naar de aanwezigheid van PCA in pa-

voor handdesinfectie sterk.

racetamol. NRC en Zembla publiceren op 10 juli uitvoerig

voorschriften voor een vloeibare handalcohol en voor een

over een vervuiling van de grondstof paracetamol met de

viskeuze desinfecterende gel op basis van geketoneerde

mogelijk

kankerver-

alcohol of op basis van isopropyl-alcohol, beide bestemd

stof pa-

voor professioneel gebruik. Er is door de overheid formele

rachlooraniline (PCA).

vrijstelling verleend om voor professioneel gebruik

Op 27 augustus 2020

desinfecterende middelen te produceren op basis van

brengt de KNMP met

alcoholen voor een beperkte periode.

wekkende

een
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Het LNA ontwikkelt

onderzoeksrap-

port naar buiten dat

Vanaf

de veiligheid van het

recept persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan

gebruik van parace-

mantelzorgers,

tamol voor de KNMP

vrijwilligers in palliatieve zorg die kwetsbare personen

niet

discussie

verplegen of verzorgen en die getest worden of positief

staat. Aangetoond is

getest zijn op COVID-19. De regeling is getroffen

dat de kwaliteit van

in samenwerking met het Ministerie van VWS en de

de 19 onderzochte

groothandel en wordt bekostigd vanuit het Ministerie van

merken in orde is.

VWS.

ter

mei

verstrekken

openbaar

PGB-gefinancierde

apothekers
zorgverleners

op
en

ONDERZOEKSBELEID
De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) heeft overleg

op het verminderen van overbehandeling, voorkomen van

gevoerd met de besturen van de WSO, NVZA en KNMP

valincidenten, verbetering in medicatie-overdracht, on-

over een sectorbreed onderzoeksbeleid. Dit beleid

derwijs voor klinische redeneren door de apotheker, com-

moet ertoe leiden dat de farmaceutische patiëntenzorg

municatiestrategieën voor het overbrengen van negatief

wetenschappelijk onderbouwd verbeterd wordt met een

nieuws, monitoren van klinische parameters bij lithium ge-

zichtbare rol van de apotheker in elke setting.

bruik, farmaceutische ontslagbrieven bij antitrombotica en
eHealth gebruik bij medicatiebeoordelingen.

Er lopen twaalf farmaceutische praktijkonderzoeken met
een financiële bijdrage door de KNMP. Deze richten zich

JAARVERSLAG KNMP 2020
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BEROEPSONTWIKKELING
DESKUNDIGHEID

dan niet instellen van een register voor kaderapothekers

Het KNMP-bureau ondersteunt het Centraal College spe-

op een bepaald domein (bijv. diabetes).

cialismen farmacie (CC), de Specialisten Registratie Commissie kamers openbare farmacie (SRC-OF) en zieken-

De SRC-ZF evalueert al haar uitvoeringsreglementen en

huisfarmacie (SRC-ZF) en de Commissie van Deskundigen

herziet daarnaast een enquête onder o.a. opleiders en

(CvD). Het CC stelt de regelgeving op voor de opleidingen

AIOS, gehouden naar haar eigen functioneren.

tot openbaar apotheker en ziekenhuisapotheker en voor
hun herregistratie. De SRC-OF en SRC-ZF voeren de (her)

De coronamaatregelen leveren veel extra werk op. Fysieke

registratie van openbaar apothekers en ziekenhuisapothe-

scholingsbijeenkomsten kunnen niet doorgaan en moeten

kers uit en houden toezicht op de kwaliteit van deze specia-

worden verzet en omgezet in online onderwijs. ApIOS

listische vervolgopleidingen (door het wel of niet erkennen

en docenten blijven een voorkeur hebben voor fysieke

van opleiders/opleidingsapotheken). De CvD accrediteert

scholingsbijeenkomsten. Zij hebben echter wel hun

de deskundigheidsbevordering voor openbaar apothekers

waardering uitgesproken voor het omzetten van de fysieke

ten behoeve van hun herregistratie.

bijeenkomsten in online onderwijs, zodat de opleiding
doorgang vindt. Door de coronamaatregelen heeft de SRC-

Beleidsmatig richt het bureau zich op het gehele oplei-

OF de opleidingsapotheken niet fysiek kunnen visiteren. In

dingscontinuüm: de universitaire opleiding farmacie, de

plaats daarvan is de erkenning van opleidingsapotheken

specialistische vervolgopleidingen tot openbaar apotheker

online en administratief afgehandeld. De SRC-ZF heeft

en ziekenhuisapotheker en de kaderopleidingen voor apo-

nieuwe vormen van digitaal en hybride visiteren van

thekers. Het bureau werkt tevens aan de Opleiding openba-

opleidingsinstellingen ontwikkeld en uitgevoerd.

re farmacie (Opleiding-OF). De Opleiding-OF organiseert
de opleiding tot openbaar apotheker.

In afstemming met VWS en andere artikel 3 beroepsorganisaties en in samenwerking met de SRC-kamers stelt het

Ondanks corona is 2020 voor deskundigheid een heel

CC in verband met corona een coulanceregeling voor de

productief jaar geweest. Voor de modernisering van de

herregistratie in.

inhoud van de Opleiding-OF is een projectplan ontwikkeld.
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Kern van de modernisering is dat de nadruk wordt verlegd

WET BIG

van het verwerven van farmaceutische kennis naar de

Over de toekomst van de wet BIG zou de minister van VWS

vorming als farmaceutisch professional. Aanvullend hierop

in 2020 een discussie met de diverse beroepsorganisaties

is ook een projectplan opgesteld voor de optimalisering

aangaan over het adviesrapport van de Raad voor de

van de bedrijfsvoering van de Opleiding-OF. Voor de

Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de eerste

opleiding tot kaderapotheker is een opleidingsplan

reacties daarop vanuit het veld. Dit is vertraagd door de

ontwikkeld dat is vastgesteld door de WSO. Het StiPCO-

coronapandemie. Uit een brief aan de Tweede Kamer aan

project (stimulering van nascholing van apothekers in

het eind van het jaar blijkt dat de nadruk niet meer ligt

algemene competenties) is succesvol afgerond. Het

op een fundamentele herziening van de wet BIG, maar

CC heeft, in afstemming met de registratiecommissies,

op het aanpakken van verbetermogelijkheden rond drie

nieuwe regelgeving voor de Opleiding-OF ontwikkeld en

thema’s: voorbehouden handelingen en toelatingseisen

nieuwe regelgeving voor de herregistratie van openbaar

voor nieuwe beroepen; deskundigheidsbevorderingseisen

apothekers en ziekenhuisapothekers vastgesteld. Ook

bij herregistratie in het basisberoep; lerende werking van

heeft het CC een toetsingskader vastgesteld voor het al

het tuchtrecht. De KNMP blijft hierbij betrokken.
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INFORMATISERING
VIPP FARMACIE

ICT VAN DE KNMP

VWS informeert op 1 april de KNMP over goedkeuring van

Een solide, schaalbare en kosteneffectieve informatiehuis-

het voorstel van de KNMP inzake de VIPP Farmacie. Dit

houding en infrastructuur zijn van essentieel belang voor de

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en

continuïteit van producten als G-Standaard, KNMP-kennis-

Professional heeft als doel de zorg veiliger en efficiënter te

bank en farmaceutische kengetallen. In 2020 zet het bureau

maken en de positie van de patiënt te versterken, door het

extra in op het up-to-date brengen en houden van het ICT

beschikbaar stellen van actuele medicatieoverzichten voor

fundament, om de veiligheid, beschikbaarheid, snelheid en

zorgverleners en patiënt en een verbeterde medicatiebe-

actualiteit te garanderen voor alle digitale producten en

waking. Om dit mogelijk te maken is voor de VIPP-farma-

diensten van de KNMP. Uitgaven op papier, waaronder pa-

cieregeling
bedrag

van

een

tiëntinformatiefolders, coronavloerstickers en posters in

86

diverse talen worden on demand geprint. Dit zorgt voor een

miljoen euro gereserveerd.

efficiëntere afhandeling zonder verspilling.

De

uitvoering van dit

Elke dag wordt er een proefproductie van de G-Standaard

programma

ver-

gedraaid. Met een webapplicatie worden 900 elektroni-

eist van de KNMP

sche controles uitgevoerd over alle bestanden waaruit de

een

gedegen

G-Standaard bestaat. In 2020 zijn er weer tal van nieuwe

voorbereiding. Er

controles en mogelijkheden aan deze zogenoemde Produc-

wordt een aparte stichting opgericht die apothekers gaat
ondersteunen in dit programma. In dit kader zijn de voorbereidingen voor een programmabureau getroffen en zijn de
regionale verenigingen/coöperaties goed in kaart gebracht.

tiemonitor toegevoegd.

DISTRICTSLEDENWEBINARS

VIPP & MFB’S

MFB’S VOOR INTERACTIEBEWAKING
Geheel volgens planning zijn in november 2020 de geneesmiddelinteracties in de G-Standaard uitsluitend nog als Medische Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) uitgeleverd.
Het toepassen van deze vernieuwing betekent een eerste
stap in signaalreductie, doordat er minder niet-relevante
signalen verschijnen. Het moment van overgang is bepaald
door de vertegenwoordigers van AIS-leveranciers en Z-In-

17|19|24|25|26 NOVEMBER
09.30–11.30 UUR

AANMELDEN

>>

dex in de Werkgroep Techniek. Het vervallen van de klas-

Ten gevolge van de coronapandemie is de ICT infrastructuur

sieke bewaking op contra-indicaties, inclusief verminderde

uitgebreid en geoptimaliseerd om op grote schaal thuis te

nierfunctie, vindt op 1 februari 2024 plaats. De G-Standaard

kunnen werken met de daarbij horende kantoorapplicaties

bevat in 2020 zo’n 7.000 MFB’s, inclusief de bewaking op

(vergaderen, telefoneren, chat, virtual classroom, document

interacties, contra-indicaties, verminderde nierfunctie en

sharing, webinars). Tevens is extra ondersteuning geleverd

een aantal andere bewakingen zoals maagbescherming en

voor het thuiswerken en voor de inzet en het gebruik van

osteoporoseprofylaxe.

alle online bijeenkomsten en trainingen (o.a. aan APIOS).
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BRANCHE OPENBARE FARMACIE
BELEID

MET VOORRANG TESTEN

De nieuwe dienst Branchegerichte ondersteuning bij con-

De KNMP dringt er bij het Ministerie van VWS in het voor-

tractering is in het najaar gestart. Er is een jaarlijkse cyclus

jaar van 2020 op aan dat het apotheekteam met voorrang

van informatievoorziening naar de leden gestart waarin zij

kan worden getest op COVID-19. Die voorrang is verkre-

actief worden geïnformeerd over het contracteerbeleid van

gen vanaf mei 2020.

contracteerpartijen en verzekeraars.
In september 2020 is er voor alle zorgmedewerkers die
In 2020 draagt de KNMP ertoe bij dat in de uitvoering van

meegewerkt hebben aan de bestrijding van COVID-19 een

het programma ‘reductie administratieve lasten’ de materi-

zorgbonus ter beschikking gesteld. Eerst lijkt het erop dat

ële controle van verzekeraars gereduceerd is naar twee jaar.

apotheekmedewerkers hier niet voor in aanmerking komen.
De KNMP heeft er met anderen op aangedrongen dat apo-

In het Technisch Overleg Farmacie participeert de KNMP

theekmedewerkers als zorgverlener worden erkend. Dit

samen met ASKA, Napco, LHV apotheekhoudend. De ge-

leidt ertoe dat vanaf september een zorgbonus voor de apo-

sprekken gaan o.a. over een voorstel van zorgverzekeraars

theekmedewerkers beschikbaar is. VWS heeft hiertoe een

om de Geïndividualiseerde Distributievorm in de toekomst

handreiking voor de aanvraag gepubliceerd. Werkgevers

in een abonnement aan te bieden. De KNMP heeft zich on-

vragen de zorgbonus voor hun medewerkers aan en die is

derbouwd tegen een dergelijk abonnement verzet en heeft

binnen zes weken uitgekeerd.

een bredere discussie over patiëntgebonden bekostiging
geëntameerd.

De SFK heeft bijgedragen aan de cijfer-

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) stelt in

matige informatie-

2020 weer data beschikbaar voor wetenschappelijk on-

voorziening rondom

derzoek en het ministerie van VWS. De SFK ondersteunt

corona, onder ande-

diverse beleidsdossiers van de KNMP met cijfematige ana-

re door publicaties

lyses, zoals herijkingsplannen van het GVS, impact van de

in het PW, de maan-

Wgp-maatregelen en doorrekeningen van scenario’s met

delijkse Monitor co-

ideeën voor een nieuwe bekostiging van de openbare far-

ronavirus en analy-

macie.

ses van de effecten
op de reguliere zorg
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DUURZAAMHEID

– daling van eerste

De KNMP is onderdeel van de Coalitie Duurzame Farma-

uitgiftes – voor bij-

cie. In 2020 is de inzamelweek voor ongebruikte medicijnen,

voorbeeld het RIVM. De SFK ondersteunt apothekers in

in oktober geopend door de minister van I&W, gehouden in

dit kader met de rapportage Continuïteitsbijdrage, waarin

samenwerking met de Coalitie en het Ministerie van I&W

zij de mogelijke financiële effecten van de regeling kunnen

in de Week van Ons Water. De Inspiratiegids ‘Op weg naar

beoordelen.					

een duurzame farmacieketen’ is gepubliceerd met actuele

		

ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. De Versnellingsta-

In augustus en september voert SiRM een onderzoek uit

fel Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, een samenwer-

naar het effect van corona op de meerkosten van de apo-

king tussen overheid, geneesmiddelensector en de (drink)

theekpraktijk. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de

watersector, stelt in 2020 bestuurlijke afspraken op om sa-

meerkosten bezorgkosten betreft. Dit onderzoek is ge-

men de hoeveelheid medicijnresten in water verder terug

bruikt in de gesprekken van de KNMP met ZN over de

te dringen. De KNMP werkt hieraan mee.

meerkostenregeling voor apothekers.
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VERENIGING
BESTUURLIJKE STRUCTUUR

WSO-bestuurslid. Door de wijziging van de Statuten ligt

2020 is voor de vereniging een overgangsjaar. In de

deze bevoegdheid nu bij het KNMP-bestuur.

Algemene Vergadering (AV) van december 2019 gaven de
leden het groene licht voor een wijziging van de bestuurlijke

In de AV van 24 juni is ingestemd met de wijziging van het

structuur. Dit besluit zorgt dat het KNMP-bestuur integraal

Huishoudelijk Reglement, het Bestuursstatuut en het WSO-

verantwoordelijk wordt voor alle besluiten van de KNMP.

sectiereglement. Naast het doorvoeren van de wijziging
van de bestuurlijke structuur betreft de wijziging een

Om te borgen dat de overgang naar de nieuwe bestuurlijke

aantal adviezen van de Klankbordgroep Midden uit 2018.

structuur zo soepel mogelijk verloopt is vernieuwing

Een van de punten was het verlengen van de termijn van

gecombineerd met continuïteit. Het nieuwe KNMP-bestuur

districtsafgevaardigden en districtsklankbordgroepleden

bestaat uit de zittende KNMP-bestuursleden en de tijdens

van twee keer twee jaar naar twee keer drie jaar. Het

de AV van 24 juni 2020, op basis van een elektronische

doorvoeren van deze punten was pas mogelijk na de

stemming, benoemde bestuursleden die ervaring hebben

statutenwijziging van december 2019.

in de sectiebesturen: Reinier Bax, Maayke Fluitman, Jacco
Pesser, Steven Verhagen-Smits en Peter Wognum. Tijdens

A LG E M E N E V E RG A D E R I N G

deze AV treedt Katja van Oirschot af. Nicole Hunfeld

KNMP-BESTUUR

volgt Katja van Oirschot op als vicevoorzitter. Deze
rol combineert ze met het penningmeesterschap.
		

D I S T R I C T S A F G E VA A R D I G D E N

Sijtze Blaauw blijft secretaris, Aris Prins is in 2019 gekozen
als voorzitter.Met de wijziging van de bestuurlijke structuur

DISTRICTKLANKBORDGROEPEN

SECTIE APOTHEKER GENEESMIDDEL
& MAATSCHAPPIJ (AGM)
SECTIE LANDELIJKE OPENBARE
APOTHEKEN (LOA)
WETENSCHAPPELIJKE SECTIE OPENBAAR

blijven de secties gehandhaafd. De secties LOA en AGM

APOTHEKERS (WSO)

gaan functioneren zonder formele sectieledenvergadering

ZIEKENHUISAPOTHEKERS

en krijgen een commissie in plaats van een bestuur, met als
voorzitter een KNMP-bestuurslid. De sectie WSO behoudt,
als wetenschappelijke vereniging voor het specialisme

INDUSTRIEAPOTHEKERS

11 DISTRICTEN

openbaar apotheker, een ledenvergadering en een bestuur.
Het KNMP-bestuur stelt in de zomer de reglementen van
De leden van de sectiecommissies LOA en AGM zijn

de sectiecommissies en de bijlagen bij het Huishoudelijk

benoemd door de AV op voordracht van het KNMP-

Reglement met betrekking tot de klankbordgroepen,

bestuur.

districtsafgevaardigden

treedt

Naast
Cynthia

de

voormalige

AGM-bestuursleden

Regensburg-Hilkhuijsen

toe

tot

de

AGM-commissie. In de LOA-commissie benoemt de AV

en

ledeninvloed

vast.

Alle

wijzigingen in de bestuurlijke structuur zijn inzichtelijk voor
de leden op KNMP.nl.

naast de voormalige LOA-bestuurders de nieuwe leden
Marrit Wester en Taco van Witsen. In vergelijking met

Door de gewijzigde benoemingsprocedure voor het

het LOA-bestuur zijn er in de LOA-commissie vacatures

WSO-bestuur en de LOA- en AGM-commissie zullen er min-

ontstaan door het vertrek van Raymond Braakhuis, die

der stemmingen voor bestuursleden plaatsvinden. Ook in de

twee volle termijnen LOA-bestuurslid is geweest, en de

toekomst voert een extern bureau de stemmingen uit in nau-

benoeming van Aris Prins tot voorzitter van de KNMP.

we samenwerking met en onder regie van het KNMP-bureau.
Dit is besloten op grond van een evaluatie van de stempro-

In de vergadering van 15 juli herbenoemt het KNMP-

cedure. De ontwikkelingen rond de Wet Bestuur en Toe-

bestuur Peter Wognum en Steven Verhagen-Smits als

zicht Rechtspersonen (WBTR) zijn gevolgd en de mogelijke

JAARVERSLAG KNMP 2020

21

consequenties voor de KNMP in kaart gebracht. De wet zal

De verenigingsdemocratie is ondanks de beperkingen

vanaf 1 juli 2021 van kracht zijn. Met de wet is het wettelijk

van de coronapandemie geborgd via de digitale district-

kader voor verenigingen verduidelijkt en wordt aangesloten

sledenwebinars en de digitale districtsklankbordgroep-

bij het bestaande wettelijk kader voor naamloze- en beslo-

vergaderingen, waarin alle typen apothekers en apo-

ten vennootschappen.

thekers uit alle regio’s vertegenwoordigd zijn. Aan de
districtsledenwebinars namen per reeks meer dan 1000

ONTMOETEN

apothekers deel, wel twee keer zoveel als aan de fysie-

Na de regiobijeenkomsten met het thema valpreventie en

ke DLB’s in voorgaande jaren. 			

vlak voor de eerste beperkingen door de coronapandemie
heeft het KNMP Voorjaarscongres op 10 maart nog zeer
succesvol plaats kunnen vinden, binnen de adviezen van
de overheid. Maar het Najaarscongres vindt helaas geen

W E B I N A R B E T RO U W B A R E
G E N E E S M I D D E L I N F O R M AT I E
OP DE KNMP KENNISBANK

doorgang.

KNMP VOORJAARSCONGRES

ADEMBENEMEND
D I N S DA G 1 0 M A A R T 2 0 2 0
B E AT R I X T H E AT E R U T R E C H T

AANMELDEN UITERLIJK
3 0 N OV E M B E R 1 2 . 0 0 U U R
V I A K N M P. N L

3 DECEMBER 2020 18.00-19.00 UUR
				
Daarnaast zijn er nieuwe online bijeenkomsten gepland
A P Osymposium
T H E K E R S O R G’50
A N I jaar
S A T I Ebeover actuele onderwerpen. Het

trouwbare geneesmiddelinformatie’ - dat georganiseerd
zou worden naar aanleiding van de vijftigste editie van
het Informatorium Medicamentorum - is omgezet naar
een succesvol webinar over geneesmiddelinformatie op de
APOTHEKERSORGANISATIE

KNMP Kennisbank.

Ook de geplande extra AV van 25 maart is gecanceld; alle
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bestuurlijke aandacht is dan gericht op de coronapandemie.

EREPENNING

Op 24 juni vindt de eerste digitale Algemene Vergadering in

Voorzitter Aris Prins heeft op 16 november de KNMP-ere-

de geschiedenis van de KNMP plaats. Ook op 9 december

penning uitgereikt aan prof. dr. A. (Arijan) J. Porsius voor zijn

is de AV online. Dit is mogelijk door de ‘Tijdelijke wet

uitzonderlijke verdiensten voor de farmacie. De uitreiking

COVID-19 Justitie en Veiligheid’. Zonder deze spoedwet is

vond plaats bij Porsius thuis vanwege het niet doorgaan van

het organiseren van een (deels) fysieke AV verplicht.

het najaarscongres.
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REGIONALE VERBINDING

van farmaceutische en sectorspecifieke competenties van

Regionale apothekersorganisaties zijn duidelijker in beeld

apothekers Geneesmiddel & Maatschappij beschreven.

gebracht. Om samenwerking met en tussen de regionale

Deze toekomstvisies zijn vanuit het oogpunt van

verenigingen te verbeteren is gestart met het samenbrengen

stakeholdermanagement individueel met de verschillende

van deze verenigingen en heeft een kick-off webinar over de

stakeholders besproken voordat de visies definitief zijn

nut en noodzaak van samenwerken plaatsgevonden. In 2021

vastgesteld.

wordt dit verder uitgerold en worden er clusteroverleggen

SIG’S

georganiseerd.

Een aantal Special Interest Groups of Speciale Interesse

TOEKOMSTVISIE OPENBAAR APOTHEKERS
EN TOEKOMSTVISIE AGM

Groepen (SIG’s) biedt leden de mogelijkheid om betrokken

De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en de Toe-

filosofie in de farmacie, hart- en vaatziekten, internationaal,

komstvisie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

kwetsbare ouderen, long of productzorg en bereiden.

te zijn en bij te dragen aan de thema’s: diabetes, ethiek en

(AGM) 2025 zijn goedgekeurd in de Algemene Vergadering
van de KNMP op 9 december 2020. In beide toekomstvisies

In samenwerking met de WSO werken SIG’s mee aan de

komt naar voren dat apothekers beter zichtbaar, herken-

ontwikkeling van de Professionele Standaard. Ook leveren

baar en aanspreekbaar willen zijn als medicatiespecialist.

de SIG’s commentaar op andere inhoudelijke documenten
van de KNMP en van andere partijen, worden er adviezen

TO E KO M S T V I S I E
O P E N BA R E FA R M AC I E
G O E D E FA R M AC E U T I S C H E Z O R G I N D E B U U R T

N OV E M B E R 2 0 2 0

De

Toekomstvisie

Openbare

opgesteld voor collega’s, zoals rondom geneesmiddeltekor-

Farma-

ten (SIG Productzorg en Bereiden) en denken SIG-leden

cie, ‘Goede farma-

mee over de ontwikkeling van het vak zoals de kaderapothe-

ceutische zorg in

kers.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

de buurt’, schetst de
ambitie van open-

Op 8 februari houdt de SIG Ethiek en Filosofie in de Farma-

baar

apothekers

cie een succesvol symposium over Artificiële Intelligentie

voor de beroepsin-
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De SIG’s bieden tevens een structuur van waaruit leden
participeren in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij willen in 2025
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‘Zichtbare schakels in gezondheid’ is de unieke combinatie
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
Bij dit jaarverslag is de jaarrekening 2020 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.

Stichting
Farmaceutische
Kengetallen
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Z-Index B.V.

ORIA B.V.

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

ORGANOGRAM KNMP-BUREAUORGANISATIE

Algemeen
directeur

Stafbureau

Communicatie

Human Resources

Finance &
Control

Facilitaire
Dienst

Verenigingscoördinatie

Cluster Beleid &
Ontwikkeling

Cluster
Dienstverlening

Farmacie & Markt
Farmaceutische zorg,
onderzoek &
& Innovatie
Specialismen
Farmacie

Geneesmiddel
Informatie Centrum

Laboratorium der
Nederlandse
Apothekers

Stichting
Farmaceutische
Kengetallen

Z-Index

Informatie Communicatie
Technologie & Business
Innovatie
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RESULTAATONTWIKKELING
De KNMP sluit het boekjaar af met een positief netto resultaat van € 0,8 miljoen, terwijl een overschot van € 0,1 miljoen is
begroot. Over 2019 is in eerste instantie een positief netto resultaat gerealiseerd van € 0,3 miljoen. Door een foutherstel
naar aanleiding van de wijze waarop de ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden verwerkt, komt het jaar
2019 nu uit op een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. Het gerealiseerde overschot over 2020 is toe te rekenen aan additionele
externe baten, het doorschuiven van subsidie-gerelateerde posten, lagere projectenuitgaven door uitgestelde startdata en
tot slot lagere beleggingsresultaten dan begroot.
Contributieregeling voor de jaren 2019 en 2020

Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van de begroting in belangrijke mate beïnvloed met hogere opbrengsten door een
toename in het aantal leden, extra opbrengsten uit congressen en een beperking van ingecalculeerde incassoverliezen. De
bedrijfskosten zijn lager uitgevallen dan begroot door lagere personeelskosten en projectkosten.
Het positieve saldo van financiële baten en lasten is lager dan begroot door een wijziging in het beleggingsbeleid en de
ontwikkelingen van beleggingen in 2020.
De belastingdruk in 2020 is nihil vanwege een fiscaal verlies in 2018 dat door beperkte achterwaartse verliescompensatie
naar verwachting niet meer kan worden gecompenseerd met eerder betaalde belasting over fiscale winsten en toekomstige
fiscale winsten.
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Onderstaand overzicht geeft een samenvatting en een vergelijking van de resultaten in 2020:
Geconsolideerde staat van baten en lasten (verkorte versie)
(bedragen x € 1.000)
Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Contributies

10.702

10.668

9.748

Omzet producten en diensten

13.776

12.362

12.172

24.478

23.030

21.920

15.841

14.922

14.527

Opbrengsten

Kosten
Personele kosten
Materiële kosten

7.796

8.335

7.582

23.637

23.257

22.109

Bedrijfsresultaat

841

-227

-189

Financiële baten en - lasten

-31

315

24

Bijzondere baten en lasten

23

–

–

Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat

–

–

–

834

87

-165

VERWACHTINGEN VOOR 2021 EN DAAROPVOLGENDE JAREN
De begroting voor 2021 is in de Algemene Vergadering van december 2020 goedgekeurd met een negatief resultaat van
circa € 0,8 miljoen, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de kortingsregeling zoals overeengekomen in het zakelijke
contributiestelsel.
Zoals uit het verloop van de algemene reserve kan worden opgemaakt, ontstaat een surplus binnen het huidige
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 2021 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 kan dit overschot
terugvloeien als een korting op de zakelijke contributie.
De impact van corona op de bedrijfsvoering van de KNMP in het jaar 2020 is 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 alsook 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
stoffen (Rifas).
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• 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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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 2020 € 16 miljoen ofwel een toename € 1,4 miljoen ten
opzichte van het eigen vermogen ultimo 2019, hetgeen wordt veroorzaakt door het positieve nettoresultaat ad € 0,8
miljoen over 2020 en de via de herwaarderingsreserve lopende ongerealiseerde beleggingsresultaten. 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 algemene reserve van 85% van de personele kosten in enig jaar. Het
surplus ultimo 2020 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 binnen de financiële kaders
2020-2022.
LEDEN
Leden van de KNMP per 31 december 2020
2020

2019

Gevestigde apothekers openbare apotheek

1.942

1.962

Tweede apothekers openbare apotheek

1.004

982

Apothekers werkzaam in ziekenhuis

668

661

Industrieapothekers

218

230

Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij

604

593

Apothekers niet meer werkzaam

1.059

1.047

Totaal generaal

5.495

5.475

163

155

Waarvan verblijvend in het buitenland
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HUMAN RESOURCES
Om onze leden hun rol als medicatiespecialist zichtbaar en goed te kunnen laten oppakken, worden zij ondersteund en
gefaciliteerd door de medewerkers van het KNMP bureau.

Aantal medewerkers exclusief
stagiares en externen

181
190

Contracturen 2020

63

2019
2020

Fulltime

127

Parttime

Werknemers per geslacht 2020

Contractsoort 2020

25

66
Contract bepaalde tijd

165

Contract onbepaalde tijd

Man
Vrouw

124

Het aantal medewerkers in dienst per 31 december 2020 is 190 met de volgende verdeling:
Om de continuïteit in die ondersteuning en facilitering te kunnen waarborgen, is er het afgelopen jaar hoog ingezet op de
werving & selectie, de vitaliteit en verbondenheid op afstand van de medewerkers. Er is een focus juist op deze gebieden om
ervoor te zorgen dat ondanks coronaproblematiek de door het bestuur gedefinieerde beleidsmatige prioriteiten behaald
kunnen worden en medewerkers - ondanks de fysieke afstand tot het bureau - in verbinding blijven met deze thema’s en
elkaar.
Als revenu van de werving & selectie activiteiten stromen er maar liefst 29 nieuwe medewerkers in, vinden 19 stagiaires
een uitdagende stageplek en doen wij een beroep op zeven externen. Nagenoeg iedereen startte vanaf dag één vanuit huis.
Om al deze collega’s een vliegende start te kunnen geven is een nieuw platform binnen de KNMP Academie geïntroduceerd:
Microlearnings. Dit zijn korte leereenheden die gericht zijn op een snelle leeractiviteit.
Verbondenheid op afstand was voordat corona zijn intrede deed geen thema binnen de KNMP. Thuisgewerkt werd er niet
tot nauwelijks. Met de introductie van de thuiswerkregeling begin 2020 had niemand kunnen vermoeden hoe actief hier
een aantal maanden later gebruik van zou worden gemaakt. Om de verbondenheid te behouden zijn chats, extra interne
communicatieberichten alsmede verrassingselementen richting de medewerkers ontwikkeld.
Het inzetten op vitaliteit lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen als we kijken naar het verzuimpercentage van 3,47 % over
het kalenderjaar, wat daarmee ook in het coronajaar onder het landelijk gemiddelde blijft. Wel blijft het een uitdaging om
hier balans in te houden zeker op het moment dat uitval gecompenseerd wordt door het achterblijvende team.
De uitstroom van het aantal medewerkers is verhoudingsgewijs laag ten opzichte van de voorgaande jaar. Het tijdig delen
van interne vacatures lijkt, door een toename van het aantal doorgestroomde medewerkers, daar een positieve invloed op
te hebben.
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KNMP-BESTUUR EN DIRECTIE
Aris Prins

Reinier Bax

openbaar apotheker

openbaar apotheker

voorzitter

voorzitter Sectie LOA en bestuurslid vanaf
25 juni 2020

Katja van Oirschot

Maayke Fluitman

openbaar apotheker

apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

vicevoorzitter tot en met 24 juni

voorzitter Sectie AGM en bestuurslid vanaf

2020

25 juni 2020

Nicole Hunfeld

Jacco Pesser

ziekenhuisapotheker

openbaar apotheker

penningmeester en vanaf 25 juni

bestuurslid vanaf 25 juni 2020

2020 tevens vicevoorzitter
Sijtze Blaauw

Steven Verhagen-Smits

openbaar apotheker

openbaar apotheker

secretaris

bestuurslid vanaf 25 juni 2020

Peter Wognum

Eric Janson	 	

voorzitter Sectie WSO en bestuurs-

algemeen directeur

lid vanaf 25 juni 2020

WSO BESTUUR	 	 
Peter Wognum

Rogier Larik

voorzitter

openbaar apotheker
bestuurslid

Alexandra Geesink

Steven Verhagen-Smits

openbaar apotheker

openbaar apotheker

bestuurslid

bestuurslid

Marcel Kooij
openbaar apotheker
bestuurslid

34

JAARVERSLAG KNMP 2020

BESTUUR LOA

Vanaf 24 juni 2020 kent de Sectie LOA een commissie i.p.v. een bestuur
Reinier Bax

Jacco Pesser

openbaar apotheker

openbaar apotheker

voorzitter

bestuurslid

Bart Tolhuisen

Frank Verheijen

vicevoorzitter

openbaar apotheker
bestuurslid

Raymond Braakhuis

Kristian van Zijtveld

openbaar apotheker

bestuurslid

bestuurslid tot 14 maart 2020

BESTUUR AGM

Vanaf 24 juni 2020 kent de Sectie AGM een commissie i.p.v. een bestuur
Maayke Fluitman

Jaap Claessens

apotheker Geneesmiddel &

apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

Maatschappij

bestuurslid

voorzitter
Linda Härmark
apotheker Geneesmiddel &
Maatschappij
vicevoorzitter
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LOA-COMMISSIE

De leden van de LOA-commissie zijn benoemd in de AV van 24 juni 2020
Reinier Bax

Marrit Wester

openbaar apotheker

openbaar apotheker

voorzitter

commissielid

Bart Tolhuisen

Taco van Witsen

vicevoorzitter

openbaar apotheker
commissielid

Jacco Pesser

Kristian van Zijtveld

openbaar apotheker

commissielid

commissielid

Frank Verheijen
openbaar apotheker
commissielid

AGM-COMMISSIE

De leden van de AGM-commissie zijn benoemd in de AV van 24 juni 2020
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Maayke Fluitman

Jaap Claessens

apotheker

apotheker

Geneesmiddel & Maatschappij

Geneesmiddel & Maatschappij

voorzitter

commissielid

Linda Härmark

Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen

apotheker

apotheker

Geneesmiddel & Maatschappij

Geneesmiddel & Maatschappij

vicevoorzitter

commissielid
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VERKLARING GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ACIB

Advies Commissie Informatie Beleid

AGM 	sectie Apotheker Geneesmiddel &

NAPCO

NedAIS 	vertegenwoordiging van gebruikers van

Maatschappij

apotheekinformatiesystemen

AIS

apotheekinformatiesysteem

NFZ

Nederlandse Farmaceutische Zorggroep

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap

ASKA

Associatie van Ketenapotheken

NOVA 	Nederlandse Organisatie voor

AVG 	Algemene Verordening
Gegevensbescherming
BIG 	(Wet op de) Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg
BIO

Vrouwelijke Apothekers
NSAID

non-steroidal anti-inflammatory drugs

NVN

Nederlandse Vereniging voor Neurologie

NVR 	Nederlandse Vereniging voor

By Invitation Only/alleen op uitnodiging

Bogin 	Biosimilars en generieke

Reumatologie
NVZA 	Nederlandse Vereniging van

geneesmiddelenindustrie Nederland
CBG 	College ter Beoordeling van

Ziekenhuisapothekers
NVvP

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Geneesmiddelen

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

FG

Functionaris Gegevensbescherming

SFK

Stichting Farmaceutische Kengetallen

FIP

International Pharmaceutical Federation

SIG

Special Interest Group

FMD

Falsified Medicines Directive

SIRM

Strategies in Regulated Markets

GDV

geïndividualiseerde distributievorm

SNRI 	niet-selectieve

GIC 	Geneesmiddel Informatie Centrum van
de KNMP
IGJ 	Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IM

serotonineheropnameremmer
SSRI

selectieve serotonineheropnameremmer

StiPCO 	Stimuleringsprogramma

(opvolger van IGZ)

Competentieontwikkeling Openbaar

Informatorium Medicamentorum

apothekers

IMM 	in manu medici/(geef) in handen van de

UR

Uitsluitend op Recept

VIG

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Jong NVZA Juniorafdeling van de NVZA

VJA

Vereniging van Jonge Apothekers

KBO-PCOB 	seniorenorganisatie, 				

VNVA 	Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke

arts

samenwerkingsverband van (katholieke)
Unie KBO en (protestantse) PCOB
LHV

LOA

VWS 	ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
VZA

Vereniging Zelfstandige Apothekers

Apothekers van de KNMP

Wkkgz

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

sectie Landelijke Openbare Apotheken

WSO 	Wetenschappelijke Sectie Openbaar

LSP 	Landelijk Schakelpunt
MFB

Artsen

Landelijke Huisartsen Vereniging

LNA 	Laboratorium der Nederlandse

Medisch Farmaceutische Beslisregel

MIND 	maatschappelijke organisatie die een
stem geeft aan alle mensen met een
psychische aandoening en hun naasten
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Nederlandse Apothekers Coöperatie
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apothekers
ZonMw 	Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
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J A A R REKENING
KNMP 2020

					

Alle bedragen luiden in euro’s tenzij anders vermeld

1.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(Vóór resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.581.489

1.577.204

Overige vaste bedrijfsmiddelen

1.562.182

1.535.012
3.143.671

3.112.216

9.741.118

8.861.366

12.884.789

11.973.582

11.708

12.607

Financiële vaste activa
Effecten

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen
Debiteuren

895.892

799.636

Belastingen en sociale premies

116.164

103.183

888.270

490.872

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Totaal vlottende activa
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1.900.326

1.393.691

6.637.519

8.098.871

8.549.553

9.505.169

21.434.342

21.478.751

PASSIVA

31 december 2020

Groepsvermogen
Voorzieningen

31 december 2019

15.965.900

14.591.873

365.345

327.008

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en sociale premies

1.329.301

1.795.592

377.312

394.060

3.396.484

4.370.218

Overige schulden en overlopende
passiva

5.103.097

6.559.870

21.434.342

21.478.751
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1.2

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

Baten
Contributies

10.701.803

9.747.856

Omzet producten en diensten

13.775.817

12.172.083

24.477.620

21.919.939

Lasten
Personeelskosten

15.840.878

14.527.479

Exploitatiekosten

5.567.580

5.403.570

Automatiseringskosten

1.266.155

1.046.784

Huisvestingskosten

443.845

490.078

Afschrijvingskosten

518.054

641.293

23.636.512

22.109.204

Bedrijfsresultaat

841.108

-189.265

Resultaat uit financiële baten en lasten

-30.402

24.004

23.218

0

833.924

-165.261

0

0

833.924

-165.261

Bijzonder baten en lasten
Netto-resultaat (voor belastingen)

Vennootschapsbelasting
Netto-resultaat (na belastingen)
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1.3

Kasstroomoverzicht over 2020
2020

2019

Kasstroom uit operationele actviteiten
833.924

Netto-resultaat

-165.261

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

518.054

641.293

Mutaties van voorzieningen

38.337

-71.856

Waardeveranderingen van beleggingen

30.402

-24.004
586.793

545.433

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden

899

2.575

-96.256

22.359

Overige vorderingen

-410.379

143.075

Crediteuren

-466.291

975.615

Overige schulden

-990.482

303.238

Debiteuren

-1.962.509

1.446.862

Kassstroom uit bedrijfoperaties

-541.792

1.827.034

Kassstroom uit operationele activiteiten

-541.792

1.827.034

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen en desinvesteringen materiële vaste activa

-549.505

-1.238.169

Investeringen en desinvesteringen financiële vaste activa

-460.590

-6.927.976

90.537

121.932

Ontvangst interest en dividenden
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-919.558

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-8.044.213

-

Netto-kasstroom

-1.461.350

-6.217.179

Mutatie geldmiddelen

-1.461.350

-6.217.179

2020

2019

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

Stand per einde boekjaar

8.098.871

14.316.051

-1.461.350

-6.217.179

6.637.519

8.098.871
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Leden van de KNMP per 31 december 2020
2020

2019

Gevestigde apothekers openbare apotheek

1.942

1.962

Tweede apothekers openbare apotheek

1.004

982

Apothekers werkzaam in ziekenhuis

668

661

Industrieapothekers

218

230

Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

604

593

Apothekers niet meer werkzaam

1.059

1.047

5.495

5.475

163

155

Totaal generaal

Waarvan verblijvend in het buitenland
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1.4

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020					

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 luiden in euro’s tenzij anders vermeld.
										
1.4.2 Grondslagen van consolidatie 					
In de geconsolideerde jaarrekening 2020 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%.					
							
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.						
							
Vlottende activa						
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, onder aftrek van een
voorziening voor incourantie.						
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Vorderingen en overlopende activa						
De debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid.
						
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						
Voorzover niets is vermeld vindt waardering plaats tegen nominale waarde.
1.4.4 Waarderingsgrondslag continuïteit
Het coronavirus heeft ook invloed op de KNMP. 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 opgestelde scenario analyses de coronacrisis niet zal leiden tot discontinuïteit 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. 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.
Subsidies
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 deverwachte terugbetaling van het fonds.

48

JAARVERSLAG KNMP 2020

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.
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 Correctie i.v.m. foutherstel
Volgens de waarderingsgrondslagen voor de financiele 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. Per abuis zijn de ongerealiseerde koersresultaten per 31 december
2019 niet via de herwaarderingsreserve maar via het resultaat verwerkt. De hiermee gemoeide correctie is rechtstreeks
in het eigen vermogen verwerkt.
Gecorrigeerd
Herwaarderingsreserve
Algemene Reserve
Onverdeeld resultaat 2019
Correctie Ongerealiseerd koersresultaat
Stand per 31 december

Oorspronkelijk

31-12-2019

31-12-2019

503.788

0

14.253.346

14.253.346

338.527

338.527

-503.788
14.591.873

0
327.008

14.591.873
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1.4.7 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020
Materiële vaste activa

Bedrijfs-

Kantoor-

Hardware

Auto’s

Totaal

gebouwen en

inventaris en

Software

terreinen

installaties

1.577.204

617.649

767.924

149.439

3.112.216

122.997

192.754

281.595

0

597.346

Desinvesteringen aanschafwaarde

0

0

0

181.347

181.347

Desinvesteringen cum. afschrijvingen

0

0

0

133.506

133.506

-118.712

-154.292

-196.517

-48.529

-518.050

Boekwaarde per 31 december

1.581.489

656.111

853.002

53.069

3.143.671

Aanschafwaarde

4.449.907

3.577.423

4.112.923

591.363

12.731.616

-2.868.418

-2.921.312

-3.259.921

-538.294

-9.587.945

1.581.489

656.111

853.002

53.069

3.143.671

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen (per saldo)

Afschrijvingen

Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december

De WOZ-waarde van de grond en gebouwen aan de Alexanderstraat te Den Haag bedraagt per 1 januari 2020
€ 5,05 miljoen (1 januari 2019 € 4,85 miljoen). De initiele aanschafwaarde van de grond en gebouwen zijn per heden
afgeschreven tot de restwaarde, 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 2020 € 178.000.

Financiële vaste activa
2020

2019

Stand per 1 januari

8.861.366

1.527.530

Bij: Aankopen

2.533.078

8.202.114

-2..072.489

-1.274.138

-120.940

-97.928

540.103

503.788

9.741.118

8.861.366

Effecten

Af: Verkopen/lossingen
Afwaardering ten laste van eigen vermogen
Afwaardering ten laste van resultaat
Stand per 31 december
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Voorraden
De voorraden per balansdatum betreffen courante folders en vaktechnische uitgaven.
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

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

31-12-2020

31-12-2019

461.315

331.268

34.144

37.316

246.680

18.000

29.776

11.458

116.355

92.830

888.270

490.872

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

Liquide middelen
31-12-2020

31-12-2019

Spaartegoeden en deposito’s

1.249.498

2.500.000

ING Bank N.V.

4.126.633

4.215.531

Rabobank

1.260.988

1.633.125

400

-249.786

6.637.519

8.098.871

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%. (2019:
0,02%). De belangrijkste oorzaak van de daling in liquide middelen is de herziening van de effectenportefeuille en de
overgang naar de Rabobank.
Groepsvermogen
In de Algemene Vergadering van juni 2019 zijn de nieuwe financiele 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 kan worden gerestitueerd via een korting op de zakelijke contributies.
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Groepsvermogen
2020

2019

Stand per 1 januari

503.788

0

Herwaardering/afwaardering effecten

540.103

503.788

1.043.891

503.788

Herwaarderingsreserve

Stand per 31 december

Dit betreft de herwaarderingsreserve voor de per ultimo ongerealiseerde koersresultaten op de effecten.
Algemene reserve
2020

2019

14.253.346

15.233.094

-165.261

-979.510

14.088.085

14.253.346

2020

2019

-165.261

-979.510

165.261

979.510

0

0

Bij/Af: resultaat boekjaar

833.924

-165.261

Stand per 31 december

833.924

-165.261

Totaal groepsvermogen

15.965.900

14.591.873

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. De ongerealiseerde koersresultaten per 31 december 2019 waren niet via
de herwaarderingsreserve maar via het resultaat verwerkt. De hiermee gemoeide correctie ter grootte van € 503.788 is in
de jaarrekening 2020 rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.
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Voorzieningen
31-12-2020

31-12-2019

Stand per 1 januari

340.208

412.064

Af: Onttrekkingen

-71.677

-116.570

Bij: Dotatie ten laste van resultaat boekjaar

110.014

44.714

378.545

340.208

Kortlopend deel

-13.200

-13.200

Stand per 31 december

365.345

327.008

327.008

De voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid en afvloeiingsegelingen ad
€ 93.980 (2019: € 88.400), jubilea ad € 227.800 ((2019: € 226.000) en langdurig zieken € 5.225. De verplichtingen wegens arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen tegen de contante waarde met een rekenrente van 2%.
Kortlopende schulden

31-12-2020

31-12-2019

Personele verplichtingen

1.168.455

1.143.759

Vooruitontvangen VWS subsidie StiPCO

1.717.644

2.586.127

510.386

640.332

3.396.484

4.370.218

Overige schulden en overlopende passiva

Diverse schulden en overlopende passiva

De personele verplichtingen betreffen hoofdzakelijk opgebouwde verlofrechten en vakantiegeld.
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1.4.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020

Contributies

2020

2019

10.701.803

9.747.856

10.701.803

9.747.856

Stijging van de contributieopbrengsten is een gevolg van een tariefstijging in de zakelijke contributie en een
toename van het aantal leden.				
2020

2019

11.241.504

10.146.536

780.649

683.001

1.753.664

1.342.546

13.775.817

12.172.083

2020

2019

10.904.744

9.982.555

Sociale lasten

1.624.009

1.797.414

Pensioenlasten

1.548.411

1.347.426

Overige personeelskosten

1.763.714

1.400.084

15.840.878

14.527.479

Omzet producten en diensten
Diensten
Producten
Subsidies

Personeelskosten
Salarissen

Personeelsbestand
Per ultimo 2020 heeft de KNMP inclusief groepsmaatschappijen 151,2 fte (2019: 148,0) werknemers, uitgedrukt in
fulltime equivalenten, in dienst. De verdeling man:vrouw is 35% : 65%.
Honorarium bestuurders
Het totale honorarium van de leden van het KNMP-bestuur bedroeg in 2020 € 466.395 (2019: € 467.965).
Financiële baten en lasten

Rente effecten
Rente deposito’s en spaartegoeden
Koersresultaat effecten
Vermogensbeheerkosten
Overige
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2020

2019

67.006

76.846

-17.510

569

-120.940

-97.927

-26.003

-23.387

67.045

67.903

-30.402

24.004

Vennootschapsbelasting
De resultaten van de vereniging KNMP zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. KNMP Holding B.V. vormt tezamen met
haar 100%-deelnemingen in Z-Index B.V., SID B.V. en ORIA B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.De
effectieve belastingdruk over 2020 is nihil door het verrekenbare verlies uit eerdere jaren, de vrijstelling van deresultaten 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 2017.
Het effectieve belastingtarief, berekend als zijnde de belastinglast gedeeld door het resultaat vóór belastingen, bedraagt 0%.
Het toepasselijke belastingtarief van KNMP Holding B.V. / gewogen gemiddelde belastingtarief, wat is berekend op basis van
de resultaten vóór belastingen, bedraagt 23%. De aansluiting tussen de belastinglast op basis van beide tarieven betreft:

2020

€
Resultaat vóór belastingen

€

€

€

833.934

Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief

Aanpassing niet geactiveerde compensabele verliezen

2019

-165.821

-191.484

191.484

Totaal

Effectieve belastinglast

191.484

0

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

7.116.219

1.4.9 Financiële verplichtingen
Huurverplichtingen
Er zijn geen huurverplichtingen.
Leaseverplichtingen
De leaseverplichting inzake bedrijfsauto bedraagt per 31 december 2020 € 222.350 ( < 1 jaar € 39.705, 1 - 5 jaar
€ 182.645)
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1.4.10 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.			
1.4.11 Resultaatbestemming
Vaststelling resultaatbestemming 2019
In de Algemene Vergadering van 24 juni 2020 is het voorstel resultaatbestemming 2019, zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2019, onveranderd vastgesteld. Deze resultaatbestemming is aldus in de jaarrekening 2020
verwerkt. 			
Voorstel resultaatbestemming 2020
Het KNMP-bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de algemene reserve. Conform het
bestuursbesluit van 16 december 2020 zal van het positieve resultaat over 2020 een bedrag van € 420.000 worden
geoormerkt ter financiering van de in 2021 te starten modernisering van de opleiding tot openbaar apotheker.
Daarnaast zal een bedrag ter grootte van €187.443 worden bestemd ter financiering van overlopende reeds aangegane
projectverplichtingen.
1.4.12 Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft zich begin 2020 in Europa gemanifesteerd. De maatregelen die daarop zijn getroffen door de
regering zijn zichtbaar en hebben tot gevolg dat o.a. vervolgopleidingen en congressen fysiek geen doorgang kunnen
vinden. Op zich kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de herregistratie van KNMP-leden. Op dit moment zijn de maatregelen in Nederland nog steeds van kracht. Verder wordt er vanuit het KNMP-bureau in verregaande mate van huis
gewerkt.
De KNMP zal passende maatregelen nemen om het omzetverlies en mogelijke additionele kosten zoveel als mogelijk te
beperken. De online dienstverlening zal hier een prominente rol in vervullen. Onze sterke positie in de markt, de goede
liquiditeit- en solvabiliteitspositie en onze inventiviteit zal deze gebeurtenis in 2021 overwinnen. De crisis rondom het
coronavirus zal naar verwachting enige financiële consequenties met zich mee brengen. Op het moment van het opstellen van deze jaarrekening is het nog niet mogelijk deze te kwantificeren. Echter, de financiële gevolgen zullen naar
verwachting geen materieel effect hebben op de continuïteit van de organisatie.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2020
2.1

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(Vóór verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.120.276

1.133.901

Overige vaste bedrijfsmiddelen

88.346

106.358
1.208.622

1.240.259

Financiële vaste activa
Effecten

2.148.118

1.962.641

Deelneming

5.240.391

4.711.413

TOTAAL VASTE ACTIVA

7.388.509

6.674.054

8.597.131

7.914.313

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Groepsmaatschappijen

6.543.139

6.060.308

113.157

98.092

Overige vorderingen en overlopende
Activa

Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

6.656.296

6.158.400

712.473

519.160

7.368.769

6.677.560

15.965.900

14.591.873
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PASSIVA

31 december 2020

31 december 2019

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat

503.788

14.088.085

14.253.346

833.924

-165.261

Totaal eigen vermogen

15.965.900

14.591.873

Kortlopende schulden

0

0

15.965.900

14.591.873

2.2
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1.043.891

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

Resultaat deelneming (na belastingen)

143.527

-856.592

Overige baten en lasten

690.397

691.331

Netto-resultaat (na belastingen)

833.924

-165.261
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2.3

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2020

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.

2.3.2 Financiële vaste activa
Deelneming
De 100% deelneming in KNMP Holding B.V. is gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde.
2020

2019

4.711.413

5.207.254

Herwaardering effecten bij deelneming

385.451

360.751

Netto-resultaat boekjaar

143.527

-856.592

5.240.391

4.711.413

2020

2019

Stand per 1 januari

503.788

0

Mutatie boekjaar

540.103

503.788

1.043.891

503.788

Stand per 1 januari

Stand per 31 december

2.3.3 Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve

Stand per 31 december

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

2020

2019

Stand per 1 januari

14.253.346

15.232.856

-165.261

-979.510

14.088.085

14.253.346

2020

2019

-165.261

-979.510

165.261

979.510

0

0

Resultaat boekjaar

833.924

-165.261

Stand per 31 december

833.924

-165.261

Totaal eigen vermogen

15.965.900

14.591.873

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 2020 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
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BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 24002, 2490 AA Den Haag
Oude Middenweg 3, 2491 AC Den Haag
Nederland

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 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het
resultaat over 2020 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 2020;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020; 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.
Benadrukking van de impact van het Coronavirus
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening, waarin de
onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het Coronavirus voor KNMP.
Deze situatie doet geen afbreuk aan 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:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 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:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de vereniging;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
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;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
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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, 12 mei 2021
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. N.W.A. van Nuland RA
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