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Zakelijke bijdrage Openbaar Apotheken
• Basismodule Zakelijke Bijdrage

2023-2025  €5.400

• Bereidingsmodule wordt €1.011

• Het tarief is conform het met de

LOA bereikte akkoord

2021 2022

Afspraak 

2023-2025  

G-standaard, basistarief 3.899 3.977 4.148

Tarief overige onderdelen basispakket 1.427        1.427 1.252

Tarief Zakelijke Bijdrage 5.326        5.404         5.400           

Teruggave Algemene Reserve -453          -531

Af te rekenen bedrag 4.873        4.873 5.400           

Tarief Zakelijke Bijdrage, 2023/2025

2021 2022

Afspraak 

2023-2025  

Tarief Bereidingsmodule 969            969             1.011           

Teruggave Algemene Reserve 0 0 0

Additioneel tarief bereidingsmodule 969 969 1.011           

Tarief Bereidingsmodule, 2023/2025



Verloop Zakelijke Bijdrage 2017 - 2025



Zakelijke bijdrage Ziekenhuisapotheken 2023-
2025

• Bruto-tarief Pakket Z   € 7.728

• Parenteralia VTGM Ziekenhuis-

farmacie (Pakket Z+)    € 1.415



Algemene (persoonlijke) contributie 

Het KNMP-bestuur stelt voor de algemene (persoonlijke) contributie 
voor 2023-2025 vast te stellen op € 188,- ex BTW. 



FINANCIËLE KADERS 2023 - 2025
De begroting 2023 is opgesteld op basis van de vigerende financiële kaders die ten grondslag liggen 
aan de zakelijke contributieregeling 2023. Deze kaders zijn vastgesteld door de AV van 26 juni 2022:
De ijkpunten waaraan de begroting de komende periode  jaarlijks moet voldoen zijn:

1. Consistentie/commitment: vastgesteld meerjarenbeleid vraagt om financiële meerjarenafspraken (3 jaar) en stabiel prijsniveau contributie; 
jaarlijkse inflatiecorrectie.

2. Continuïteit: vaste lasten, bedrijfseconomische risico’s en weerstandsvermogen. Gekoerst wordt op een flexibele verhouding tussen vaste en 
variabele lasten. De algemene reserve heeft een omvang van niet minder dan 85% van de personele kosten (ter dekking van bedrijfseconomische 
risico’s).

3. Lange termijn vooruitzichten: algemeen maatschappelijk economische ontwikkelingen worden jaarlijks verdisconteerd.

4. Kostendekkend: jaarlijks sluitende exploitatie.

5. Identiteit: gecontroleerd loslaten van de verhouding 51/49 tussen opbrengsten afkomstig uit kerndoelgroepen (apothekers/apotheken) en externe 
partijen ter verlaging van druk op contributie/prijs.

6. Innovatieruimte: benodigde innovaties kunnen, mits gedegen onderbouwd, worden gefinancierd door:

a) bestemming van resultaten buiten de reguliere bedrijfsvoering middels een toe te rekenen fictief rendement (van bijv. 4%) op beleggingen;

b) tijdelijke aanwending uit het eigen vermogen ten behoeve van specifieke investeringen op voorwaarde dat het tijdelijk beslag op de algemene reserve 
daarna vanuit de buitengewone resultaten weer wordt aangevuld tot het overeengekomen niveau.

De voorlopige concept begroting 2023 voldoet met een netto bedrijfsresultaat van -€ 10,372  aan het financiële kader van een 
sluitende exploitatiebegroting. 



Begroting 2023
€ € €

Zakelijke Bijdrage en contributies 12.066.652 11.759.727 11.709.727

Externe opbrengsten 13.269.669 12.617.445 12.431.445

Innovatiefonds 400.000

Subsidie opbrengsten Materieel 725.764 659.800 745.800

Subsidie opbrengsten Personeel 244.500 220.200 220.200

Netto-omzet 26.706.585 25.257.172 25.107.172

Kosten

Personeelskosten 17.954.576 16.855.992 16.655.992

Exploitatiekosten 6.219.250 5.705.749 5.630.749

Automatiseringskosten 1.281.301 1.479.200 1.429.200

Huisvestingskosten 604.200 489.500 549.500

Projectkosten 0 100.000 100.000

Afschrijvingskosten 745.130 641.000 641.000

Som der bedrijfskosten 26.804.457 25.271.442 25.006.442

Bedrijfsresultaat -97.872 -14.270 100.730

Financiele baten en lasten 87.500 594.500 -405.500

Bijzondere baten en lasten

Af: kortingen tlv algemene reserve 0 -1.064.945 -1.064.945

Overige bijzondere baten en lasten 0 0 0

Resultaat voor belastingen -10.372 -484.715 -1.369.715

Vennootschapsbelasting - - -

Nettoresultaat -10.372 -484.715 -1.369.715

Begroting 

2023

Prognose 

2022

Begroting 

2022



Belangrijkste Ontwikkelingen (1)

Personele bezetting 2022 – 2023 Toelichting

• Uitgangspunt: vaste formatie is “vastgeklikt” op door bestuur 
goedgekeurde niveau

• Openstaande vacatures in vaste formatie in begroting 2023 
meegenomen ter voorkoming structurele onderbezetting

• 2,95 fte gefinancierd vanuit subsidies (2022 : 3,15 fte)

• Geen uitbreiding in begroting 2023 meegenomen, m.u.v. 0,8 fte 
recruiter bij afdeling HR. Dit omdat het aanstellen van een recruiter
voordeliger uitpakt dan extern inhuren.

Ontwikkeling personele bezetting 2022 - 2023

Formatie in 

fte's

Ontwikkeling 2022

Vaste formatie 159,91

Subsidies 3,15

Budget 2022 163,06

Bezetting 30/9-2022 155,30

Vacatureruimte 7,76

Budget 2023

Vaste formatie 160,71

Subsisies 2,95

Budget 2023 concept 163,66



Belangrijkste ontwikkelingen (2)

• De begroting is gebaseerd op de nieuw overeengekomen strategische en financiële 
kaders voor 2023 – 2025

• Exploitatie van bureau is sluitend begroot binnen de beschikbare middelen

• In de totale inkomsten is in geringe mate rekening gehouden met additionele netto 
inkomsten vanuit externe partijen buiten de kerndoelgroepen van de KNMP 
(apothekers en apotheken)

• Vanuit een fictief beleggingsrendement van 4% op het belegd vermogen is een fonds 
ten behoeve van onvoorziene innovatie gevormd. Dit fonds zal expliciet niet gebruikt 
worden ter dekking van de lopende exploitatie 


