
  
 
 
 

 
 
Preadvies van de Commissie voor de Financiën aan de Algemene 
Vergadering inzake begroting 2023 
 
 

Den Haag, 17 november 2022, 

 
De Commissie voor de Financiën heeft kennis genomen van de begroting 2023 van de vereniging, zoals 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het KNMP-bestuur. Het document is mondeling toegelicht door 
het KNMP-bestuur en –bureau. 
 
De Commissie voor de Financiën heeft conform de reglementen van de KNMP op grond van deze toelichting 
de begroting voor 2023 eigenstandig beoordeeld . Op grond hiervan is de Commissie voor de Financiën van 
mening dat de begroting 2023, met in achtneming van de bestaande onzekerheden, een reële en gezonde 
basis vormt voor de exploitatie voor het jaar 2023. Tevens is de Commissie voor de Financiën van mening 
dat de opzet van de begroting een helder beeld verschaffen van de structurele kosten van de KNMP.   

In deze begroting zijn de door de LOA geadviseerde regelingen voor de zakelijke bijdrage 2023-2025 
overgenomen. Volgens dit advies is de Regeling Zakelijke Bijdrage 2023-2025 voor zowel de zakelijke 
bijdrage voor openbare apotheken als ziekenhuisapotheken onveranderd gebleven ten opzichte van het jaar 
2022. Tevens is afgesproken de zakelijke bijdrage te fixeren voor een periode van 3 jaar. De algemene 
(persoonlijke) contributie is vanwege inflatie aangepast met 4,3%.  

De Commissie voor de Financiën heeft, conform de reglementen van de KNMP, het voorstel van het KNMP-
bestuur voor de begroting 2023 getoetst aan de financiële kaders van de vereniging. Deze kaders zijn op 29 
juni 2022 door de Algemene Vergadering van de KNMP goedgekeurd. Tevens heeft een toetsing van de 
voorgestelde contributie aan het zwaarwegend advies van de Commissie LOA plaatsgevonden. 

Op grond van haar eigenstandige beoordeling alsmede de mondelinge toelichting vanuit het KNMP-bureau 
is de Commissie van oordeel dat de begroting 2023 zoals bijgaand verwoord past binnen de vastgestelde 
financiële kaders van de vereniging voor de komende jaren. 

 
 

Met collegiale groet,  
 

Paul Haarbosch, openbaar apotheker 
Voorzitter 


