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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

Jaarverslag

1.1 Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Belangrijkste activiteiten

Beleid

Blijkens de akte d.d. 15-10-2003 werd Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14078720.

De doelstelling van Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan wordt in de statuten als volgt omschreven:

Het uitvoeren en aanbieden van medisch specialistische hulp. De medische zorg betreft verzekerde zorg. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer de exploitatie van een extramuraal Zelfstandig

Behandelcentrum (verder ZBC/zorgkliniek).

Het beleid van Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan is gericht op het leveren van kwalitatief hoogwaardige

oogzorg aan de patiënten conform state of art. De zorg wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de

NOG en er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

De patiënt staat centraal: de zorg is afgestemd op zijn wensen en eisen. Er wordt continu aandacht

besteed aan nieuwe ontwikkelingen, kwaliteit, serviceverlening en een optimale doorstroom van de patiënt

door het behandelproces.

Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan heeft een WTZi-toelating. Zij sluit zorgcontracten af met

zorgverzekeraars en laat de gecontracteerde zorg via onderaanneemovereenkomst uitvoeren door een

zorgkliniek.

Het bestuur van Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan biedt hierbij haar jaarverslag aan voor het boekjaar dat

is geëindigd op 31 december 2018.
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

1.2 Financiële informatie

€ % € %

Bedrijfsopbrengsten 9.023.829 100,0% 8.230.331 100,0%

Inkoopkosten 9.015.217 99,9% 8.230.448 100,0%

Bruto bedrijfsresultaat 8.612 0,1% -117 0,0%

Kantoorkosten - 0,0% 600 0,0%

Algemene kosten 8.432 0,1% -834 0,0%

Som der bedrijfskosten 8.432 0,1% -234 0,0%

Bedrijfsresultaat 180 0,0% 117 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -180 0,0% -117 0,0%

Som der financiële baten en lasten -180 0,0% -117 0,0%

Resultaat - 0,0% - 0,0%

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Bedrijfsopbrengsten 793.498

Daling van:

Kantoorkosten 600

794.098

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Inkoopkosten 784.769

Algemene kosten 9.266

Rentelasten en soortgelijke kosten 63

794.098

Gelijk resultaat -

2017

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. 

De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

2018

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de resultatenrekening en laat het resultaat in 2018 zien ten opzichte

van 2017.

Resultaatvergelijking

De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt per jaareinde 0% (2017: 0%) en de

liquiditeit ((vorderingen + liquide middelen)/kortlopende schulden) bedraagt per jaareinde 0,99 

(2017: 0,99).  

Toestand op balansdatum
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

Voor 2018 zijn er voor alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De verwachting voor 2019 is dat de

omzet zal stijgen ten opzichte van 2018.

Toekomst

Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan is, samen met haar onderaannemers, bezig met het verder ontwikkelen

van haar 0e en 1e lijns concept. Hierbij wordt het bestuur gedreven om betaalbare, kwalitatief

hoogwaardigde, zorg te leveren bij een vergrijzende bevolking. Op verzoek van de zorgverzekeraars wordt

onderzocht hoe de zorg kan worden aangepast zodanig dat er meer behandelingen kunnen worden

uitgevoerd in de 0e en 1e lijn. 

Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan voldoet aan de Wet normering bezoldiging toezichthouders in de

(semi)publieke sector (WNT).

Onderzoek ontwikkeling

De stichting heeft een zeer beperkte risicobereidheid. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. 

De prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s zijn beperkt.

Informatie over financiële instrumenten

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

De stichting heeft een zeer beperkte risicobereidheid. In de overeenkomst met de kliniek is het risico van

de continuïteit inzake de zorgverlening voor een groot deel neergelegd bij de kliniek.

Indien de risico's zich voordoen heeft dit impact op het zorgvolume dat zal worden gerealiseerd. Het heeft

geen impact op het resultaat en de financiële positie van de stichting.

De belangrijkste risico's van de stichting zijn:

- het niet leveren of niet kunnen leveren van zorg door gebrek aan oogartsen en ander medisch personeel.

- zoveel aanloop van patiënten dat omzetplafonds worden overschreden en zorg zonder vergoeding wordt

uitgevoerd.

Voornaamste risico's en onzekerheden

 Pagina 4 van 15



2.  JAARREKENING

 Pagina 5 van 15



Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]

Debiteuren 707.329 495.120

707.329 495.120

Liquide middelen [2] 680.802 651.128

Totaal activazijde 1.388.131 1.146.248

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [3]

Overige reserves -3.629 -3.629

-3.629 -3.629

Kortlopende schulden [4]

Crediteuren - 300

Schulden aan verbonden partijen 913.517 694.402

Overige schulden en overlopende 

passiva 478.243 455.175

1.391.760 1.149.877

Totaal passivazijde 1.388.131 1.146.248

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Bedrijfsopbrengsten [5] 9.023.829 8.230.331

Inkoopkosten [6] 9.015.217 8.230.448

Bruto bedrijfsresultaat 8.612 -117

Kantoorkosten [7] - 600

Algemene kosten [8] 8.432 -834

Som der bedrijfskosten 8.432 -234

Bedrijfsresultaat 180 117

Rentelasten en soortgelijke kosten [9] -180 -117

Som der financiële baten en lasten -180 -117

Resultaat - -

2018 2017

 Pagina 7 van 15



Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 180 117

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -212.209 -179.673

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 241.884 671.638

29.675 491.965

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 29.855 492.082

Rentelasten en soortgelijke kosten -180 -117

-180 -117

Kasstroom uit operationele activiteiten 29.675 491.965

Mutatie geldmiddelen 29.675 491.965

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 651.128 159.163

Mutatie geldmiddelen 29.675 491.965

Stand per 31 december 680.802 651.128

2018 2017
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Continuïteitsveronderstelling

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De activiteiten van Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan bestaan voornamelijk uit het uitvoeren en aanbieden

van medische specialistische hulp. De medische zorg bestaat uit verzekerde zorg. De Stichting tracht haar

doel te bereiken door onder meer de exploitatie van een extramuraal Zelfstandig Behandelcentrum. 

De bestuurlijke zeggenschap is volledig in handen van Stichting Zuyderland Medisch Centrum.

Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan, statutair gevestigd te Sittard-Geleen is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 14078720. 

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsgedachte.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Opbrengsten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit de WTZi (waaronder

regeling verslaggeving WTZi en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving m.n. RJ 655) en de wettelijke

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT).

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Vergelijking voorgaand boekjaar

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december

2018.

Verslaggevingsperiode

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de rechtspersoon zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Overige bedrijfskosten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)

heeft de rechtspersoon zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij

het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Opbrengsten uit zorgprestaties

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de organisatie. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De opbrengsten uit zorgprestaties worden in de winst- en verliesrekening verwerkt op het moment dat

Orbis-Eyescan Limburg B.V. de DOT’s (diagnose behandel combinaties op weg naar Transparantie) heeft

afgesloten en uitgevoerd en de stichting de DOT’s factureert aan de zorgverzekeraars. De onderhanden

DOT’s zijn opgenomen in de jaarrekening van Orbis-Eyescan Limburg B.V. vandaar dat de mutatie

onderhanden DOT’s niet verwerkt is in de jaarrekening van de stichting.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de

opbrengsten zijn verantwoord. Onder opbrengsten uit zorgprestaties wordt verstaan de aan derden in

rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde DOT’s en zorgdiensten

onder aftrek van eventuele omzetbelasting (op niet vrijgestelde diensten).

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het

risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Debiteuren

Te vorderen inzake gesloten DOT's 707.329 495.120

Liquide middelen  [2]

Rabobank 680.802 651.128
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen Vermogen  [3]

2018 2017

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari -3.629 -3.629

Stand per 31 december -3.629 -3.629

KORTLOPENDE SCHULDEN  [4]

Crediteuren

Crediteuren - 300

Schulden aan verbonden partijen

Rekening courant Orbis-Eyescan Limburg B.V. 913.517 694.402

Overlopende passiva

Nog te betalen zorgverzekeraars 466.571 451.134

Nog te betalen bedragen 10 14

Rekening courant ZBC Eyescan B.V. 11.662 4.027

478.243       455.175       

Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In 2018 is het resultaat nihil. En kan er derhalve niets toegevoegd c.q. verrekend worden aan de overige

reserves.

Voorstel tot resultaatbestemming

Er is geen sprake van niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Bedrijfsopbrengsten  [5]

Opbrengsten gesloten DOT's 9.218.922 8.444.495

Verrekening zorgverzekeraars -195.093 -214.164

9.023.829 8.230.331

Inkoopkosten [6]

Inkopen 9.015.217 8.230.331

Kantoorkosten - -300

Algemene kosten - 417

9.015.217 8.230.448

Personeelskosten

Kantoorkosten  [7]

Kantoorbenodigdheden - 300

Kosten automatisering - 300

- 600

Algemene kosten  [8]

Accountantskosten 1.728 -

Overige algemene kosten 6.704 -834

8.432 -834

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [9]

Bankkosten en provisie 180 117

Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan heeft in 2018 (gelijk aan 2017 en 2016) geen werknemers in dienst.
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

De zorginstelling is ingedeeld in bezoldigingsklasse II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de

topfunctionarissen van € 125.000. Dit maximum wordt niet overschreven.

Wet normering bezoldiging bestuurders en toezichthouders publieke en semipublieke sector

(WNT)

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Het bestuur (directie) van de stichting werd in 2018 gevoerd door Stichting Zuyderland Medisch Centrum.

De bestuurder is onbezoldigd. Dit was ook het geval in 2017.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder

dienstbetrekking

In 2018 hebben geen uitkeringen plaatsgevonden evenals in 2017.

In 2018 (evenals in 2017) had de stichting geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De leden van de Raad van Toezicht zijn in 2018 onbezoldigd evenals in 2017.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

De stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT). 

De RvT bestond in 2018 uit 8 personen:

J.J. Verhaegen, 1-1-2018 – 31-12-2018

J.M.M. Bloemer, 1-1-2018 – 31-12-2018

W.M. Vermeltfoort-Schouten, 1-1-2018 – 31-12-2018 

F.F. Willems, 1-1-2018 – 31-12-2018

J.H.P.M. van Lange, 1-1-2018 – 31-12-2018

R.H.M. Jansen, 1-1-2018 – 31-12-2018

D.W. Voetelink, 23-1-2018 – 31-12-2018

L.J.P.M. Frissen, 23-1-2018 – 31-12-2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting ZBC Zuyderland-

Eyescan van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg.
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Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan te Geleen

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

Drs. D.M.F. Jongen, voorzitter Drs. R.E.A. Goffin, CFO

W. Nijdam

J.J. Verhaegen J.M.M. Bloemer

W.M. Vermeltfoort-Schouten F.F. Willems

J.H.P.M. van Lange R.H.M. Jansen

D.W. Voetelink L.J.P.M. Frissen

Geleen,

Stichting Zuyderland Medisch Centrum, Namens deze

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking

die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen

ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden

vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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