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BESTUURSVERSLAG
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting CareCodex. De ambitie van CareCodex is om de zorg in
Nederland en daarbuiten te verbeteren door het mogelijk maken van transparante, veilige, digitale
informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt.
Sinds 1 april 2019 voert de stichting het programma VIPP Babyconnect1 uit. Het Ministerie van VWS
subsidieert dit versnellingsprogramma om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen
patiënt en professional. Het programma is het vervolg op het planvormingsproject (‘Plan ECD’) om tot
een Elektronisch Cliënten Dossier in de geboortezorg te komen, dat wij in 2018 tot het voorjaar van
2019 samen met RSO Nederland en CPZ hebben uitgevoerd en ook door VWS is gesubsidieerd. Met dit
project en deze subsidie hebben we de kaders en het theoretische gedachtengoed van de
toekomstige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg kunnen ontwikkelen.
VIPP Babyconnect is een vierjarig programma dat in elk geval tot 31 december 2022 loopt. Om dit
mogelijk te maken hanteren we de uitgangspunten in het framework, het functioneel ontwerp, de
roadmap en de mijlpalenplanning. Deze zijn leidend.
Door de hoge mate van innovatie en de afhankelijkheid van andere landelijke programma’s en
betrokken partijen is flexibiliteit en fasering noodzakelijk.
Binnen de stichting voeren we thans alleen activiteiten uit die voortvloeien uit VIPP Babyconnect.
Resultaten 2020
Begin 2021 heeft VIPP Babyconnect de voortgangsrapportage over 2020 opgesteld voor het
Ministerie van VWS. Hierin leggen we uitgebreid verantwoording af over de gerealiseerde
activiteiten in relatie tot de planning op inhoud. We verwijzen hiervoor graag naar onze website
(https://babyconnect.org/jaaroverzicht/).
In 2020 waren de speerpunten: doorontwikkelen, implementeren en de stem van de eindgebruikers.
Doorontwikkelen
De uitgangspunten van het functioneel ontwerp zijn geconcretiseerd in proofs of concepts en tests.
Vervolgens worden en zijn handleidingen ontwikkeld die door de regionale samenwerkende partners
gebruikt kunnen worden bij de regionale implementaties. Alle opgedane kennis is geborgd door
vastlegging in het Afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg.
Implementeren
Vier regio’s (in totaal 21 VSV’s) hebben subsidie aangevraagd waarmee de eerste stappen naar de
regionale implementatie zijn gezet. De regio’s worden door het landelijke bureau ondersteund op
het vlak van kennisdeling, scholing en ‘maatwerk met gebruik maken van standaardisatie’.
De stem van de eindgebruikers
Onderscheidend en vernieuwend binnen de gehele keten van informatie uitwisseling is de positie
en stem van de eindgebruikers. Om technische oplossingen faciliterend en volledig ondersteunend
te laten zijn aan de zorg, is sturing en regie bij de eindgebruikers essentieel. Immers dan voorkom je
1

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg.
Zie voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect
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de alom bekende mismatch tussen techniek en praktijk. Binnen VIPP Babyconnect zijn vier niveaus
van eindgebruikers gedefinieerd:
- Patiënt/client
- Zorgverleners
- Zorgorganisaties
- Secundaire data gebruikers
Per niveau is een gebruikersgroep gevormd die periodiek betrokken wordt bij en geïnformeerd
wordt over de ontwikkelingen en vragen die er rijzen. Binnen het uiteindelijk op te leveren
eindproduct Innovatie- en beheercyclus interoperabiliteit geboortezorg, zullen deze eindgebruikers
een structurele rol krijgen toebedeeld.
Financiën
De inkomsten en uitgaven van de stichting in 2020 betreffen het programma VIPP Babyconnect.
Daarnaast heeft de stichting inkomsten en uitgaven die als statutair zijn aan te merken, deze baten
en lasten hebben geen directe relatie met het programma VIPP Babyconnect.

VIPP Babyconnect:
Subsidie VWS
Subsidie ZonMw inzake Corona platform
Kosten
Saldo van baten en lasten
Stichting statutair:
Netto-omzet
Kosten
Bijzondere baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming van saldo van baten en lasten:
Toevoeging aan vermogen
Toevoeging aan bestemmingsfonds VIPP
Babyconnect
Totaal saldo baten en lasten

Begroting 2021

Realisatie 2020

Begroting 2020

3.923.420
-3.923.420
-

3.059.767
15.000
-2.816.837
257.930

3.753.300
-3.753.300
-

-

-2.713
9.780
7.067

-

-

7.067
257.930

-

-

264.997

-

CareCodex heeft eind 2019 een herziene aanvraag ingediend voor de totale subsidieperiode van
2019 tot en met 2022. De voor 2020 totaal begrote subsidie VWS voor VIPP Babyconnect van ruim
3,7 miljoen euro betreft de voor 2020 op basis van deze herzieningsaanvraag door VWS toegezegde
subsidie verhoogd met het overschot aan subsidie uit 2019. De belangrijkste redenen om herziening
aan te vragen waren:
- Voorziene extra uitgaven om de bestaande informatiesystemen in de geboortezorg aangepast
en aangesloten te krijgen op de beoogde digitale gegevensuitwisseling.
- Ontheffing van de btw-plicht per 1 januari 2019. Wij innen geen btw meer, maar moeten deze
wel betalen aan onze leveranciers en opdrachtnemers. Hierdoor worden onze kosten hoger. In
de oorspronkelijke subsidieaanvraag was dit nog niet bekend.
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-

Verschuiving van een deel van de activiteiten en kosten van 2019 naar 2020 in verband met
latere opstart van het gehele programma.

Deze lagere kosten in 2020 ten opzichte van de begroting hangen vooral samen met de vertraging van
de implementaties in de regio’s. Dit betreft derhalve geen afstel maar een uitstel van onze
ondersteunings- en implementatie activiteiten voor de regio’s. Het geld dat niet in 2020 is besteed
maar wel begroot, kan in 2021 aangewend worden. Dit bedrag is toegevoegd aan het
bestemmingsfonds VIPP Babyconnect.
De subsidie VWS 2020 ad. 3.060.000 euro betreft de in 2020 aan voorschotten ontvangen subsidie
VWS.
Corona
Al meer dan een jaar hebben wij in Nederland te maken met het coronavirus. Na een
gewenningsperiode van enkele maanden met thuis werken, beeld vergaderen en gewijzigde
overlegstructuren is voor het Babyconnect programma een stabiele werksituatie ontstaan, ook met
onze stakeholders in het veld. Tot op heden is er daarom geen sprake van een vermindering of
vertraging van de activiteiten van betekenis als gevolg van de coronacrisis. De vertraging die het
programma sinds de start heeft opgelopen ligt bij andere oorzaken dan dat deze strikt het gevolg is
van de omstandigheden door de coronacrisis. De coronacrisis lijkt in zijn slotmaanden terecht
gekomen te zijn. We verwachten dan ook dat deze crisis ook de komende maanden geen impact van
betekenis zal hebben op het programma Babyconnect. Mocht hier onverhoopt en onverwacht toch
sprake van zijn dan zijn wij ervan overtuigd dat wij in overleg met VWS passende oplossingen zullen
vinden om de gevolgen van de crisis te overbruggen. Wij hebben vooralsnog ruim voldoende
liquiditeiten om de activiteiten van ons programma uit te voeren. Corona heeft ons inziens dan ook
vooralsnog geen invloed op de continuïteit van de stichting.
Slotwoord
Een gedegen en robuust programmabureau laat haar waarde zien. Wij worden door veel landelijke
partijen en VWS gezien als expert op het gebied van de digitale gegevensuitwisseling in de
geboortezorg. In april 2021 is dit nog eens erkend door het toekennen van de DIZRA2 -award. Een
prijs die wordt toegekend voor ontwikkeling en innovatie rondom duurzame informatisering binnen
de zorg.
Wat zichtbaar is en blijft is de enorme veerkracht en gedrevenheid van het team. In een veld waarin
veel verschillende belangen spelen, bestaande vertrouwde posities en rollen veranderen, worden al
eerste successen geboekt. Het realiseren van de uitwisseling van digitale gegevens tussen
verloskundigen en ziekenhuizen tegen fors lagere kosten en op een kortere termijn en het
positioneren van de eindgebruikers zijn twee voorbeelden van.
Zonder de inzet en rol van de medewerkers van het team zou dit niet gelukt zijn. Een extra dank aan
hun is hier daarom op zijn plaats.
Utrecht, 17 mei 2021
Dorine Veldhuyzen & Sonia Jennings

2

DIZRA staat voor Duurzaam Informatiestelsel Zorg ReferentieArchitectuur
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ORGANISATIE & BESTUUR
Raad van bestuur
De raad van bestuur van CareCodex bestaat uit Dorine Veldhuyzen (voorzitter) en Sonia Jennings (lid).
Zij zijn beiden statutair bestuurslid en vormen de eindverantwoordelijke directie van VIPP
Babyconnect. Dorine Veldhuyzen (0,9 FTE) is primair verantwoordelijk voor de externe contacten en
de inhoudelijke zaken, Sonia Jennings (0,7 FTE) is primair verantwoordelijk voor de interne organisatie
en financiën.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun statutaire rol binnen Stichting CareCodex.
Wel ontvangen zij vanuit de uitvoerende rollen en functies binnen het VIPP-programma een
vergoeding gebaseerd op klasse 2 van de Wet Normering Topinkomens.
Raad van toezicht
De stichting heeft een raad van toezicht. De raad is na de subsidietoezegging voor VIPP Babyconnect
in 2019 uitgebreid en verzwaard van drie naar vijf personen. In 2020 heeft er één mutatie in de
samenstelling van de raad van toezicht plaatsgevonden.
Conform de statuten ontvangen de leden van de raad van toezicht geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben recht op niet-bovenmatige vacatiegeld en vergoeding van gemaakte
kosten in de uitoefening van de werkzaamheden. De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding van
3.630 euro en de overige leden ontvangen een vaste vergoeding van 2.600 euro. Deze bedragen
gelden voor een heel kalenderjaar. In 2020 bedroeg het totaal aan vergoedingen voor de leden van de
raad van toezicht 13.043 euro.
Statutaire gegevens
De statutaire gegevens van de stichting zijn:
Statutaire naam
Stichting CareCodex
Statutaire zetel
gemeente Amsterdam
Rechtsvorm
stichting
Datum oprichting
26 april 2017
Kamer van Koophandel nummer
68644485
De stichting heeft haar kantoor te Utrecht, Kanaalweg 15G.
ANBI
Stichting CareCodex is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat wij ons voor
minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. In dit jaarverslag is alle informatie opgenomen die
jaarlijks volgens de regelgeving voor ANBI-instellingen moet worden gepubliceerd.
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht RvT heeft in 2020 zes maal vergaderd. Onderwerpen die de raad periodiek heeft
besproken zijn de inhoudelijk voortgang van het programma Babyconnect, de implementatie ervan in
de regio’s, alsmede de financiële aspecten. De jaarrekening 2019 is besproken en goedgekeurd. Dat
geldt ook voor de begroting 2021. De versterking van de interne organisatie gericht op continuïteit en
delen van kennis was ook een belangrijk onderwerp. Er is ook aandacht gegeven aan mogelijke
activiteiten van CareCodex na het afronden van het programma Babyconnect. Vanuit de raad is
daarnaast het bestuur ook bijgestaan met advies vanuit de expertise waarover de leden beschikken.
De samenstelling van de raad van toezicht was eind 2020 als volgt: Rinus van Riel (voorzitter), Anoeska
Mosterdijk (vicevoorzitter) en de leden Durk Berks, René Glas en Olvi Zanin. Olvi Zanin is in juli 2020
tot de raad toegetreden als opvolger van Manuela Spaninks. Zij heeft in februari 2020 om persoonlijke
omstandigheden haar lidmaatschap van de raad beëindigd.
Binnen de raad van toezicht functioneert er een auditcommissie. Deze commissie bestond uit Olvi
Zanin (voorzitter) en René Glas. Door de auditcommissie zijn met de bestuurder verantwoordelijk voor
Financiën en de controller onder andere de volgende onderwerpen besproken: prognoses van de
uitnutting van de subsidie VWS 2020, de begroting 2021, de interne beheersing n.a.v. de bevindingen
van de accountant en financiële prognoses voor de jaren 2022 en 2023. De auditcomissie brengt
advies uit aan de plenaire raad over de door haar besproken onderwerpen.
De remuneratiecommissie bestaande uit Rinus van Riel en Anoeska Mosterdijk hebben met elk van de
twee bestuurders een jaargesprek gevoerd over de performance in her afgelopen jaar en de
voornemens voor het komende jaar.
Door COVID is door de raad veel online vergaderd en is door het bestuur en de medewerkers vanuit
huis gewerkt. Dit kan de nadelige consequenties hebben t.a.v. het missen van (ook informeel) fysiek
contact en het beperkt zijn van onderlinge communicatie tot een beeldscherm. Het bestuur heeft via
online en offline medewerkersbijeenkomsten geprobeerd deze nadelige effecten te minimaliseren.
Het bestuur licht in haar verslag de resultaten toe die in 2020 zijn bereikt. In het tweede jaar van VIPP
Babyconnect is vooral veel geïnvesteerd in het draagvlak voor het programma bij het complexe stelsel
van stakeholders in de verschillende regio’s en op landelijk niveau. Daarnaast is hard gewerkt aan de
ontwikkeling van het programma en het behalen van de doelen van Babyconnect: de realisatie van
gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg. Wij zien
dat met een logische verklaarbare langere doorlooptijd dan eerder gedacht dit doel medio 2023 kan
worden bereikt. De raad van toezicht ziet de ontwikkelingen daartoe met vertrouwen tegemoet. De
raad spreekt haar dank en respect uit aan het bestuur en de medewerkers over de inzet die ook weer
in 2020 is getoond.
Utrecht, 17 mei 2021
Rinus van Riel, voorzitter
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

31 december 2020

31 december 2019

1.596

2.008

39.070
25.051
64.121

65.297
5.155
33.877
104.330

LIQUIDE MIDDELEN
Bank

1.434.910

987.618

TOTAAL ACTIVA

1.500.627

1.093.956

31 december 2020

31 december 2019

VERMOGEN EN BESTEMMINGSFONDSEN
Vermogen
Bestemmingsfonds subsidie VIPP Babyconnect
Totaal vermogen en bestemmingsfondsen

30.997
946.856
977.853

23.930
688.926
712.856

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Af te dragen loonheffingen
Nog te ontvangen facturen
Overlopende passiva en overige schulden
Totaal kortlopende schulden

359.015
44.794
42.997
75.968
522.774

264.234
28.040
36.476
52.350
381.100

1.500.627

1.093.956

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Te ontvangen subsidie VWS plan ECD
Te ontvangen afrekening RSO Nederland
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vlottende activa

PASSIVA

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten 2020 en bestemming van het saldo

2020
BATEN
Subsidie VWS voor VIPP Babyconnect
Subsidie ZonMw inzake Corona platform
Subsidie VWS voor Plan ECD
Netto-omzet
Totaal baten
LASTEN
Kosten inzet personeel en derden voor VIPP
Babyconnect
Kosten inzet derden voor Plan ECD
Btw verrekend in subsidie VWS Plan ECD
Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Advieskosten organisatorisch, fiscaal en juridisch
Communicatiekosten
Verzekeringen
Overige kosten
Totaal lasten
SALDO BATEN EN LASTEN
Toevoeging aan bestemminingsfonds subsidie
VIPP Babyconnect
Toevoeging aan het vermogen

Begroting 2020

3.059.767
15.000
3.074.767

2019
2.412.610
465.297
5.000
2.882.907

2.598.256

2.842.786

1.380.502

412
40.011
46.366
11.481
33.849
20.965
58.430
2.809.770

54.560
70.906
136.730
406.560
18.000
223.758
3.753.300

347.409
39.203
412
66.339
88.172
109.071
36.203
8.002
108.269
2.183.582

264.997
257.930

699.325
688.926

7.067

10.399
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Grondslagen voor de financiële verslaglegging
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld,
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Bij de waardering wordt uitgegaan van
de continuïteitsveronderstelling.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging C1
Kleine Organisaties zonder winstoogmerk.
Verslaggevingsperiode
Het verslagjaar 2020 loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Continuïteit
De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd
op de continuiteitsveronderstelling.
De coronacrisis heeft in 2020 slechts een beperkte invloed gehad op onze activiteiten. De financiële
impact van de coronacrisis is derhalve beperkt gebleven.
Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoordeling van onze activa en passiva nagegaan of en aanpassing
nodig is vanwege de pandemie, maar dat bleek niet het geval.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich een oordeel vormt over waarden,
risico’s en onzekerheden, en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden opgenomen tegen de historische aanschafwaarde, onder aftrek van
een lineaire afschrijving van tien jaar voor de oprichtingskosten en vier jaar voor registratiekosten in
de Benelux van de naam CareCodex.
Materiële vaste activa
Aanschaffingen van bedrijfsmiddelen met een meerjarige gebruiksperiode worden als lasten geboekt
omdat deze aanschaffingen subsidiabele kosten betreft.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarden en daarna tegen
geamortiseerde kostprijs.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde en daarna tegen
geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten 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.
Personeelsbeloningen/ pensioenen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten.
Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken
tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
Immateriële vaste activa
Oprichtingskosten
Afschrijvingspercentages
Boekwaarde per 1 januari 2020:
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties:
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2020:
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Merkregistratie

Totaal

10%

25%

2.120
-566
1.554

1.001
-547
454

3.121
-1.113
2.008

-212

-200

-412

2.120
-778
1.342

1.001
-747
254

3.121
-1.525
1.596

De oprichtingskosten hebben betrekking op de bij de oprichting van de stichting gemaakte notariële
kosten. De kosten merkregistratie hebben betrekking op de registratie van de naam CareCodex in de
Benelux.
Te ontvangen subsidie VWS plan ECD
Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de toelichting op de Overige kosten.
Overige vorderingen en overlopende passiva
De specificatie van deze post is als volgt:
31 december 2020
Waarborgsommen huur
Vooruitbetaalde verzekeringspremies
Vooruitbetaalde pensioenpremie
Te ontvangen vergoedingen personeel
Vooruitbetaalde huur
Overige vorderingen

9.178
1.204
11.765
2.164
740
25.051

31 december 2019
9.178
17.258
472
3.146
3.823
33.877

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Vermogen en bestemmingsfondsen
31 december 2020 31 december 2019
Vermogen:
Saldo per 1 januari 2020 cq. 2019
Bij: bestemming van saldo van baten en lasten
Saldo per 31 december 2020 cq. 2019

23.930
7.067
30.997

13.531
10.399
23.930

Bestemminingsfonds subsidie VIPP Babyconnect:
Saldo per 1 januari 2020 cq. 2019
Bij: bestemming van saldo van baten en lasten
Saldo per 31 december 2020 cq. 2019

688.926
257.930
946.856

688.926
688.926

Totaal saldo per 31 december

977.853

712.856

Vermogen
Het bedrag ad 7.067 euro dat in 2020 is toegevoegd aan het vermogen betreft de baten en lasten
welke geen relatie met het programma VIPP Babyconnect. De samenstelling van dit saldo is als volgt:
2020
BATEN
Vrijval voorziening nog te ontvangen subsidie VWS plan ECD
Vervallen verzuimboete Vpb 2017
Totaal baten

7.141
2.639
9.780

LASTEN
Afschrijvingskosten immateriële vaste activa
Overige kosten
Nagekomen kosten 2018 inzake ontwerp logo
Totaal lasten

412
667
1.634
2.713

Saldo

7.067

Het plan ECD is in 2018 en 2019 in nauwe samenwerking met RSO Nederland uitgevoerd. Onderling
zijn er over en weer betalingen gedaan voor door derden geleverde diensten. Het per saldo van RSO
Nederland te ontvangen bedrag bedroeg per 31 december 2019 17.815 euro. Hierop is in 2019 een
voorziening getroffen van 12.660 euro vooruitlopend op de definitieve bepaling van het onderling te
verrekenen bedrag. De afrekening heeft in 2020 plaatsvinden daar het ministerie in 2020 de subsidie
voor het plan ECD definitief heeft vastgesteld. Op basis van deze afrekening is in 2020 7.141 euro vrij
gevallen van de in 2019 getroffen voorziening.
Bestemmingsfonds subsidie VIPP Babyconnect
De in een jaar van VWS ontvangen subsidie inzake het programma VIPP Babyconnect kan voor zover
deze niet besteed wordt in het volgende jaar aangewend worden. Een in enig jaar overblijvend bedrag
aan subsidie wordt daarom toegevoegd aan het bestemmingsfonds VIPP Babyconnect. Deze wijze van
verwerking en presentatie is afgestemd met het Ministerie van VWS.
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Alleen activiteiten die een rechtstreeks verband hebben met het VIPP-programma mogen betaald
worden uit dit bestemmingsfonds. Eind2022, aan het einde van de subsidieperiode moet het
eventueel uiteindelijk overblijvend bedrag worden terugbetaald aan het Ministerie van VWS.
Nog te ontvangen facturen
Deze post geeft de facturen weer die we in 2021 van leveranciers hebben ontvangen voor in 2020
geleverde diensten.
Overlopende passiva en overige schulden
De specificatie van deze post is als volgt:
31 december 2020
Reservering vakantiegeld
Reservering verlofdagen
Omzetbelasting 2018
Kosten accountantscontrole
Overige schulden

26.451
41.031
6.500
1.985
75.968

31 december 2019
17.591
16.225
8.768
6.958
2.808
52.350

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De stichting huurt haar kantoorpand te Utrecht van DD Invest SARL te Luxemburg. De
huurovereenkomst is tot 31 december 2021 verlengd. De huurlast tot 31 december 2021 bedraagt
36.900 euro. Het kantoorpand staat genomineerd om gesloopt te worden. Óf de huidige
huurovereenkomst wordt mogelijk nog verlengd, óf de stichting zal een ander kantoorpand betrekken.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na 31 december 2020 geen gebeurtenissen voorgedaan die in het kader van de
jaarrekening van belang zijn om hier te vermelden..
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020
Baten
Subsidie VWS voor VIPP Babyconnect
De subsidie VWS voor VIPP Babyconnect betreft het totaal van in 2020 ontvangen voorschotten.
Subsidie ZonMw inzake Corona platform
In 2020 heeft het programmabureau een tijdelijk digitaal platform ontwikkeld en gerealiseerd om
beperkingen die binnen de geboortezorg ontstonden als gevolg van het COVID-19 virus weg te kunnen
nemen. Dit platform bood een beveiligde omgeving waarin zorgverleners de noodzakelijke relevante
cliënt informatie digitaal beschikbaar konden stellen in situaties dat er voor een bevalling moest
worden uitgeweken naar een andere locatie als gevolg van, door het COVID-19 virus, overbezetting
van ziekenhuizen. Hiervoor is een subsidie van 15.000 euro van ZonMw ontvangen. ZonMw stimuleert
onder andere in opdracht van VWS onderzoeks- en innovatieprojecten voor maatschappelijke
vraagstukken. De kosten voor het ontwikkelen van het platform hebben 38.955 euro bedragen.
Lasten
2020
LASTEN
Kosten inzet personeel en derden voor VIPP
Babyconnect
Kosten inzet derden voor Plan ECD
Btw verrekend in subsidie VWS Plan ECD
Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Advieskosten organisatorisch, fiscaal en juridisch
Communicatiekosten
Verzekeringen
Overige kosten
Totaal lasten

Begroting 2020

2019

2.598.256

2.838.179

1.380.502

412
40.011
46.366
11.481
33.849
20.965
58.430
2.809.770

54.560
70.906
136.730
406.560
18.000
223.758
3.748.693

347.409
39.203
412
66.339
88.172
109.071
36.203
8.002
108.269
2.183.582

Het totaal aan lasten is 939.000 euro lager dan begroot. Deze onderuitnutting is vooral een gevolg van
de trage opstart van de implementaties in de regio. Enerzijds omdat medio 2020 slechts twee regio’s
met de implementatie zijn gestart (Nederland is op te delen in circa 15 regio’s) en anderzijds omdat de
technische ontwikkeling van het Babyconnect-concept veel omvattender is gebleken dan was
voorzien. Veel regio’s hielden daardoor een afwachtende houding aan. De vertraging heeft zich vooral
geuit in minder inzet dan verwacht van bijvoorbeeld opleiders en in lagere communicatiekosten
waaronder implementatiedocumentatie. Deze vertraging betekent geen afstel maar een uitstel van de
ondersteunings- en implementatieactiviteiten voor de regio’s.
De doorontwikkeling van het landelijk concept heeft daarentegen extra kosten met zich meegebracht.
We hebben meer capaciteit ingezet op bijvoorbeeld het in detail uitwerken en vastleggen van de
beoogde architectuur van het Babyconnect-concept.
Geschoond van de kosten voor het Plan ECD in 2019 laat 2020 ten opzichte van 2019 een stijging van
de kosten voor het project VIPP Babyconnect zien van ruim 1,0 mln. euro. Het Babyconnect
programma is in zijn volle omvang medio 2019 van start gegaan. De personele kosten van het landelijk
bureau en van de inzet van specialisten bedroegen in 2020 derhalve ongeveer het dubbele van deze
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kosten in 2019. In 2019 was er daarentegen sprake van hogere kosten voor huisvesting, ICT en
advieskosten als gevolg van het opzetten en opstarten van het programmabureau.
Kosten inzet personeel en derden voor VIPP Babyconnect
De specificatie van deze post is als volgt:
2020
Bruto loon personeel
Kosten sociale lasten
Kosten pensioenpremies
Ontvangen uitkeringen en vergoedingen
Reservering kosten verlofdagen
Vergoedingen personeel
Reiskosten woon-werk en kosten thuiswerken
Opleidingskosten
Overige personeelskosten
Kosten inzet van derden

680.218
120.110
64.165
-70.344
23.042
4.593
15.359
6.060
6.184
849.387
1.748.869
2.598.256

2019
318.916
46.345
31.092
16.225
1.892
11.084
5.211
1.282
432.047
948.455
1.380.502

Op 31 december 2020 waren er twaalf medewerkers in loondienst bij de stichting. Omgerekend naar
een fulltime dienstverband is dit 9,6 FTE. Per 31 december 2019 bedroegen deze aantallen negen
medewerkers respectievelijk 7,6 FTE. Alle medewerkers hebben een tijdelijk dienstverband.
De kosten inzet van derden bedragen 1.748.869 euro (2019: 948.455 euro). Voor 556.758 euro (2019:
349.391 euro) gaat het om de inzet van zelfstandigen die deel uitmaken van het programmabureau of
de projectorganisatie. Het overige deel, 1.192.111euro (2019: 599.046 euro), zijn de kosten voor de
inhuur van benodigde gespecialiseerde kennis. De expertise van deze specialisten is vooral ingezet op
het doorontwikkelen van de beoogde architectuur.
Huisvestingskosten
De specificatie van deze post is als volgt:
2020
Huur kantoorruimte
Schoonmaakkosten
Inrichtingskosten

36.055
3.037
919
40.011

2019
42.477
4.814
19.048
66.339

Kantoorkosten
De specificatie van deze post is als volgt:
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2020
Kosten kantoorautomatisering
Kosten administratieve informatiesystemen
Kosten kantoorbenodigdheden
Kosten koffie, thee, lunches enz.
Overige kantoorkosten

24.979
15.686
209
2.677
2.815
46.366

2019
53.284
13.754
9.830
3.652
7.652
88.172

Advieskosten organisatorisch, fiscaal en juridisch
De specificatie van deze post is als volgt:
2020
Advieskosten opstart programmabureau
Juridisch advies
Advieskosten inzake personeel
Controle- en advieskosten subsidie Plan ECD
Fiscaal advies

3.374
8.107
11.481

2019
61.490
33.029
11.020
3.532
109.071

Communicatiekosten
De specificatie van deze post is als volgt:
2020
Fotografie, drukwerk, animatie enz.
Overige communicatiekosten

25.379
8.470
33.849

2019
30.071
6.132
36.203

Verzekeringen
De specificatie van deze post is als volgt:
2020
Verzuimverzekering
Inkomensaanvulverzekering
Aansprakelijkheidsverzekeringen
Inventarisverzekering
Personeelsschadeverzekering

14.705
2.610
2.896
441
313
20.965

2019
5.735
1.481
454
332
8.002

Overige kosten
De specificatie van deze post is als volgt:
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2020
Kosten Corona platform
Licentiekosten ZIB-service
Accountantskosten
Kostenvergoedingen Raad van Toezicht
Kosten gebruikersgroepen
Kosten ICT Academie
Wijziging waarderingsgrondslag MVA
Overige kosten
Nagekomen kosten 2018 inzake ontwerp logo
BTW op facturen inzake plan ECD
Voorziening nog te ontvangen subsidie VWS plan ECD
Verzuimboete Vpb 2017
Vrijval gereserveerde kosten plan ECD

2019

38.955
18.150
16.792
13.043
11.328
7.378
105.646
1.634
-39.070
-7.141
-2.639
58.430

27.780
10.164
8.125
1.205
8.289
1.748
18.989
76.300
39.070
12.660
2.639
-22.400
108.269

Voor de post Kosten Corona platform wordt verwezen naar de toelichting op de baten.
BTW op facturen inzake Plan ECD
Het programma Babyconnect is het vervolg op het planvormingsproject om tot een Elektronisch
Cliënten Dossier in de geboortezorg te komen. Dit zogenoemde Voorbereidingstraject Plan ECD
(‘Plan ECD’) voerde CareCodex in 2018 en 2019 samen met penvoerder RSO Nederland en CPZ uit.
Met dit plan ECD hebben wij de kaders en het theoretische gedachtengoed van de toekomstige
digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg kunnen ontwikkelen. De inkomsten van Stichting
CareCodex voor het Plan ECD kwamen uit een subsidie van het Ministerie van VWS. RSO Nederland
was de penvoerder en betaalde de subsidiegelden deels door aan CareCodex.
Per 1 januari 2019 is de btw-status van de stichting gewijzigd. De stichting is per deze datum geen
ondernemer meer voor de omzetbelasting . De reden hiervan is dat de stichting sinds 1 januari 2019
uitsluitend subsidie ontvangt en dat de subsidieverstrekker, het Ministerie van VWS, onze diensten
weliswaar afneemt, maar niet 'verbruikt.' CareCodex dient het algemeen belang en biedt meerwaarde
voor een breed publiek (specifiek de zwangere en haar gezin). Met andere woorden: deze btwstatuswijziging werkt kostenverhogend. Ten tijde van de aanvraag van de subsidie voor het Plan ECD is
met dit kostenverhogende effect geen rekening gehouden. Binnen de door VWS voor Plan ECD
toegekende subsidie was er nog een ruimte van 39.203 euro voor btw als subsidiabele kosten. De
overige btw op facturen voor dit plan bedroeg 39.070 euro. Deze post is in 2019 verantwoord als
subsidiabele kosten onder het programma VIPP Babyconnect. VWS heeft aangegeven deze post alsnog
subsidiabel te willen stellen onder de oorspronkelijke subsidie voor het plan ECD. Daarom is deze post
nu in 2020 een bate binnen het programma Babyconnect en als te ontvangen subsidie opgenomen
onder de Overige vorderingen.
Voorziening nog te ontvangen subsidie VWS plan ECD
Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de toelichting op de post Vermogen en
bestemmingsfondsen.
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OVERIGE GEGEVENS
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