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Aan het bestuur van
Stichting NIPED Research  
Courbetstraat  34H  
1077 ZV  Amsterdam

Ter attentie van het bestuur  
 
 

Kenmerk 2015 - 1509
Behandeld door Tanja Groenewoud
Datum 21 juni 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 678 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -120.177, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting NIPED Research is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting NIPED Research. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.



Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op punt "Continuïteitsveronderstelling" in de toelichting van de jaarrekening, waarin
uiteengezet is dat de stichting een netto resultaat van € -120.177 over 2015 heeft geleden en dat per 31 december
2015 de kortlopende schulden van de stichting de vlottende activa overstegen met € 107.438. Deze condities,
samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in punt "Continuïteitsveronderstelling", duiden op het bestaan
van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze bevestiging.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba/verklaringen.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting NIPED Research bestaan voornamelijk uit samenwerkingsorganen op het gebied van
gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten. Het leveren van een bijdrage aan de
realisatie van een duurzame gezondheidszorg door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar en de
toepassing van e-Health ten behoeve van preventie, vroegdiagnostiek en de behandeling van (chronische) ziekten.

3.2                Bestuur

Per heden wordt het bestuur gevoerd door de heren R.J. Vles (voorzitter), R.P. Rappange, B. Luten en J.G.B. Vos 
(penningmeester).

 De heer C.K. van Kalken is algemeen directeur met een beperkte volmacht gebleven.

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte is op 5 juli 2012 opgericht de stichting Stichting NIPED Research. Op 2 januari 2013 zijn de
statuten gewijzigd.
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2015 

€ €

31-12-2014

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal -107.438 12.741

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 138 1.246
Liquide middelen 540 100.414

678 101.660

Af: kortlopende schulden 108.116 88.919

Werkkapitaal -107.438 12.741

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.

Drs. S.B.P.T. van Kleef RA 
Registeraccountant              
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Directieverslag Stichting NIPED Research  

Dr. CK. Van Kalken, 21 juni 2016 

 

2015 was een bijzonder jaar voor de NIPED organisatie. Het jaar van de introductie 

van het nieuwe E-Health platform voor preventieve gezondheidszorg: De Persoonlijke 

Gezondheidscheck. Het gezamenlijke initiatief van de landelijke artsenorganisaties en 

gezondheidsfondsen betekende tevens de erkenning van de door het NIPED 

ontwikkelde preventieve aanpak o.b.v. geïntegreerde risicoprofilering. De breed 

gedragen, laagdrempelige aanpak mag zich in een toenemende belangstelling van 

bedrijven, zorgprofessionals, verzekeraars, overheden, alsook van burgers zelf kan 

verheugen. De lang voorziene en noodzakelijke beweging van nazorg naar voorzorg 

is eindelijk op gang aan het komen.  

 

Unieke positie 

Het NIPED instituut heeft een unieke positie in deze beweging en  heeft in het 

afgelopen jaar met een groei van 20 naar meer dan 75 bedrijven met daaronder 

AHOLD, Heineken, DAF en de start van het Gezonde Gemeente programma  de 

potentie laten zien. Het aantal deelnemers in de database is gegroeid naar zo’n 

300.000 op jaareinde 2015.Een rijke database voor wetenschappelijk onderzoek en 

voor inzicht in de gezondheid van Nederland.   

  

Er is brede consensus  dat er nu doorgepakt moet worden om het E-health platform 

landelijk uit te kunnen gaan rollen. Besloten is de NIPED Prevention organisatie uit te 

breiden en verder te professionaliseren en hiervoor het benodigde kapitaal aan te 

trekken. Een deel hiervan zal ook ingezet worden voor verdere 

productontwikkeling. Opschaling van de implementatie zal naar verwachting ook een 

boost geven aan het dynamische wetenschappelijk onderzoek met de data die door de 

inzet in grote hoeveelheden beschikbaar komen. 

  

Nieuwe aanpak research 

In 2015 is besloten vanwege “de slager & eigen vlees” discussie de eigen research 

activiteiten binnen de Stichting af te bouwen. Vanaf 1 januari staat er geen eigen 

wetenschappelijke staf meer op de pay-roll, van de Stichting waardoor de vaste kosten 

tot een minimum zijn gereduceerd. De kosten voor de wetenschappelijk medewerker 

zijn overgenomen door de BV. De Stichting is aldus het kanaal geworden waarlangs 

Big data verkregen door de toepassing van het NIPED Health platform voor preventie 

beschikbaar worden gesteld aan wetenschappelijke partners voor gezamenlijk 

onderzoek. Er is veel belangstelling onder academische groepen om met deze data 

onderzoeksvragen  
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Nieuwe projecten 

Naast het nog lopende Integrate project zijn langs deze lijn in 2015 5 nieuwe 

onderzoek aanvragen opgesteld. Recent de 1e goedkeuring van het 

project  vroegopsporing Nierziekten door ZonMw (400k) ontvangen. Geeft 

kansrijkheid aan van de nieuwe research strategie benadering. Van de overige 

projectaanvragen verwachten we in deze periode de uitkomst.  

  

Financieel 

De Stichting NIPED Research is de ontvanger van deze grants of het gedeelte daarvan 

bestemd voor NIPED. Projectwerkzaamheden zullen door NIPED BV worden 

uitgevoerd en aan de Stichting worden gefactureerd. De Stichting loopt hierdoor niet 

langer financieel risico. Door de vaste kostenreductie, de coregrant en het Nierziekten 

project wordt voor 2016 voor 2016 een operationeel surplus voorzien. Het wegwerken 

van het in 2015 toegenomen negatieve eigen vermogen is uiteraard een zorg. De 

huidige en verwachte liquiditeit laat toe een afname van ca. 50% hiervan in 2016 

toe.    

 

Bestuur 

Dhr. Luten heeft aangegeven niet terug te zullen keren. Dhr. Blijham, oncoloog en ex-

RvB UMCU heeft aangegeven tot het bestuur toe te willen treden. 

 

NIPED komt na vele jaren pionieren in een nieuwe fase, waarin landelijke opschaling 

centraal staat. Wij verwachten dat hier zowel onze bedrijfsmatige als 

wetenschappelijke activiteiten in de komende jaren de vruchten van zullen gaan 

plukken.  

 

 

 

Bestuur van de Stichting: 

 

R.J. Vles  R. P. Rappange  B. Luten J.G.B. Vos 



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 138 1.246
Liquide middelen  (2) 540 100.414

 678 101.660

 678 101.660
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31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Algemene reserve -119.436 -58.522
Bestemmingsreserves 11.998 71.263

-107.438 12.741

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren 52.328 10.173
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 32.268 19.689
Overige schulden en overlopende passiva 23.520 59.057

108.116 88.919

 678 101.660

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 9 -

_____________________________________________________________________________



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015

€

Realisatie
2014

€
Baten

Overige baten  (5) 76.808 279.669

Lasten

Werving baten

Financiële lasten  (6) -238 -

Beheer en administratie

Personeelslasten  (7) 179.809 149.264
Overige bedrijfslasten  (8) 17.135 67.567
Rentelasten en soortgelijke lasten  (9) 279 151

197.223 216.982

196.985 216.982

Saldo -120.177 62.687

Resultaatbestemming

Algemene reserve -60.914 -8.576
Bestemmingsreserves -59.263 71.263

-120.177 62.687
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisatie-
zonder-winststreven (RJ 640).

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten 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.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Echter, gezien de financiële positie van de onderneming is haar
voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk.

De Stichting heeft vanaf 1 januari 2016  haar vaste kosten teruggebracht tot ca. 12.000 euro per jaar. De core
funding van de Harten Foundation (50.000 euro per jaar) is voldoende is om deze kosten te dekken. Recent is het
eerste grote project voor de Stichting nieuwe stijl (nierziekten) twv 400.000 euro waarvan 250.000 euro voor
NIPED is goedgekeurd (zie bijlage). Een eerste tranche van dit bedrag wordt in de 2e helft van 2016 verwacht.
Daarnaastnog heeft de stichting een 5-tal kandidaat projecten waar funding voor de Stichting uit kan komen in de
pijplijn.  
De huidige liquiditeit 65.000 zal worden aangewend om  debiteuren twv ca. 35.000 euro te betalen uit 2015 en de
door NIPED Bv te maken kosten van het Integrate project in 2016 (schatting 15.000 euro) te bekostigen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 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.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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Voorzieningen

Voorziening voor pensioenverplichtingen

Pensioenregelingen personeel:

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als
overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de
toekomst verschuldigde premies.
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum
opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de
contante waarde. 
Ultimo 2015 (en 2014) waren voor de vennootschap geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de
kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelslasten

De onderneming is niet aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Voor het personeel is het pensioen
ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Premies aan de verzekeringsmaatschappij worden als last in de
winst- en verliesrekening verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 114 684
Overlopende activa 24 562

138 1.246

Overige vorderingen

NIPED Prevention B.V., rekening-courant - 684
Rekening-courant C.K. van Kalken 114 -

114 684

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 24 562

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 33 33
Rabobank, rekening-courant 271 -
Triodos Bank N.V., zakenrekening 236 100.381

540 100.414
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2015

€

2014

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari -58.522 -49.946
Resultaatbestemming -60.914 -8.576

Stand per 31 december -119.436 -58.522

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Bestemmingsreserves

Project Integrate 11.998 71.263

Project Integrate

Stand per 1 januari 71.261 -
Ontrekking / dotatie -59.263 71.263

Stand per 31 december 11.998 71.263

4. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 7.947 10.173
Niped Prevention B.V. 44.381 -

52.328 10.173

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 4.901 4.709
Pensioenen 27.367 14.980

32.268 19.689
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31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 23.520 59.057

Overlopende passiva

Vakantiegeld 6.467 4.725
Vakantiedagen 15.052 7.267
Accountantskosten 2.001 2.000
Nog te komen facturen NIPED Prevention B.V. - 45.065

23.520 59.057
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015

€

Realisatie
2014

€
5. Overige baten

Schenking J.C. Harten 50.000 50.000
Projectbijdragen PreventieConsult - 5.142
Projectbijdrage MyCards (AMC) - 105.034
Project Niermodule 21.000 -
STG Nivel 5.808 -
Projectbijdrage Integrate - 113.493
Overige baten - 6.000

76.808 279.669

Werving baten

6. Financiële lasten

Bankkosten 238 -

7. Personeelslasten

Lonen en salarissen 133.907 114.788
Sociale lasten 29.345 26.357
Pensioenlasten 11.702 5.977
Doorbelaste personeelskosten - 2.075
Overige personeelslasten 4.855 67

179.809 149.264

Lonen en salarissen

Bruto lonen 126.122 111.567
Mutatie schuld vakantiedagen 7.785 3.221

133.907 114.788

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 18.701 16.052
Premie ziekengeldverzekering 8.824 8.660
Naheffingen en boeten belastingdienst 1.594 1.645
Werkgevers lasten pensioenen 226 -

29.345 26.357
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Realisatie
2015

€

Realisatie
2014

€
Pensioenlasten

Pensioenlasten 11.702 5.977

Doorbelaste personeelskosten

Doorbelaste personeelskosten - 2.075
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Realisatie
2015

€

Realisatie
2014

€
Overige personeelslasten

Reis- en verblijflasten 349 15
Reiskostenvergoeding 3.258 -
Onkostenvergoedingen 1.248 -
Overige personeelskosten - 52

4.855 67

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2015 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2014: 1).

8. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten - 7.915
Projectkosten 11.370 51.697
Kantoorlasten 576 986
Verkooplasten 30 369
Algemene lasten 5.159 6.600

17.135 67.567

Huisvestingslasten

(Doorbelaste) huisvestingskosten - 7.915

Projectkosten

Hosting 11.370 51.697

Kantoorlasten

Overige kantoorlasten 576 986

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten - 374
Overige verkooplasten 30 -5

30 369
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Realisatie
2015

€

Realisatie
2014

€
Algemene lasten

Accountantslasten 5.268 5.748
Advieslasten - 750
Notarislasten 105 -
Overige algemene lasten -214 102

5.159 6.600

Financiële baten en lasten

9. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten 279 151

Ondertekening van de jaarrekening

R.J. Vles R.P. Rappange 

B. Luten J.G.B. Vos 
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OVERIGE GEGEVENS

1                Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van
artikel 2:396 lid 7 BW. 
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