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Stichting Pameijer 

1.1.1 BALANS PER 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 -                       -                       

Materiële vaste activa 2 30.424.977 31.716.456

Totaal vaste activa 30.424.977 31.716.456

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 1.348.190 1.276.407

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 364.065 496.961

Debiteuren en overige vorderingen 5 13.595.874 14.123.654

Liquide middelen 6 52.490.221 46.052.244

Totaal vlottende activa 67.798.350 61.949.266

Totaal activa 98.223.326 93.665.721

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 346.041 346.041

Bestemmingsreserves 8.882.037 9.342.037

Bestemmingsfondsen 55.888.802 56.237.205

Totaal eigen vermogen 65.116.880 65.925.283

Voorzieningen 8 2.711.980 3.334.475

Langlopende schulden (meer dan een jaar) 9 -                       180.000

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 -                       

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10 30.394.468 24.225.963

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 30.394.468 24.225.963

Totaal passiva 98.223.326 93.665.721

1 www.pameijer.nl



Stichting Pameijer 

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 11 170.246.284 165.909.268

Subsidies 12 7.832.964 2.951.433

Overige bedrijfsopbrengsten 13 3.480.325 3.335.204

Som der bedrijfsopbrengsten 181.559.573 172.195.906

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 133.659.188 122.364.482

Afschrijvingen op materiële vaste activa 15 3.845.921 2.699.564

Overige bedrijfskosten 16 44.660.069 45.303.908

Som der bedrijfslasten 182.165.178 170.367.954

BEDRIJFSRESULTAAT -605.605 1.827.953

Financiële baten en lasten 17 -202.799 -35.870

RESULTAAT BOEKJAAR -808.403 1.792.083

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/onttrekking:

Bestemmingsfonds Wlz -312.927 688.939

Bestemmingsfonds Wmo -378.631 831.323

Bestemmingsfonds ZVW inclusief Justitie -25.557 69.424

Bestemmingsfonds Jeugdwet -91.289 202.397

-808.403 1.792.083
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -605.605 1.827.953

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2 3.220.740 2.699.564

- resultaat verkoop panden -59.821 -                 

- mutaties voorzieningen 8 -622.495 -1.200.625

2.538.424 1.498.939

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 3 -71.783 -6.884

- vorderingen 5 527.780 1.132.809

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 132.896 113.510

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 6.168.505 5.353.040

6.757.398 6.592.476

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.690.217 9.919.367

Ontvangen interest 17 -                 -                 

Betaalde interest 17 -202.799 -25.857

-202.799 -25.857

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 8.487.418 9.893.511

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -2.554.442 -3.774.115

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 685.000 -                 

Desinvesteringen overige financiële vaste activa -                 34.842

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.869.442 -3.739.273

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden 9 -180.000 -15.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -180.000 -15.000

Mutatie geldmiddelen 6.437.976 6.139.238

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 46.052.244 39.913.006

Stand geldmiddelen per 31 december 6 52.490.221 46.052.244

Mutatie geldmiddelen 6.437.976 6.139.238

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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1.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening 

1.1.4.1 Algemeen 

Algemene gegevens 
Stichting Pameijer is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam, op het adres Crooswijksesingel 66 
3034CJ. Stichting Pameijer staat ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 24264945. 
 
De belangrijkste activiteiten zijn ondersteuning van mensen (zowel kinderen als volwassenen) met een 
(licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek en van mensen met psychiatrische en/of 
verslavingsproblematiek of combinaties daarvan. De ondersteuning richt zich op wonen, werken, 

dagbesteding (jeugd) en vrijetijdsbesteding. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 
2020. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, en de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, 
met uitzondering van het volgende: 
 
Vergelijkende cijfers 
De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2020 
extra kosten gemaakt voor extra beschermingsmiddelen en –maatregelen, alternatieve dienstverlening en 
het op niveau houden van de personele bezetting, schoonmaakkosten et cetera. Ook was sprake van uitval 
van zorg met omzetderving (in alle domeinen) als gevolg.De (meer)kosten en gederfde omzet zijn in 
bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen door de zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, 
gemeenten en overige contractpartijen in de vorm van compensatieregelingen. De financiële 
verantwoording hiervan leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving 
onder ‘normale’ omstandigheden. 
 
Pameijer heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen die er zijn als gevolg van COVID-19: 
 
• Wet Langdurige Zorg  

• Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158c (en handreiking Fizi) 
• Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3 - BR/REG-20160a (en handreiking Fizi) 

• Zorgverzekeringswet 
• Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het 

SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20157 
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet  

• Brieven VNG 25 maart 2020, 3 april 2020, 16 april 2020 en de notities uitwerking afspraken 
meerkosten (3 juni 2020) en notitie rechtmatigheid (5 juni 2020) 

• Subsidieregeling Zorgbonus 
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De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. 
Waar mogelijk op basis van een registratie van de betreffende posten. Veelal was dat echter niet mogelijk 
en is gebruik gemaakt van schattingen. Zoals beschreven in de betreffende regelingen rekenen we met; 
2019 als referentie, de begroting 2020 en min of meer “normale” eerste maanden van 2020. Hierbij ook  
rekening houdend met gevolgen van ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties, 
verbeterplannen en dergelijke . De meerkosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de 
betreffende financieringsstromen en voor het overige pro rata toegerekend op basis van omzet. Op het 
eindresultaat voor het boekjaar is door ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of 
geen sprake is van onder- of overcompensatie. 
 
De cijfers voor 2020 zijn opnieuw gerubriceerd waar dit noodzakelijk was: 

 Onder (11) opbrengsten zorgprestaties zijn, in tegenstelling tot 2019, de compensaties meerkosten 
corona opgenomen. 

 De opbrengst RPO/REA stond t/m 2019 ten onrechte onder (12) opbrengsten subsidies, vanaf 
jaarrekening 2020 staat deze als aparte regel onder (13) overige bedrijfsopbrengsten. 

 Tevens is onder (12) opbrengsten subsidies de eenmalige bonus zorgprofessionals COVID-19 
opgenomen in 2020 

 Onder (14) personeelskosten is eenmalig de uitbetaalde/te betalen bonus zorgprofessionals 
COVID-19 opgenomen in 2020 en de eindheffing hierover 

 T.o.v. 2019  heeft een herrubricering om btw-technische redenen plaatsgevonden. In 2019 werden 
veel opbrengsten geboekt onder het kopje ‘diversen’ en vanaf 2020 zijn nieuwe 
grootboekrekeningen in gebruik genomen onder 'opbrengsten activiteiten'. 
 
 

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa, 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. 
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: 
Voorzieningen en Onderhanden werk DBC 
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Verbonden rechtspersonen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en een 
natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreffen onder meer de relaties tussen 
de stichting en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op 
sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, 
ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. 
 
Stichting Pameijer heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet worden 
geconsolideerd:  
 

 Het Goed Pameijer B.V statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te Emmeloord. 
De vennootschap is actief op het gebied van kringloopbedrijvigheid. Stichting Pameijer heeft in april 
2019 haar aandelen (50%) verkocht aan Het Goed participatie B.V.  
 

 Stichting Vrienden van Pameijer, gevestigd te Rotterdam. 
Deze stichting, opgericht om subsidie aan te vragen voor bijzondere uitgaven, heeft haar 
werkzaamheden in 2018 gestaakt. De Stichting is sindsdien slapende. Het bestuur overweegt 
momenteel of deze stichting onder een nieuw bestuur nog andere doeleinden kan bedienen of 
definitief wordt opgeheven. Stichting Pameijer kan geen zeggenschap uitoefenen anders dan het 
geven van toestemming bij ontbinding. 

 Mr. J.J.H. van der Brug Stichting, gevestigd te Rotterdam. 
De stichting heeft ten doel het treffen van al die voorzieningen en maatregelen, waaronder mede 
begrepen het aanschaffen en verwerven van materialen, roerende en onroerende zaken, het ter 
leen verstrekken van gelden ten behoeve van personen die gebruik maken van de diensten van 
Stichting Pameijer. Stichting Pameijer kan geen zeggenschap uitoefenen anders dan het 
voordragen van leden van het bestuur. 

 
Samenwerkingsverbanden 
Pameijer zorgt samen met 4 andere partijen, ASVZ, Direct Zorg, Doel (GGZ Delfland) en Stoed, voor de 
uitvoering van “meedoen in de stad” met ondersteuning op maat  - voor niet-ouderen in de gemeentes 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit is gefinancierd als populatiebekostiging. Pameijer treedt hierbij op 
als penvoerder met onder meer de volgende taken: onderhouden van de administratieve contacten met 
Gemeenten en ROG-plus; ontvangen en het doorzetten van toewijzingen; indienen van rapportages bij 
ROG-plus; ontvangen en verdelen van (voorschotten van) budgetten. 
De samenwerking heeft geen eigen bestuur en toezicht. Partijen zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen 
interne governance en de vakinhoudelijke en financiële aansturing en levering van hun eigen hulpverlening 
en de inbedding daarvan in de eigen organisatie. Wij schatten het risico dat Pameijer loopt als penvoeder 
als beperkt. 
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1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 
 
Activa en passiva 
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld 
in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht 
zijn in de jaarrekening genummerd. 
 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen, worden niet in de balans 
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 
omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan 
voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen 
verplichtingen.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet 
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 
verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de 
beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan 
van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen en niet 
op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. 
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle 
of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het 
actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat 
geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die 
dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien Stichting Pameijer niet het juridische 
eigendom bezit, maar de stichting door wet- en regelgeving wordt gedwongen tot opname in de balans, zal 
het actief of de verplichting in de balans worden opgenomen.  
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele valuta is van Stichting Pameijer. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen 
en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.  
 
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten 
om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs 
van de activa die door de stichting in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van 
de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan 
de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente 
op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa. 
 
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur van het vast actief. 
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Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven volgens de lineaire 
methode op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met eventuele 
restwaarde. In het geval dat de belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te 
onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze 
bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.  
 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens 
de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Afschrijving vangt aan als het 
actief klaar is voor het beoogde gebruik. Bij gebouwen wordt tevens rekening gehouden met een 
restwaarde. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste 
activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende standaardafschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

 Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 20% 

 Bedrijfsgebouwen en terreinen 0%, 2%, 5% 10% 20% en 50% 

 Machines en installaties 5% 10% en 33,3% 

 Andere vaste bedrijfsmiddelen, 10%, 20% en 33,3% 

Groot onderhoud 
Het uitgevoerde groot onderhoud vanaf 1 januari 2019 wordt conform de componentenbenadering 
geactiveerd. Pameijer start met de afschrijving van de componenten vanaf het moment van ingebruikname. 
 
Financiële vaste activa 
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat 
contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.  
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat 
alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot 
de positie aan een derde zijn overgedragen. 
 
Joint-Ventures en deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan 
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de netto-vermogensmutatie-methode op basis van de 
nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het 
kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. 
Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde 
informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen 
vermogen. Bij de vaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de stichting invloed van betekenis 
uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en 
contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen. 
 
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Stichting Pameijer 
gehanteerd. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan 
deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 
 
Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die 
volgens op de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend 
uit deze overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt 
(proportionele resultaatsbepaling). 
 
Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van 
vaste activa wordt wel volledig verwerkt. 
Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de stichting en haar 
deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover 
deze als niet-gerealiseerd kunnen worden beschouwd.  
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Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de 
winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet 
verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. 
 
Wanneer de stichting garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening 
gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de stichting ten behoeve van de deelneming. Deze 
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige 
onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel 
voor de verwachte betalingen door Stichting Pameijer ten behoeve van deze deelneming.  
 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde 
en de opbrengstwaarde.  
 
Verstrekte leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële 
waarde, daarna gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden 
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en 
lasten. 
 
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële 
Instrumenten. 
 
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde-wijzigingen in de 
winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde wordt op iedere 
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een 
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze objectieve aanwijzingen bestaan als zich, na de 
eerste opname van het actief, een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de 
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt. 
 
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 
omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur of 
aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. Van alle individueel significante vorderingen wordt 
beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante 
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 
rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief.  

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, 
stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de 
opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot 
maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 
actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief 
te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de 
toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. 
Stichting Pameijer ziet de vaste activa in gebruik, net als in 2019, als één kasstroom genererende eenheid. 
Wanneer de boekwaarde van de activa in de kasstroom genererende eenheid hoger is dan de geschatte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
Voor de jaarrekening 2020 is geconstateerd dat er geen risico’s op waardeverminderingen bestaan.  
 
Op basis van een ‘impairment trigger’-analyse ziet Stichting Pameijer geen reden tot impairment. 

 Stichting Pameijer zet reeds een langere periode in op kortdurende huurcontracten in plaats van 
het bezit van vastgoed. Er is geen - of een beperkte – leegstand. 

 Stichting Pameijer kan de panden naar verwachting terugverdienen met de zorgexploitatie. 

 Er is een positieve waardeontwikkeling van vastgoed in de regio Rotterdam. 
Er is geen vaste activa waarop in eerdere jaren een duurzame waardevermindering is doorgevoerd 
(m.u.v. voor verkoop beschikbare activa). 
 

Vervreemding van vaste activa 
Buitengebruik gestelde vaste activa en voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
 
Financiële instrumenten 
In de jaarrekening van Stichting Pameijer zijn financiële instrumenten opgenomen. Financiële instrumenten 
omvatten verstrekte leningen, overige vorderingen, geldmiddelen, langlopende schulden, overige 
financieringsverplichtingen en overige te betalen posten.  
 
Initiële waardering 
Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de 
direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële 
instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de 
eerste waardering direct verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
 
Vervolgwaardering 
De eerste waardering voor financiële instrumenten is de reële waarde. De reële waarde van in de balans 
opgenomen financiële instrumenten benadert de boekwaarde daarvan. De vervolgverwerking is 
situatieafhankelijk en op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
 
Debiteuren en overige vorderingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere 
waardevermindering worden collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere 
waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de 
beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de instelling historische trends met betrekking 
tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen en de stijging van het aantal 
betalingsachterstanden van meer dan x dagen in de portefeuille. De uitkomsten worden bijgesteld als 
instelling het management van de instelling van oordeel is dat de huidige economische en 
kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel 
lager zullen zijn dan historische trends suggereren. 
 
De boekwaarde van vorderingen wordt verminderd met de voorziening voor dubieuze debiteuren. 
Vorderingen die niet incasseerbaar zijn worden afgeboekt van de voorziening. Andere toevoegingen en 
onttrekkingen aan de voorziening worden in de resultatenrekening verantwoord.” 
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Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
 
De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen en 
overige vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan 
één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Langlopende en 
kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt direct in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende 
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 
 
Saldering van financiële instrumenten  
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de stichting beschikt over een 
deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te 
wikkelen en de stichting het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te 
wikkelen. 
Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in 
aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet 
gesaldeerd. 
 
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/ DBC-zorgproducten (en DBBC’s) 
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's van in het boekjaar geopende (en niet gefactureerde) DBC's 
wordt gewaardeerd door de DBC-waarde (opbrengstwaarde) te bepalen tegen een gemiddeld uurtarief per 
DBC-openingsjaar. Verwachte verliezen op contracten die in het onderhanden werk per 31-12-2020 
openstonden (de nuanceringen van de omzet) worden in mindering gebracht op het saldo onderhanden 
werk. 
 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 
Een vordering of schuld uit hoofde van financieringstekorten is het aan het einde van het boekjaar 
bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en 
de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget 
(artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking 
staan van de stichting, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 
 
Bij Pameijer was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn echter 
voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en 
meerkosten. 
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Eigen vermogen 
Als onderdeel van het eigen vermogen zijn zowel bestemmingsreserves als bestemmingsfondsen gevormd. 
Indien het bestuur de beperktere bestedingsmogelijkheden heeft aangebracht is er sprake van een 
bestemmingsreserve. Bestemmingsreserves zijn gevormd om de verwachte extra kosten in verband met 
innovatie en extramuralisering van de zorg op te vangen. 
 
Bestemmingsfondsen worden gevormd indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat 
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie 
zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht. Met ingang van 2014 zijn naast het 
bestemmingsfonds WLZ (voorheen RAK) nieuwe bestemmingsreserves gevormd die direct samenhangen 
met de financieringsbron, te weten WMO, Zorgverzekeringswet/justitie en Jeugdwet. De saldi van deze 
bestemmingsfondsen sluiten aan op de resultaten van elk van de gesegmenteerde resultatenrekeningen. 
 
Leasing 
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 
voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de 
lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten 
classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie 
bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het 
aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.  
 

Operationele leases 
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 
Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden 
verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen 
inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de 
resultatenrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het 
patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 
 
Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk 
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden in 
beginsel gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen af te wikkelen. 
 
Disconteringsvoet 2020 

De disconteringsvoet, oftewel de rente waarmee contant wordt gemaakt, wordt vaak bepaald door de 
minimale rendementseis. Deze rendementseis wordt bepaald door de mate van risico dat gelopen wordt. 
Dit rendement bestaat uit de risicovrije rente die door de bank wordt gegeven en een opslag voor het 
gelopen risico. 
 
Risicovrije rente 
Om de risicovrije rentevoet te bepalen is, in lijn met het gangbare gebruik in de financieringstheorie en 
(regulerings)praktijk, gekeken naar het rendement op de jongste tienjarige staatsobligaties van de 
Nederlandse rijksoverheid. Als we kijken naar de actuele rentetarieven van de jongste 10-jaarsstaatsrente 
dan zijn deze op balansdatum 0,481% negatief. Voor 2020 gaan we uit van 0%. 
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Risico-opslag 
De hoogte van de rente wordt door veel macro-economische factoren bepaald. Grofweg bestaat dit uit de 
inflatie en een opslag voor het ter beschikking stellen van geld. 
De inflatie is voor 2020 1,3%. 
Stichting Pameijer loopt beperkt risico als er sprake is van geleend geld. De voorzieningen waarvoor deze 
disconteringsvoet wordt gehanteerd zijn relatief kortlopend, waardoor het risico laag is. 
We stellen de opslag voor het ter beschikking stellen van geld op 0%. 
We gebruiken in 2020 een disconteringsvoet van 0%. 
 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden 
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 
 
Voorziening persoonlijk budget levensfase  
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) resp. Levensfasebudget (LFB) betreft een voorziening 
uit hoofde van actuele cao GZ/GZZ verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk 
budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de 
cao-bepalingen, blijfkans en leeftijd. 
 
Voorziening jubileumverplichtingen 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 
 
Voorziening langdurig zieken 
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verwachte salariskosten gedurende de langdurige 
periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid van zieke werknemers die zeer waarschijnlijk niet meer zullen 
terugkeren in het arbeidsproces, voor zover deze na 31 december 2020 vallen, gebaseerd op 100% 
gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. 
 
Voorziening transitievergoeding 
De voorziening transitievergoeding voor de medewerkers met een tijdelijk contract waarvan bekend is dat 
deze niet wordt verlengd is niet gevormd vanwege de te kleine omvang (ca. € 9k) 
 
Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan 
één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 
worden opgenomen onder kortlopende schulden. 

13 www.pameijer.nl



Stichting Pameijer 

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in 
voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast. 
 
Opbrengsten 
Pameijer maakt jaarlijks met zorgkantoren, gemeenten, Ministerie van Justitie en zorgverzekeraars 
afspraken inzake te verrichten zorg. Opbrengsten uit het verlenen van zorg worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op 
balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die 
(mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen 
worden bepaald. 
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord. 
 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg 
Productie wordt verantwoord op basis van de afspraken met de zorgkantoren. 
 
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie  
Productie wordt verantwoord op basis van de afspraken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
 
Opbrengsten Jeugdwet 
Productie wordt verantwoord op basis van afspraken met gemeenten. 
 
Opbrengsten WMO 
Productie wordt verantwoord op basis van afspraken met gemeenten. 
 
Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 
van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting. 

14 www.pameijer.nl



Stichting Pameijer 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte 
lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van 
gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of 
vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen 
bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 
deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode 
waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met 
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Ontslagvergoedingen 
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als 
het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in 
een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. 
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de 
ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering 
plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 
 
Pensioenen 
Stichting Pameijer heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd 
op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 
Stichting Pameijer. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Pameijer betaalt hiervoor premies 
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen 
van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.  
 
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe 
berekening van de dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.  
In het nieuwe pensioenakkoord, dat naar verwachting 1 januari 2022 ingaat, is voorgesteld dat de minimaal 
vereiste beleidsdekkingsgraad 100% wordt. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd.  
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Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte 
lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van 
gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of 
vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen 
bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 
deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode 
waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met 
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Ontslagvergoedingen 
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als 
het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in 
een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. 
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de 
ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering 
plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 
 
Pensioenen 
Stichting Pameijer heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd 
op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 
Stichting Pameijer. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Pameijer betaalt hiervoor premies 
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten 
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen 
van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.  
 
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe 
berekening van de dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.  
In het nieuwe pensioenakkoord, dat naar verwachting 1 januari 2022 ingaat, is voorgesteld dat de minimaal 
vereiste beleidsdekkingsgraad 100% wordt. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd.  

Eind 2020 was het 6e jaareinde op rij dat de beleidsdekkingsgraad van PFZW met 92,6% onder de 
minimaal vereiste dekkingsgraad van 104% lag. Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen 
niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger. Ook voor PFZW geldt dat in 2021 de pensioenen 
voor gepensioneerden en (voormalig) deelnemers niet worden verlaagd. Hoewel een pensioenverlaging 
dreigt in de jaren na 2021, heeft Stichting Pameijer geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. Stichting Pameijer heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden en ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde 
(te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de 
op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel ontvangen dividenden van deelnemingen 
waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en 
waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten. 
 
Overheidssubsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er 
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Stichting Pameijer zal voldoen aan de 
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Stichting Pameijer gemaakte kosten 
worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als 
die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van Stichting Pameijer voor de kosten 
van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur 
van het actief. 
 
Uitgangspunten Sociaal Domein 
Bij het bepalen van de WMO-omzet en/of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg 
van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ- en ZVW-zorg overgeheveld van de zorgkantoren 
respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’). Als gevolg van deze 
decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig 
de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop 
gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico’s die per jaar 
afnemen. Deze risico’s worden voornamelijk veroorzaakt als gevolg van door de gemeenten af te geven 
beschikkingen met terugwerkende kracht in deze omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat 
door de raad van bestuur van de stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten 
kunnen leiden in het volgend jaar. Hieraan liggen, naast de terugwerkende kracht beschikkingen, een 
aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken, 
separate voorwaarden gelden, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering en verschillen in gebruik van 
digitaal berichtenverkeer. Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke 
verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op 
basis van het landelijke ISD-protocol. Bij Pameijer hebben alle gemeenten ingestemd met de hantering van 
het protocol, waarbij Pameijer corrigeert voor risicoproductie, afstemming zoekt voor overproductie en voor 
onzekerheden een voorziening dubieuze debiteuren vormt. 
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1.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
 
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking 
heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.  
 
1.1.4.5 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. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in 
de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 
jaarrekening. 
 
1.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT 
 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de wet- 
en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. 
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom -                      -                     

Totaal immateriële vaste activa -                      -                     

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari -                      -                     

Bij: investeringen -                      

Af: afschrijvingen -                      

Boekwaarde per 31 december -                      -                     

Aanschafwaarde 80.000 80.000

Cumulatieve afschrijvingen -80.000 -80.000

-                      -                     

Toelichting:

Dit betreft de licentie van Howie the Harp.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 

het mutatieoverzicht onder 1.1.6.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 24.156.731 25.601.219

Machines en installaties 2.728.769 2.647.330

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.963.670 1.852.573

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op mva 575.807 1.615.332

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                      -                     

Totaal materiële vaste activa 30.424.977 31.716.456

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari 31.716.454 30.641.904

Bij: investeringen 2.554.442 3.774.115

Af: afschrijvingen 3.220.740 2.699.564

Af: desinvesteringen 625.179

Boekwaarde per 31 december 30.424.977 31.716.456

Aanschafwaarde 76.067.455 74.815.017

Cumulatieve afschrijvingen -45.642.478 -43.098.561

Totaal materiële vaste activa 30.424.977 31.716.456

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.1.7. Voor een toelichting op de waardering van vaste activa wordt verwezen naar 1.1.4 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

De materiële vaste activa dienen niet als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen ( in 2019:nog voor  € 

195,000). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.1.8

De afname van materiële vaste activa 2020 wordt veroorzaakt door verkoop Seringenstraat op moment van verkoop 

was de boekwaarde € 625.179. De afschrijvingen stijgen door de hogere investeringen in 2019. Daarnaast waren er 

investeringen voor automatiseringskosten Crooswijksesingel en verbouwingen van locaties Crooswijksesingel, 

Myrdalhof, Groene Kruisweg, Bazuin en Nieuw Ommoordseweg.

19 www.pameijer.nl



Stichting Pameijer 

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 1.189.197        1.086.003

Onderhanden werk DBBC 158.993           190.404

Totaal onderhanden werk 1.348.190        1.276.407

Toelichting:

DBC's die afgesloten zijn in 2020 hebben gemiddeld 11,3 maanden open gestaan (2019: 9,5 maanden). De positie 

Onderhanden Werk is gewaardeerd tegen een percentage van het Nza tarief dat is afgesproken met de 

zorgverzekeraar in het contract voor het van toepassing zijnde contractjaar, dan wel restitutiepercentage voor dat jaar. 

Het gemiddelde afgesproken tarief over 2020 is € 106,14 (2019: €102,82) ten opzichte van een gemiddeld NZa tarief 

van € 128,17 (2019: € 124,17).              
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van

 financieringsoverschot WLZ

2018 2019 2020 totaal

€ € € €

Financieringstekort -                 496.961 -                      496.961

Financieringsoverschot -                 -                   -                      -                     

Saldo per 1 januari -                 496.961 -                      496.961

Financieringsverschil boekjaar 364.065 364.065

Correcties voorgaande jaren -                 -5.337 -5.337

Betalingen/ontvangsten -                 -491.624 -491.624

Subtotaal mutatie boekjaar -                 -496.961 364.065 -132.896

Financieringstekort -                 -                   364.065 364.065

Financieringsoverschot -                 -                   -                      -                     

Saldo per 31 december -                 -                   364.065 364.065

Stadium van vaststelling (per erkenning):

300-202 Zorgkantoor Rdam c c a

300-205 Zorgkantoor NWN c c a

300-207 Zorgkantoor ZHE c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-20 31-dec-19

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 364.065 496.961

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

364.065 496.961

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 56.935.014 57.222.914

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 56.570.949 56.725.953

Totaal financieringsverschil 364.065 496.961
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Vorderingen op debiteuren 2.245.758 7.033.723

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 741.280 1.201.300

Nog te factureren omzet  6.891.201 3.049.576

Vooruitbetaalde bedragen 1.678.574 1.509.841

Nog te ontvangen bedragen 1.491.612 559.704

Overige overlopende activa 547.449 769.509

Totaal debiteuren en overige vorderingen 13.595.874 14.123.654

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Bankrekeningen 52.099.726 45.648.641

Bankrekeningen locaties 304.880 313.372

Kassen 85.615 90.231

Totaal liquide middelen 52.490.221 46.052.244

Toelichting:

Van de liquide middelen is € 50.442 geoormerkt inzake een penvoerderschap van Pameijer Zorg Samen. Er is voor €

445.000 aan bankgaranties afgegeven voor diverse verhuurders. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar en

stijgen dit jaar door ontvangsten van de Zorgbonus en WMO en Jeugd uit voorgaande jaren.

Geen van de posten opgenomen onder debiteuren en overige vorderingen heeft een resterende looptijd langer dan 1

jaar.

Er zijn geen vorderingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen en banken.

De daling van de vorderingen op debiteuren is te verklaren door afwikkeling van oude jaren WMO en Jeugd. De 

stijging van de posten nog te factureren omzet en nog te ontvangen bedragen wordt o.a. veroorzaakt door Covid-19-

meerkosten en -omzetcompensatie. 

De voorziening die in aftrek is gebracht op de post debiteuren is gevormd voor dubieuze debiteuren, risicoproductie 

en productie boven contractplafonds en bedraagt €  2.332.000 (2019: € 2.487.000).
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Kapitaal 346.041 346.041

Bestemmingsreserves 8.882.037 9.342.037

Bestemmingsfondsen 55.888.802 56.237.205

Totaal eigen vermogen 65.116.880 65.925.283

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop van 2020 is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Kapitaal 346.041 -                   -                      346.041

Totaal kapitaal 31 december 2020 346.041 -                   -                      346.041

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop van 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Kapitaal 346.041 -                   -                      346.041

Totaal kapitaal 31 december 2019 346.041 -                   -                      346.041

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop van 2020 is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve zorginnovatie 4.955.537 -                   -                      4.955.537

Bestemmingsreserve vervroegde afschrijvingen 4.386.500 -                   460.000           3.926.500

Totaal bestemmingsreserves 31 december 2020 9.342.037 -                   460.000           8.882.037

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop van 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve zorginnovatie 5.255.537 -                   300.000           4.955.537

Bestemmingsreserve vervroegde afschrijvingen 4.480.000 -                   93.500             4.386.500

Totaal bestemmingsreserves 31 december 2019 9.735.537 -                   393.500           9.342.037
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop van 2020 is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

WLZ 60.031.207 -312.927 -460.000 60.178.281

WMO -880.878 -378.631 -                      -1.259.510

ZVW inclusief justitie -1.062.846 -25.557 -                      -1.088.403

Jeugdwet -1.850.277 -91.289 -                      -1.941.566

Totaal bestemmingsfondsen 31 december 2020 56.237.205 -808.403 -460.000 55.888.802

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop van 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

WLZ 58.948.768 688.939 -393.500 60.031.207

WMO -1.712.201 831.323 -                      -880.878

ZVW inclusief justitie -1.132.270 69.424 -                      -1.062.846

Jeugdwet -2.052.675 202.397 -                      -1.850.278

Totaal bestemmingsfondsen 31 december 2019 54.051.622 1.792.083 -393.500 56.237.205
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Toelichting:

Bestemmingsreserve Zorginnovatie:

Bestemmingsreserve Vervroegde afschrijvingen:

Bestemmingsfondsen naar wet

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor posten waar een externe verplichting op rust, bijvoorbeeld om deze 

reserve uitsluitend aan een bepaald doel te mogen besteden. 

Deze reserve is bedoeld ter dekking van kosten die Pameijer verwacht in de komende jaren te moeten maken op het 

gebied van zorginnovatie. In 2020 heeft COVID-19 de innovatie in de weg gestaan vandaar geen mutatie.

Deze reserve is gevormd om kosten van vervroegde afschrijvingen te dekken in verband met de extramuralisering 

van dienstverlening (scheiden wonen en zorg) in de komende jaren. Het betreft met name investeringen in verband 

met verbouwingen en inventaris die in de afgelopen jaren zijn gedaan. In 2020 was dit onder andere van toepassing 

op de volgende adressen seringstraat, heuvellaan en sluiskreek.

WLZ; betreft de reserve aanvaardbare kosten, gevormd uit positieve exploitatiesaldi uit WLZ gefinancierde zorg.

WMO en Jeugdwet; als gevolg van de invoering van beide wetten met ingang van 2015 zijn in 2014 aanloopkosten 

aan beide wetten toegerekend.

ZVW inclusief Justitie betreft het resultaat van Mozaik (t/m 2013) inclusief de resultaten behaald uit contracten 

afgesloten met het Ministerie van Justitie. 
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-2020 31-dec-2020

€ € € € €

- jubileumverplichtingen 1.524.675 427.204     140.771       85.808             1.725.300

- persoonlijk budget levensfase 1.212.900 -                 483.000       -                      729.900

- langdurig zieken 596.900 236.387     227.907       348.600           256.780

Totaal voorzieningen 3.334.475 663.591 851.678 434.408 2.711.980

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 763.900

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.948.080

hiervan > 5 jaar 1.000.800

Toelichting :

Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar 1.1.4 Grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling.

De voorzieningen voor jubilea en levensfasebudget worden jaarlijks opnieuw berekend en zijn afhankelijk van de op 

balansdatum aanwezige personeelsformatie. De voorziening langdurig zieken wordt bepaald op basis van de 

populatie van medewerkers op balansdatum waarvan wordt verwacht dat die niet meer in het arbeidsproces zullen 

terugkeren na 2 jaar en door gaan naar het UWV, gecorrigeerd met ervaringsgegevens.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Schulden aan banken 195.000 210.000

Overige langlopende schulden -                      -                     

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 195.000 210.000

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 195.000 210.000

Bij: nieuwe leningen -                      -                     

Af: aflossingen 195.000 15.000

Stand per 31 december  -                      195.000

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar -                      15.000

Stand langlopende schulden per 31 december -                      180.000

Toelichting in welke mate de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen -                      15.000

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) -                      180.000

hiervan > 5 jaar -                      150.000

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 1.1.7 overzicht langlopende leningen. 

De laatste lening is in 2020 geheel afgelost. 
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PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

€ €

Crediteuren 4.942.140 4.933.639

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen -                      15.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.630.338 5.755.706

Schulden terzake pensioenen 234.696 199.864

Nog te betalen salarissen 152.328 7.868

Vakantiegeld 3.893.755 3.629.032

Vakantiedagen 6.722.000 5.692.000

Nog te betalen kosten 6.430.724 3.714.071

MSA Spaarverlof 68.109 85.823

Vooruitontvangen opbrengsten 320.377 192.961

Totaal overige kortlopende schulden 30.394.468 24.225.963

Toelichting:

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan 1 jaar.

De laatste langlopende lening is dit jaar volledig afgelost, daardoor is geen aflossingsverplichting meer opgenomen.

De stijging van de post nog te betalen wordt veroorzaakt door een financieringsoverschot bij een aantal debiteuren die 

in deze jaarrekening hier worden gepresenteerd. Een deel hiervan zal nog terugbetaald moet worden. 

De stijging van de post nog te betalen wordt grotendeels veroorzaakt door de ontvangen, maar nog niet volledig 

uitbetaalde zorgbonus en de samenhangende sociale lasten en een terug te betalen bedrag subsidies, door lagere 

uitnutting evenals het gevolg van Covid19.

Ondanks het advies om vooral vakantie te nemen is de post vakantiedagen gestegen doordat  als gevolg van Covid-

19 medewerkera minder lang op vakantie zijjn gegaan in vergelijk met voorgaande jaar.

De stijging van de post belastingen is te verklaren door de nog te betalen eindheffing voor het overschrijden van de 

vrijeruimte WKR als gevolg van de uitbetaalde zorgbonus.
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11. Financiele instrumenten

Toelichting van risico’s van financiële instrumenten

Stichting Pameijer maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 

stichting blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn 

opgenomen. De instelling handelt niet in financiële derivaten. De Raad van Toezicht van de stichting heeft een 

Treasury statuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgelegd. Hierin is onder andere vastgelegd dat het – 

anders dan met expliciete toestemming van de Raad van Toezicht - niet toegestaan is om afgeleide financiële 

instrumenten te gebruiken. Daarnaast beschikt de stichting over meerjaren liquiditeits- en investeringsbegrotingen.

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, debet en 

overige vorderingen, liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de instelling loopt bedraagt € 67,5 miljoen. Het 

kredietrisico is voor circa € 52 miljoen bij de ING, ABN AMRO en Rabobank geconcentreerd. Daarnaast is een 

kredietrisico aanwezig op debiteuren en overige vorderingen voor circa € 13 miljoen. De vorderingen zijn met name 

op gemeenten voor de productie van WMO en Jeugdwet. Tot slot is er een kredietrisico van € 1,3 miljoen in de 

onderhanden werkpositie met als tegenpartij zorgverzekeraars en € 0,4 miljoen uit hoofde van financieringsoverschot 

WLZ.

Rente- en kasstroomrisico

Het beleid van de stichting is om haar financieringen volledig aan te trekken met vastrentende leningen, derhalve 

loopt de stichting geen renterisico over deze financiering. De laatste lening is volledig afgelost in Oktober 2020.

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet er 

op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de stichting te kunnen 

voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft. Ook de 

negatieve rente op onze bank en spaarsaldo's, op dit moment -0,5%, heeft de aandacht van het management.

Bij Pameijer was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn echter voldoende 

gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten.
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t+1 t+2 t+ 3-5 t>5

Leningen

Leaseverplichtingen

Huurverplichtingen 2.912.181 2.465.953 5.679.144 3.765.042

Handels-en overige verplichtingen 2.156.118 2.156.118 979.325 -                      

Totaal 5.068.299 4.622.071 6.658.469 3.765.042

Vorderingen 15.308.129

Liquide middelen 52.490.221

Totaal 67.798.350

Stand per 31-12-2020 62.730.051

Door de Stichting Pameijer zijn garanties afgegeven ten bedrage van ca. € 445.000

Verplichtingen in jaren (t=2020) t+1 t+ 2-5 t > 5

Niet in de balans 

opgenomen verplichtingen * 5.068.299 11.280.540 3.765.042    

*) dit zijn de hierboven vermelde huur-, handels- en overige verplichtingen

Toelichting:

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader van 

COVID-19, zoals de afspraken tussen Rijk en gemeenten, de Regeling Zorgbonus COVID-19 en de diverse geldende 

beleidsregels van de NZa. De beoogde doelstellingen en de strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, de 

nadere uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking is op dit moment nog niet voor alle regelingen 

geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de jaarrekening verwerkt en toegelicht, gelijk aan de 

verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden gemaakt bij het opstellen van de 

jaarrekening. 

Contractuele betalingsverplichtingen 

Per 31 december 2020 bedragen de contractuele betalingsverplichtingen:

Toekomstige transitievergoeding langdurig zieken

De waarde van de mogelijk in de toekomst uit te betalen transitievergoeding aan langdurig zieken en het terug te 

ontvangen deel van het UWV is opgenomen in de balans en bedrag ca. € 40.000.

Mitigerende maatregelen

De stichting ziet er op toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om gedurende een periode van 90 dagen de 

verwachte operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiele verplichtingen. Hierin is geen 

rekening gehouden met het eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden 

voorspeld, zoals natuurrampen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in balans verantwoorde financiele instrumenten, waaronder vorderingen, liquide 

middelen, kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt € 3.798.000
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Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument (mbi)

VPB-plicht Jeugdzorg

Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 

organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de 

diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 

2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) 

vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat 

jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op de zogenoemde ‘subsidie-vrijstelling’ in de 

vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt 

aangenomen dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven 

met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze 

instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) 

vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de 

vennootschapsbelasting. 

Stichting Pameijer heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht waaruit blijkt dat aan 

de eisen van de zorgvrijstelling in de Wet op de Vennootschapsbelasting wordt voldaan.

Kredietfaciliteit

Er zijn geen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij banken.

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader 

zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke 

gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor 

medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke 

gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van 

toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond 

vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van 

de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de 

Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 

gecommuniceerd.

Voor 2020 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op  € 24.278,2 miljoen (prijsniveau 2019).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020. 

Stichting Pameijer is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 

voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking 

gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2020.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde

zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele

materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de

balans.
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Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

richting en en rechten van goodwill die talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 80.000 80.000

- cumulatieve afschrijvingen 80.000 80.000

  

Boekwaarde per 1 januari 2020 -                        -                        -                          -                            -                       -                    

Mutaties in het boekjaar

- afschrijvingen -                    

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                        -                        -                          -                            -                       -                    

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde -                        -                        80.000 -                            -                       80.000

- cumulatieve afschrijvingen -                        -                        80.000 -                            -                       80.000

Boekwaarde per 31 december 2020 -                        -                        -                          -                            -                       -                    

Afschrijvingspercentage 20,0%
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Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 47.785.602 5.986.297 19.427.785 1.615.332 -                       74.815.016

- cumulatieve herwaarderingen -                    

- cumulatieve afschrijvingen 22.184.383 3.338.967 17.575.212 -                            -                       43.098.562

 

Boekwaarde per 1 januari 2020 25.601.219 2.647.330 1.852.573 1.615.332 -                       31.716.454

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 386.689 144.863 1.492.653 530.237 -                       2.554.442

- Gereedmelding OHW 428.815 356.516 784.431 -1.569.762 -                       -                    

- desinvestering 587.354             37.825               -                          -                            -                       625.179

- afschrijvingen 1.672.638 382.115 1.165.987 -                            -                       3.220.740 *

- geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 816.124 247.515 238.366 -                            -                       1.302.005

  .cumulatieve herwaarderingen -                            -                       -                    

  .cumulatieve afschrijvingen 816.124 247.515 238.366 -                            -                       1.302.005

  per saldo -                        -                        -                          -                            -                       -                    

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -857.134 119.264 1.111.097 -1.039.525 -                       -666.298

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 47.784.982 6.240.161 21.466.503 575.807 -                       76.067.453

- cumulatieve herwaarderingen -                        -                        -                          -                            -                       -                    

- cumulatieve afschrijvingen 23.628.251 3.511.392 18.502.833 -                            -                       45.642.476

Boekwaarde per 31 december 2020 24.156.731 2.728.769 2.963.670 575.807 -                       30.424.977

Afschrijvingspercentage tussen 0-50% 5-33,3% 10-33,3% -                          -                     

* Verschil tussen afschrijvingen balans en resultatenrekening wordt veroorzaakt door de desinvestering die hier los worden gepresenteerd.
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BIJLAGE

1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Lening

gever

Afsluit-

datum

Hoofd 

som

Totale 

loop-

tijd

Soort 

lening

Werke-

lijke-

rente

Rest 

schuld 

31 dec 

2019

Nieuwe 

leningen 

in 2020

Aflossing 

in 2020

Rest 

schuld 

31 dec 

2020

Rest 

schuld 

over 5 

jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 

2021

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ING 

bank-

575

1-okt-02 450.000 29 Lineair 4,03% 195.000 -              195.000 -            -           -                  Lineair -            
Hypotheek 

pand

Totaal 195.000 -              195.000 -            -           -            
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BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2020 2019

De specificatie is als volgt: € €

56.271.090 57.222.914

WLZ voorgaande jaren -5.338 74.556

WLZ compensatie meerkosten corona 663.924

Opbrengsten Wmo 84.230.125 79.860.185

Opbrengsten Wmo voorgaande jaren 156.984 19.121

WMO compensatie meerkosten corona 649.843 -                    

Opbrengsten Jeugdwet 20.325.244 18.785.256

Opbrengsten Jeugdwet voorgaande jaren 13.533 662.515

Jeugdwet compensatie meerkosten corona 163.739 -                    

3.702.566 4.715.857

FZ compensatie meerkosten corona 42.900 -                    

1.937.370 1.954.903

57.000 -                    

Overige zorgprestaties:

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 1.503.375 1.893.923

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 533.930 720.039

Totaal 170.246.284 165.909.268

Toelichting:

De opbrengsten stijgen met € 4.337.000, gecorrigeerd voor de meerkosten compenstie is het een stijging van  € 

2.760.000. Dit is beduidend lager dan de stijging in 2019 (€ 8.836.00). De stijging  zit in de WMO en Jeugd.

De toename van de WMO is te verklaren door een toename van de extramurale contracten in Rotterdam. Bij de 

Jeugdwet is er een duidelijke stijging van zowel het aantal clienten als de hoogte van de afgegeven beschikking, 

hier tegenover staat bij de gemeente Rotterdam een productieplafond. 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)

De daling van de justitie-omzet is te verklaren door een daling in het aantal verblijfscliënten.

Continuiteitsbijdrage ZVW
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BATEN

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Subsidies WLZ-zorg 1.688 8.364

Subside WLZ-zorg voorgaande jaren 0                   -                    

3.123.263 2.667.769

406.453 275.300

4.301.559 -                    

Totaal 7.832.964 2.951.433

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Overige opbrengsten:

Opbrengsten activiteiten 1.383.534 1.738.087

Detachering 112.477 168.511

RPO/REA 379.622 369.233

Diversen 1.604.692 1.059.373

Totaal 3.480.325 3.335.204

Toelichting:

T.o.v. 2019  heeft een herrubricering plaatsgevonden. In 2019 werden veel opbrengsten geboekt onder het kopje 

‘diversen’ en vanaf 2020 zijn nieuwe grootboekrekeningen in gebruik genomen om btw-technische redenen onder 

'opbrengsten activiteiten'. A.g.v. Covid-19 laten de diverse activiteiten een daling zien, wat resulteert in ca. € 

500.000 lagere opbrengst voor 'opbrengsten activiteiten' en 'diversen'.

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)

Voor de subsidies waar de subsidiegever een specifieke vermelding in de jaarrekening verlangt, wordt verwezen 

naar bijlage 1.2.3 subsidies

De diversen post bevat de verkoop van de seringstraat van  € 685.000, op moment van verkoop was de 

boekwaarde € 625.000 er is een boekwinst van € 60.000

Op de regel Bonus zorgprofesionals COIVD19 is opgenomen de ontvangen middelen die tot kosten leiden met 

betrekking tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor medewerkers 

in de zorg. De kosten zijn verantwoord onder de personeelskosten.

Bonus zorgprofessionals COVID-19
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LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 85.990.487 81.513.214

Sociale lasten 14.674.272 14.142.279

Pensioenpremies 6.994.931 6.750.314

Bonus zorgprofessionals COVID-19 2.542.000 -                    

Eindheffing Bonus zorgprofessionals COVID-19 1.759.559 -                    

Andere personeelskosten:

- Onregelmatigheidstoeslag 2.781.301 2.585.901

- Overige personeelkosten 6.294.824 6.825.082

- Ontvangen ziekengelden -1.974.096 -1.645.186

- Mutaties personeelsvoorzieningen -622.495 -1.200.625

Subtotaal 118.440.783 108.970.979

Personeel niet in loondienst 4.875.527 4.582.171

Personeel in onderaannemerschap 10.342.878 8.811.332

Totaal personeelskosten 133.659.188 122.364.482

2.038 1.982

2.038 1.982

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is -                    -                    

Toelichting:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 

eenheden

Op de regel Bonus zorgprofesionals COIVD19 is opgenomen de uitgekeerde en nog uit te keren zorgbonussen, 

de regel Eindheffing bonus zorgprofessionals COVID-19 bevat de verschuldigde eindheffing. De vergoeding van 

deze bonus is opgenomen onder 12. Subsidies voor hetzelfde bedrag.

De personeelskosten stijgen, als we dit corrigeren voor zorgbonus, met € 5.168.000,  dit is hoger dan de stijging in 

2019 ( € 4.166.000). 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 

De stijging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de effectuering van de CAO GHZ waarin een 

eenmalige uitkering is vastgesteld van € 700.000. Daarnaast de reguliere salarisverhoging en een hogere inzet 

(55 FTE). Daar naast zijn de kosten hoger als gevolg van COVID-19 waar we voor en bedrag van € 475.000 als 

meerkosten kunnen declaren.

Het gemiddeld aantal personeelsleden betreft de gemiddelde inzet van personen met een arbeidsovereenkomst, 

inclusief nul-uren contracten en tijdelijke contracten. De gemiddelde FTE's kunnen niet naar segment worden 

ingedeeld omdat alle medewerkers in principe in alle segmenten kunnen worden ingezet.

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
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LASTEN

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.845.921 2.699.564

Totaal afschrijvingen 3.845.921 2.699.564

Toelichting:

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 12.650.766 11.984.190

Algemene kosten 11.457.884 12.666.845

Bewonersgebonden kosten 3.555.984 3.654.569

Onderhoud en energiekosten

- Onderhoud 3.672.396 3.919.008

- Energiekosten 1.999.901 2.295.082

Subtotaal 5.672.297 6.214.090

Huur en leasing 11.323.138 10.784.213

Totaal overige bedrijfskosten 44.660.069 45.303.908

Toelichting:

In de overige bedrijfskosten zitten de extra gemaakte kosten voor COVID-19  € 1.538.000, waarvan  € 1.044.000 

declarabel is via de meerkosten regeling. 

De onderhoudskosten waren in 2019 hoger door een inhaalslag om diverse locaties op orde te krijgen en te 

verbeteren.

De algemene kosten dalen door een vrijval van een deel van voorziening dubieuze debiteuren, de extra gemaakte 

kosten als gevolg van COVID-19 zijn daardoor mindergoed zichtbaar.

De afschrijvingen stijgen door de verkoop van de Seringstraat (€ 625.000) en de hogere investeringen in 2019 oa  

verbouwingen van locaties Hillestraat, Aleyda van Raephorstlaan en Adriaen v/d Doeslaan en het activeren van 

grootonderhoud in eigendomspanden o.a. Guido Gezelleweg en Struikheide.

De daling in de bewonersgebondenkosten is als gevolg van COVID-19 dit is een cumulatief effect van hoger 

kosten als gevolg van COVID-19 voor oa aanschafbeschermingsmiddelen en lager vervoerskosten.

De energie kosten dalen door een teruggaaf van energiebelasting over de afgelopen jaren.

De huren stijgen door de groei van het aantal clienten, er is behoefte aan meer huurwoningen.38
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1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rentebaten -                    -                    

Baten deelnemingen -                    -                    

Subtotaal financiële baten -                    -                    

Rentelasten 202.799 25.857

Resultaat u.h.v. verkoop deelneming -                    10.013

Subtotaal financiële lasten 202.799 35.870

Totaal financiële baten en lasten 202.799 35.870

Toelichting:

18. Honoraria accountant 2020 2019

€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 116.160 87.000

2 77.440 61.000

3 Fiscale advisering -                    -                    

4 Niet-controlediensten 15.000

Totaal honoraria accountant 193.600 163.000

Toelichting:

19. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is 

opgenomen op de volgende pagina.

In de stijging van de rentelasten zien we het effect van de creditrente (-0,5% met vrijlating van een drempel) die 

de banken rekenen over onze banksaldo's van ca. € 177.000.

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de 

totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al 

gedurende het boekjaar 2020 (2019) zijn verricht.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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Gegevens 2020

bedragen x € 1 A. Heijdenrijk
Functiegegevens Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

01/03-31/12

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

121.070 

Beloningen betaalbaar op 

termijn

9.805 

Subtotaal 130.875 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

168.049 

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 130.875 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan

N.v.t.  

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t.  

1.1.10 WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Pameijer. Het voor Stichting Pameijer toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,00 gelijk aan het bezoldigingsmaximum voor zorg- en jeugdhulp, 

klasse V. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

A.W. Vreugdenhil A. van Doorn

ja ja

185.330 181.794 

11.833 11.834 

Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur

01/01-31/12 01/01 - 31/12

1,0 1,0

197.163 193.628 

N.v.t.  N.v.t.  

N.v.t.  N.v.t.  

197.163 193.628 

201.000 201.000 

N.v.t. N.v.t.
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1.1.10 WNT-verantwoording 2020

Gegevens 2019

bedragen x € 1 A. Heijdenrijk

Functiegegevens N.v.t.

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019

N.v.t.

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)

N.v.t.

Dienstbetrekking? N.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op 

termijn

N.v.t.

Subtotaal N.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

N.v.t.

Totale bezoldiging N.v.t.

1,0 1,0

ja ja

180.995 180.259 

A.W. Vreugdenhil A. van Doorn

Lid Raad van Bestuur /

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

01/01-30/09 /

01/10-31/12

01/01-31/12

11.628 11.640 

192.623 191.899 

194.000 194.000 

192.623 191.899 
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1.1.10 WNT-verantwoording 2020

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1 T.J. de Meij

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

01/01-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 15.075 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

20.100 

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag

N.v.t.  

Totale bezoldiging 15.075 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan

N.v.t.  

Gegevens 2019

bedragen x € 1 T.J. de Meij

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 12.665 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
19.400

R.H.J. Wondolleck Burleson

Voorzitter Lid

W.L. Gillis-

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t. N.v.t.

01/01-31/12 01/01-31/12

22.613 15.075 

30.150 20.100 

22.613 15.075 

N.v.t.  

R.H.J. Wondolleck Burleson

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Voorzitter Lid

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

18.989

29.100

12.665 

19.400

W.L. Gillis-
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1.1.10 WNT-verantwoording 2020

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1 F. Gronheid

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

01/01-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 15.075 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

20.100 

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag

N.v.t.  

Bezoldiging 15.075

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan

N.v.t.  

Gegevens 2019

bedragen x € 1 F. Gronheid

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019

01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 12.665 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

19.400 

M.C.M Huisman A.H. Lieftinck

Lid Lid

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t. N.v.t.

01/01-31/12 01/01-31/12

15.075 15.075 

20.100 20.100 

15.075 15.075

12.665 12.665 

19.400 19.400 

N.v.t.  

M.C.M Huisman A.H. Lieftinck

Lid Lid

01/01-31/12 01/01-31/12
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1.1.10 WNT-verantwoording 2020

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

Bezoldiging

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terugontvangen 

bedrag

Bezoldiging

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

2. Tabel 2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

is niet van toepassing. 

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

2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

M.A. Polak

Lid

01/01-31/12

15.075 

20.100 

N.v.t.

15.075

N.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t.

9.780 

M.A. Polak

Lid

01/07-31/12

6.332 
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1.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

De raad van bestuur van Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de 

vergadering van 10 maart 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Pameijer heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 

van 24 maart 2021.
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1.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

W.G.

De heer A.W. Vreugdenhil RA

voorzitter 

W.G. W.G.

De heer drs. A. van Doorn Mevrouw drs.  A. Heijdenrijk-Disselkoen

Raad van Toezicht

W.G. W.G.

De heer mr. R.H.J. Wondolleck De heer T.J. de Meij

voorzitter

W.G. W.G.

Mevrouw mr. M.C.M. Huisman De heer ir. A.H. Lieftinck MBA

W.G. W.G.

Mevrouw drs. F. Gronheid De heer drs. M.A. Polak, psychiater
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

1.2.1 Nevenvestigingen

Stichting Pameijer heeft geen nevenvestigingen.

1.2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Pameijer heeft in artikel 5.4 van haar statuten het volgende opgenomen: “de geldmiddelen van de stichting dienen 

ten goede te komen aan de activiteiten van de stichting”. In artikel 21.5 is opgenomen: “Het bestuur bepaalt, onder 

goedkeuring van de raad van toezicht, de bestemming van een eventueel positief liquidatiesaldo, welke 

bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.
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BIJLAGE 1.2.3 SUBSIDIES

Van de volgende subsidies verlangt de subsidiegever een specifieke vermelding in de jaarrekening:

nummer subsidiegever omschrijving kenmerk kenmerk 

datum

toegekend benutting saldo status

2020-0009 Nissewaard Bemoeizorg SUB1900268 19-12-2019  €      24.759,90 11.085,68€       13.674,22€    De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut.

2020-0070 Nissewaard Thuisadministratie SUB1900267 11-11-2019  €      19.645,60 726,10€            18.919,50€    De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut.

2020-0097 Schiedam Nazorg veelplegers 

Mozaik

19UIT09955 12-11-2019  €    108.929,00 108.929,00€     -€               De subsidie is voor het volle bedrag 

benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was.

2020-0127 Vlaardingen Ex-gedetineerden 

Mozaik

1744809 18-12-2019  €      62.713,00 62.713,00€       -€               De subsidie is voor het volle bedrag 

benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was.

2020-0165 Goeree Overflakkee Open Inloop Z-19-110976 20-12-2019  €      90.937,00 87.800,69€       3.136,31€      De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut 

2020-0166 Schiedam Wijkondersteuningstea

m

19UIT13530 12-12-2019  €    715.384,00 698.188,00€     17.196,00€    De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut 

2020-0172 Vlaardingen Open AC/Inloop voor 

kwetsbare burgers 

1747760 18-12-2019  €    222.419,00 222.419,00€     -€               De subsidie is voor het volle bedrag 

benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was.
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BIJLAGE 1.2.3 SUBSIDIES

Van de volgende subsidies verlangt de subsidiegever een specifieke vermelding in de jaarrekening:

nummer subsidiegever omschrijving kenmerk kenmerk 

datum

toegekend benutting saldo status

2020-0175 Nissewaard Inloop en 

deskundigheidsbevord

ering

sub1900271 21-1-2020  €    301.300,00 301.300,00€     -€               De subsidie is voor het volle bedrag 

benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was.

2020-0199 Vlaardingen Wijkondersteuningstea

ms volwassenen

1747969 18-12-2019  €    273.600,00 269.867,95€     3.732,05€      De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut.

2020-0223 Bergen op Zoom Housing First U19-005458 + 

20181210SUB967

62

12-4-2019  €    318.305,00 318.305,00€     -€               De subsidie is voor het volle bedrag 

benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was. Hiervan is 149.627 

besteed in 2019.

2020-0224 Bergen op Zoom Bemoeizorg in OGGZ-

team

U19-018948 6-12-2019  €    136.565,00 131.807,50€     4.757,50€      De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut.

2020-0232 Schiedam Westvest SUB1900205/15UI

T11863

23-12-2019  €    352.722,00 352.722,00€     -€               De subsidie is voor het volle bedrag 

benut voor het doel waarvoor het 

bestemd was.

2020-0233 Capelle aan den 

IJssel

Wees Welkom Kenmerk: 1087657 15-7-2019  €      95.971,00 89.108,00€       6.863,00€      De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut.

2020-0248 Vlaardingen Wijkteam LVB Jeugd 1747963 18-12-2019  €    176.000,00 173.599,27€     2.400,73€      De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut.
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BIJLAGE 1.2.3 SUBSIDIES

Van de volgende subsidies verlangt de subsidiegever een specifieke vermelding in de jaarrekening:

nummer subsidiegever omschrijving kenmerk kenmerk 

datum

toegekend benutting saldo status

2020-0252 Nissewaard Inzet FTE in JOT 

Nissewaard

SUB1900272 17-12-2019  €    308.000,00 244.800,00€     63.200,00€    De subsidie is niet voor het volle bedrag 

benut.

Gemeente 

Rotterdam (GRJR)

Justitie Jeugd 12-7-1905  €    129.648,18 129.648,18€     - Dit betreft geleverde zorg aan ASR 

cliënten (= adolescenten strafrecht). De 

zorg is volledig gefactureerd en 

uitbetaald.
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BIJLAGE 1.2.4 CORONA-COMPENSATIE 2020

Considerans

Bestuursreflectie

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg 

te continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en 

verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de 

dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de behoefte van 

zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

In 2020 werd een bijzonder appel gedaan op de vindingrijkheid van Pameijer, ook in financieel opzicht. Het bestuur kijkt met trots terug op hoe cliënten en 

medewerkers zijn omgegaan met deze uitdaging: denkend vanuit wat nog wél mogelijk is, ondanks de landelijke coronabeperkingen. Met veel digitale creativiteit, 

alternatieve en volwaardige dienstverlening en/of 1 op 1 begeleiding is het onmogelijke toch vaak mogelijk gemaakt. Cliënten hebben grotendeels hun structuur 

kunnen behouden en zich tegelijkertijd ook opvallend digitaal ontwikkeld.  Desalniettemin was 2020 ook een jaar met bijzondere vraagstukken op het gebied van 

verantwoording en financiering. Het aanbieden en vastleggen van de bovenstaande vormen van dienstverlening vroegen eveneens om vindingrijkheid én wederzijds 

vertrouwen tussen zorgorganisaties en financiers. Pameijer heeft hier nadrukkelijk aandacht aan gegeven middels een speciaal financieel coronateam.   Gezien de 

aanhoudende onzekerheid rondom de landelijke coronatrend, houden we deze structuur ook in 2021 aan. Ditzelfde geldt voor de meer digitale vormen van 

dienstverlening, waarbij we steeds meer maatwerk proberen toe te passen. Persoonlijke, directe ondersteuning blijft het uitgangspunt, maar de huidige ervaringen met 

blended dienstverlening geven ook perspectief  op nieuwe structurele vormen van dienstverlening.   Het bestuur kijkt eveneens met lof terug op de inzet van ons 

medisch team. Deze collega's hebben alle teams bijgestaan met een snelle beantwoording van medische vraagtstukken, vragen rondom testen en vaccineren en 

algemeen advies over de toepassing van beleid per locatie. Door het accurate werk en brede bereikbaarheid van dit team, hebben de collega's in de lijn hun werk met 

vertrouwen kunnen uitvoeren.We zijn hier trots op omdat deze manier van handelen symbool staat voor de organisatie die Pameijer is en wil zijn: laagdrempelig, 

behulpzaam en saamhorig. Het definitieve resultaat over 2020 betreft € 808.403 negatief. Dit is voor Pameijer niet gebruikelijk, maar lag, gezien de 

coronaontwikkelingen, in de lijn der verwachting. Gezien het prudente financiële beleid in de afgelopen jaren, heeft de organisatie voldoende reserve om dit soort 

ontwikkelingen op te vangen, ook voor 2021. Wel stelt de huidige coronatrend ons voor de opdracht om strategisch vooruit te denken, zowel inhoudelijk als financieel. 

Over 2020 kijkt het bestuur in ieder geval met voldoening terug op de resultaten die cliënten en medewerkers samen met elkaar hebben geboekt in dit hectische jaar. 

De kostenallocatie naar de verschillende omzetstromen is op basis van de omzet. Conform de wlz systematiek. is de continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-

compensatie voor wlz een saldering van de compensatie voor de omzetderving en de minderkosten.
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Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-

compensatie

3.014.794€         58.457€         107.653€         86.898€            -€                  3.267.802€         

Compensatie personele meerkosten corona 279.602€            -€               155.803€         40.113€            -€                 -€                  475.518€            

Compensatie materiële meerkosten corona 384.322€            -€               494.040€         123.626€          42.869€           -€                  1.044.857€         

Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                    -€               -€                -€                  -€                 -€                  -€                   

Overige corona-compensatie -€                    -€               -€                -€                  -€                 -€                  -€                   

Totaal toegekende corona-compensatie 3.678.718€        58.457€        757.497€        250.636€          42.869€          -€                 4.788.177€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 

verwerkte corona-compensatie 2020**

-€                   

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde 

corona-compensatie 2020

3.678.718€        58.457€        757.497€        250.636€          42.869€          -€                 4.788.177€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:

- jaarrekening 2020 56.929.676€       1.994.370€    85.036.951€    20.502.516€     3.745.466€      13.350.594€     181.559.573€     

- begroting 2020 59.844.724€       2.184.517€    76.434.888€    12.850.302€     5.412.793€      15.053.967€     171.781.191€     

- jaarrekening 2019 57.297.470€       1.954.903€    79.879.306€    19.447.771€     4.715.857€      8.900.600€       172.195.906€     

Aandeel totaal in de jaarrekening 

verantwoorde corona-compensatie 2020 in 

opbrengsten 2020

6,46% 2,93% 0,89% 1,22% 1,14% 0,00% 2,64%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

Geen gebruik gemaakt van NOW
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Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio

jaarrekening 

2020

begroting 2020 jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar -808.403€        -€                  1.792.083€         

Resultaatratio (resultaat boekjaar/ 

opbrengsten 2020)

-0,45% 0,00% 1,04%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. -0,45% -1,49%

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

€(1.000.000)
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€-

€500.000 
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Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Het jaar 2019 stond voor Pameijer in het teken van een autonome groei in dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een groei van de omzet. De totale omzet bedraagt 

in 2019 € 172,2 mln. Dit is circa € 8,3 mln. hoger dan in 2018. De totale kosten stijgen met € 6,8 mln. waarvan € 6,5 mln. personeelskosten. De kosten voor personeel 

in loondienst stijgen met € 4,1 mln door de in 2019 opnieuw afgesloten cao’s GGZ en GZ een deel heeft effect op 2019 de rest volgt in 2020 en door de inzet van meer 

personeelsleden.

Pameijer had  voor 2020 een neutraal resultaat begroot daar de huidige financiële positie gezond blijft. Voor 2020 werd een omzet verwacht die nagenoeg gelijk lag 

aan 2019 en een verwachte loonstijging uit de nieuwe cao’s.

Het jaar 2020 stond in het teken van COVID-19. De totale omzet bedraagt in 2020 € 181,6 mln. Dit is circa € 9,4 mln. hoger dan het voorgaande jaar. Als we dit 

corrigeren voor de subsidie zorgbonus is dit een stijging van € 5,1 mln. De totale kosten stijgen met € 11,8 mln. waarvan € 11,3 mln personeelskosten. Als we dit ook 

corrigeren voor de zorgbonus is dit € 7 mln. 

Het directe effect van corona op het resultaat bedraagt  0,65mln, zonder dit effect was het resultaat 0,15 mln negatief geweest.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie 

opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.
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BIJLAGE 1.2.5 ZORGBONUS

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Ontvangen zorgbonus 2020  - netto bonus (€ 1.000) 2574 € 2.574.000,00 90 € 90.000,00 2664 € 2.664.000,00

Ontvangen zorgbonus 2020 - belastingcomponent (€ 800 / € 750) € 2.059.200,00 € 67.500,00 € 2.126.700,00

Totaal ontvangen zorgbonus 2020 (a) € 4.633.200,00 € 157.500,00 € 4.790.700,00

2329 € 2.329.000,00 2329 € 2.329.000,00

-

waarvan uitbetaald aan medewerkers met een bruto salaris meer dan 2x modaal (€ 73.000 

per jaar) bij een voltijd dienstverband € 0,00 € 0,00

-

waarvan uitbetaald aan medewerkers die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 

maart 2020 tot en met 30 september 2020 € 0,00 € 0,00

Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 800 per medewerker)€ 1.759.559,00 € 1.759.559,00

Totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst 2020 (b) € 4.088.559,00 € 4.088.559,00

€ 0,00 € 0,00

- 

waarvan uitbetaald aan derden (bv uitzendkrachten en gedetacheerden) voor wiens 

werkzaamheden op basis van een overeenkomst een bruto uur loon van meer dan € 39 is 

gehanteerd € 0,00 € 0,00

- 

waarvan uitbetaald aan derden (bv ZZP'ers) voor wiens werkzaamheden op basis van een 

overeenkomst een bruto uurtarief van meer dan € 88,90 (incl. BTW) is gehanteerd € 0,00 € 0,00

- 

waarvan uitbetaald aan derden die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2020 

tot en met 30 september 2020 € 0,00 € 0,00

Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 750 per medewerker) € 0,00 € 0,00

Totaal uitgekeerde netto bonus en belasting aan derden in 2020 (c) € 0,00 € 0,00

€ 544.641,00 € 157.500,00 € 702.141,00

€ 544.641,00 € 157.500,00 € 702.141,00Of: Nog uit te betalen zorgbonus 2020 in 2021 (a - b - c)

Medewerkers in loondienst Derden Totaal

Netto uitgekeerde netto bonus (€1.000) aan medewerkers in loondienst in 2020

Netto uitgekeerde netto bonus (€1.000) aan derden in 2020

Te verrekenen zorgbonus 2020 met Ministerie VWS (a - b - c)

55 www.pameijer.nl










