Radar (Stichting)
Profiel van de organisatie
Status: Afgerond (22-5-2015 12:50:10)

Nadere typering instellingen voor gehandicaptenzorg: forensische zorg
Forensische zorg in het kader van een contract met het
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

ja

nee

Radar (Stichting)
Profiel van de organisatie
Status: Afgerond (22-5-2015 12:50:10)

AWBZ-functies geleverd door het concern
Persoonlijke verzorging

ja

nee

Verpleging

ja

nee

Begeleiding

ja

nee

Behandeling

ja

nee

Verblijf op grond van de AWBZ

ja

nee

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Profiel van de organisatie
Status: Afgerond (22-5-2015 12:50:10)

Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern
Advies, instructie en voorlichting

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

ja

nee

Radar (Stichting)
Profiel van de organisatie
Status: Afgerond (22-5-2015 12:50:10)

Doelgroepen patiënten/cliënten AWBZzorg
Somatische aandoening of beperking

ja

nee

Psychogeriatrische aandoening of beperking

ja

nee

Psychiatrische aandoening

ja

nee

Lichamelijke handicap

ja

nee

Verstandelijke handicap

ja

nee

Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis

ja

nee

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Profiel van de organisatie
Status: Afgerond (22-5-2015 12:50:10)

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening
Hebt u in 2014 zorg of diensten verleend die zijn
gefinancierd vanuit niet-publieke middelen?
Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

ja

nee

Radar (Stichting)
Profiel van de organisatie
Status: Afgerond (22-5-2015 12:50:10)

De gegevens uit onderstaande tabel inzake uitbestede zorg en onderaanneming zijn niet openbaar.
Doel van de gegevens is om uit te zoeken hoe een landelijke en niet tot individuele concerns
herleidbare correctie voor dubbeltellingen kan worden aangebracht op landelijke totalen. De
stuurgroep maatschappelijke verantwoording zal afspraken hierover vastleggen en publiceren op
www.jaarverslagenzorg.nl.

Uitbestede zorg
Hebt u in 2014 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een

ja

nee

onderaannemer?
• Indien ja: hoeveel kosten waren met deze uitbesteding

1 621 854 euro

gemoeid (betaling aan onderaannemers)?
• Indien ja: aan welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg uitbesteed?
KvK-nummer Vestigingsnr. Handelsnaam

Straat

Huisnummer Toevoeging Postcode Plaatsnaam

14088413

000021766495 Stichting het Robertshuis

Bergenhuizen

13

6255NJ

Noorbeek

14104795

000009184074 IZT-Limburg

Past Tissenstraat

2

6181HV

Elsloo

53490177

000008957886 Zorgboerderij de Wiegelraderhof

Wiegelraderstraat

10

6456AS

Bingelrade

14116813

000006197248 Nuje Caris

Putweg

13

6343PD

Klimmen

14624402

000012317381 Genzon Holding B.V.

Genzon

8

6235AB

Ulestraten

14085990

000008650810 V.O.F. Zorgboerderij Trintelen

Eyserweg

23

6287ND

Eys

Swier

7

6363CK

Wijnandsrade

6229XT

Maastricht

6221EE

Maastricht

40204821

Paardenfokvereniging Zuid Limburg

A

14090243

000028169778 Centrumlocatie Maasveld

Maasvelderweg

1

51254565

000022397639 Regalo Cadeau

Rechtstraat

19

41071981

000022961801 MeanderGroep Zuid-Limburg

Minckelersstraat

2

6372PP

Landgraaf

41067977

000007970315 Bureau Jeugdzorg Limburg

Slachthuisstraat

33

6041CB

Roermond

41078510

000022683631 Bureau Ondersteuning.

Havikstraat

18

6135ED

Sittard

14078221

000020943466 Stichting NOVIzorg

Grubbelaan

22

6431GH

Hoensbroek

14131871

000003381013 AnaCare

Gelrestraat

59

6101EV

Echt

51437848

000021467803 Orbis Thuiszorg Westelijke Mijnstreek B.V. Dr. H. van der Hoffplein 1

6162BG

Geleen

14091372

000018064183 Talent B.V.

Klompenstraat

12

6251NE

Eckelrade

13037206

000003441628 Daelzicht

Heerbaan

17

6097AV

Heel

41076416

000032019211 Stichting Envida

Abtstraat

2

6211LS

Maastricht

14116827

000004224183 Stichting Artidé Zorg

Schoolstraat

16

6285BB

Epen

54150728

000023958030 Kinso B.V.

De Doom

7

6419CW

Heerlen

14118378

000018259499 Somnium Begeleiding B.V.

Achter de Hegge

28

6129KH

Urmond

14091553

000019079311 Valkenhof Schimmert V.O.F.

De Kling

5

6333ER

Schimmert

A

A

14131098

Stichting Uit de Steigers

Meerssenerweg

275

A

6224AH

Maastricht

41072452

Stichting Relim

Jan Campertstraat

5

gebouw D

6416SG

Heerlen

-5

02044185

000010846212 Trefcentrum

Prof Mekelstraat

1

9781JG

Bedum

53557441

000023429100 Shaked & Stirred Cocktails

Ridder Hoenstraat

145

6433ED

Hoensbroek

54241227

000024040401 Ingrid Urlings Mediation & Coaching

Eikenlaan

59

6176DG

Spaubeek

59801859

000026017849 Hout en Zo

Lindestraat

17

6444AM

Brunssum

• Indien ja: hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemer(s) is geleverd?

Zorg in onderaanneming
Hebt u in 2014 WTZi-zorg verleend als onderaannemer?

ja

nee

• Indien ja: hoeveel opbrengsten waren met deze

188 424 euro

uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)?
• Indien ja: voor welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg in onderaanneming verleend?
KvK-nummer Vestigingsnr. Handelsnaam

Straat

27378768

000025354892 SSC DJI

Sir Winston Churchillln 366

Huisnummer Toevoeging Postcode Plaatsnaam

53999533

000023830158 DeSeizoenen B.V.

Gemertseweg

36

a

Rijswijk

5841CE

Oploo

6374HH

Landgraaf

14071365

Stichting Kwecoo Exploitatie

Kerkstraat

31

14075233

Stichting Pergamijn

Pepinusbrug

4

6102RJ

Echt

Valkstraat

14

6135GC

Sittard

Kerkraderweg

76

6416CK

Heerlen

Hammolenweg

6

6466XV

Kerkrade

29

6301KA

Valkenburg

41066221
41073394

000028168194 Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Stichting RIMO

50778692

000021032629 Gemeente Kerkrade, gemeentewerf

41076594

000028337379 Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Onderstestraat

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:
tevens zorg in onderaanneming, zonder inschrijving KvK:
client Boel

A

2285SJ

Radar (Stichting)
Profiel van de organisatie
Status: Afgerond (22-5-2015 12:50:10)

client Reul

Radar (Stichting)
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
Status: Afgerond (22-5-2015 12:53:43)

B.1 - Governance code
Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code?

ja

nee

• Indien nee: welke andere code?
• Geef een toelichting waarom uw concern de zorgbrede
Governance Code niet hanteert:

B.2 - Bestuursstructuur
Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur
Anders, namelijk:

• Andere bestuursstructuur, nl.:
Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of de

Eenhoofdig

directie?
Tweehoofdig met voorzitter
Tweehoofdig collegiaal
Drie- of meerhoofdig met voorzitter
Drie- of meerhoofdig collegiaal
Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
Status: Afgerond (22-5-2015 12:53:43)

Toezichthoudend orgaan
Houdt het toezichthoudend orgaan toezicht op de strategie

Ja

Nee

en prestaties en de interne en beheersings- en
controlesystemen?
• Zo ja: op welke manier en welke aspecten hebben

Raad van Toezicht bespreekt met Raad van Bestuur strategie en prestaties etc., middels de

daarbij bijzondere aandacht?

financiële commissie en gesprekken met accountant (doorgaans 2x per jaar) en commissies
Zorg (kwaliteit) en Transitie.

Zijn nieuwe leden op openbare wijze geworven?

• Zo ja: op welke manier precies?

Ja

Nee

via wervingsbureau

• Zo nee: hoe zijn de nieuwe toezichthouders dan
geworven?

Wordt de deskundigheid van toezichthouders

Ja

Nee

gewaarborgd?
• Zo ja: op welke manier?

nieuwe toezichthouders moeten voldoen aan profiel en bepaalde deskundigheid bezitten. in
nieuw op te stellen visie op toezicht en toezichtsplan krijgt deskundigheidsbevordering en
borging daarvan een plek. conform richtlijnen Zorgbrede Governance Code Zorg

Beschikt de raad over ten minste één lid met voor de

Ja

Nee

Ja

Nee

zorgorganisatie relevante kennis en ervaring?
Zijn er besluiten van het bestuur waaraan het
toezichthoudend orgaan dit verslagjaar goedkeuring heeft
verleend?
• Zo ja: welke?

bezetting financiële commissie
benoeming 2 nieuwe leden RvT
jaarverantwoording 2013
kaderbrief 2015
honorering RvT en RvB
voornemen tot wijziging van statuten en reglementen RvB en RvT
goedkeuring statuten
goedkeuring reglementen RvB en RvT
accreditatie bestuurder
rollen in nieuwe samenstelling RvT
360 graden feedback bestuurder
Programma RvT 2015
Jaarlijkse evaluatie RvT
Jaarprogramma Radar 2015 (jaarplan en begroting)
Commissies RvT

Bestaan er commissies binnen het toezichthoudend

Ja

Nee

orgaan?
• Zo ja: welke commissies zijn dit, hoe zijn deze

Er zijn 3 commissies: financieel, zorg (kwaliteit) en transformatie.

samengesteld en wat zijn hun taken?

in elke commissie zitten 2 toezichthoudende leden, 1 trekker vanuit de organisatie en
mogelijk aangevuld met bestuurder, divisiemanagers of medewerkers met specifieke
deskundigheid vanuit organisatie.
In de loop 2014 is groot deel van de raad van toezicht nieuw toegetreden, 3 commissies zijn
samengesteld en momenteel is elke commissie bezig om taakomschrijving,
verantwoordelijkheid etc. te beschrijven.

Heeft u gewaarborgd dat de leden van het

Ja

Nee

toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn?
• Zo ja: op welke manier?

Heeft u een beleid met betrekking tot de bezoldiging van

middels bepalingen in statuten en reglement RvT

Ja

Nee

toezichthouders?
• Zo ja: hoe ziet dit beleid eruit en op welke manier is dit

bezoldiging vindt plaats op basis van de richtlijnen van de NVTZ, daar waar op basis

in het verslagjaar in de praktijk gebracht?

toepassing van de richtlijn de norm overschreden dreigt te worden, is het beleid dat niet meer
dan de norm uitgekeerd wordt. hierover is in het verslagjaar een besluit genomen.

Heeft het toezichthoudend orgaan het bestuur dit

Ja

Nee

verslagjaar beoordeeld?
• Zo ja: op welke manier?

de voorzitter en vicevoorzitter houden jaarlijks een evaluatiegesprek met de RvB en delen
hun bevindingen vervolgens in de vergadering RvT.

Radar (Stichting)
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
Status: Afgerond (22-5-2015 12:53:43)

Heeft het toezichthoudend orgaan haar eigen functioneren

Ja

Nee

ge-evalueerd?
• Zo ja: op welke manier?

Hoeveel vergaderingen heeft het toezichthoudend orgaan

1

gehouden in het verslagjaar?
2
3
4
5
6
7
8
9 of meer
Bij hoeveel van deze vergaderingen was de raad van

1

bestuur aanwezig?
2
3
4
5
6
7
8
9 of meer
Bestaat er regulier overleg met de de externe

Ja

Nee

accountant?
• Zo ja: hoe is dit ingericht?

de accountant is twee keer per jaar aanwezig bij de financiële commissie en komt 1 keer per
jaar bij de reguliere vergadering RvT inzake managementletter en jaarrekening.

• Zo nee: op welke manier is het contact met de externe
accountant dan ingericht?

Laat het toezichhoudend orgaan zich door verschillende

Ja

Nee

bronnen voorzien van informatie?
• Zo ja: op welke manier?

raad van toezicht heeft jaarlijks 2 gesprekken met elk van de volgende gremia:
Centrale Cliëntenraad cliënten
Centrale Cliëntenraad ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers
Ondernemingsraad
Managementteam

Radar (Stichting)
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
Status: Afgerond (22-5-2015 12:53:43)

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze
met raad ter zijde staat?
• Zo nee: licht de reden hiervan toe
Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat
de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en
algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang
dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren?
Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het
toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene
leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten
tussen beide organen worden geregeld?
Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of
vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek)?
• Indien nee: welke rechtsvorm heeft uw concern?

Naamloze Vennootschap
Besloten Vennootschap
andere rechtsvorm, namelijk:

• Andere rechtsvorm, nl.:

Bevoegdheid indienen enquêteverzoek

Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of

ja

nee

ja

nee

ja

nee

vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam
(artikel 2 WOR)?
• Zo ja: kent u in uw statuten aan een orgaan dat de
cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel
346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een
verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête
[onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van
het Gerechtshof in Amsterdam)?
Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de
cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend?

Wijziging statuten

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke
veranderingen plaatsgevonden?

• Indien ja: welke veranderingen betrof het? (antwoord in werkgeversrol van RvT t.a.v. bestuurder;
steekwoorden)
goedkeurig door RvT van bestuursbesluiten t.a.v. beloning/rechtspositie van bestuurders,
bestuurdersreglementen en besluiten waarbij tegenstrijdige belangen bestuurders speelt;
verantwoordelijkheid RvT t.a.v. benoeming, schorsing, ontslag leden RvT op basis van
profielschets, honorering en samenselling van de raad;
Gronden voor schorsing en ontslag leden RvT en eisen van besluitvorming hieromtrent.
Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:
Tegelijkertijd met aanpassing van statuten zijn ook reglementen RvT en RvB aangepast om zodanig aan alle vereisten vanuit de Zorgbrede Governance
Code te voldoen.

Radar (Stichting)
Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
Status: Afgerond (22-5-2015 12:53:43)

Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering
Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk(e)

ja

nee

ja

nee

orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden
heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect
van de bedrijfsvoering?
Heeft de instelling schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd
hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke
andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt
gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere
verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden,
taken en beslissingsbevoegdheden?
Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd)?
n.v.t.
Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de

ja

nee

ja

nee

toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel
onderscheiden van andere activiteiten van de instelling?
Zijn in de financiële administratie van de instelling
ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron
en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke
verplichtingen voor of namens het concern is aangegaan?
Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
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Cliëntenraad (met uitzondering van particuliere FPC's)

Heeft uw organisatie een cliëntenraad?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

• Kunt u aangeven waarom niet?
Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële zin
ondersteund?
Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad gevraagde
adviezen uitgebracht?
• Aantal gevraagde adviezen uitgebracht door de

12 adviezen

cliëntenraad in verslagjaar:
Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad

ja

nee

ongevraagde adviezen uitgebracht?
• Aantal ongevraagde adviezen uitgebracht door de

adviezen

cliëntenraad in verslagjaar:
Welk percentage van de adviezen van de cliëntenraad

100 %

heeft tot maatregelen geleid in de instelling?
Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden

ja

nee

ja

nee

ingesteld?
Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke
commissie?

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:
Binnen Radar is een brede medezeggenschap georganiseerd. Er is een Centrale Cliëntenraad Cliënten als ook een Centrale Cliëntenraad
Ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers. Tevens zijn er op niveau van voorzieningen deelraden cliënten en deelraden ouders/(wettelijk)
vertegenwoordigers.

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

Balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar
Activa

Vaste activa

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Immateriële vaste activa

euro

euro

Materiële vaste activa

euro

euro

Financiële vaste activa

euro

euro

Totaal vaste activa

euro

euro

Vlottende activa

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Voorraden

euro

euro

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-

euro

euro

zorgproducten
Onderhanden trajecten jeugdzorg

euro

euro

0 euro

436 026 euro

Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies

euro

euro

Overige vorderingen

euro

euro

Effecten

euro

euro

Liquide middelen

8 122 865 euro

5 083 457 euro

Totaal vlottende activa

8 122 865 euro

5 519 483 euro

Vorderingen uit hoofde van bekostiging

Totaal activa

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Totaal activa (vaste activa + vlottende activa)

8 122 865 euro

5 519 483 euro

Passiva

Eigen vermogen

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

51 374 euro

51 374 euro

13 313 788 euro

11 275 491 euro

euro

euro

euro

euro

13 365 162 euro

11 326 865 euro

Voorzieningen

3 239 133 euro

3 391 702 euro

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

2 048 314 euro

2 319 373 euro

Totaal eigen vermogen

Overige passiva

Schulden uit hoofde van bekostiging

275 909 euro

0 euro

Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies

euro

euro

Overige kortlopende schulden

euro

euro

5 563 356 euro

5 711 075 euro

Totaal overige passiva

Totaal passiva

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Totaal passiva (eigen vermogen + overige
passiva)

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

18 928 518 euro

17 037 940 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

Resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro's verslagjaar

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

55 579 704 euro

55 163 429 euro

798 979 euro

1 200 789 euro

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

0 euro

0 euro

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

0 euro

0 euro

Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en

0 euro

0 euro

579 718 euro

498 309 euro

0 euro

0 euro

euro

euro

932 693 euro

1 309 382 euro

57 891 094 euro

58 171 909 euro

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo
huishoudelijke hulp)

honorariumplafonds
Subsidies (exclusief Wmo huishoudelijke hulp; inclusief
overige Wmo-prestaties)
Subsidies jeugdzorg
Mutaties onderhande trajecten jeugdzorg
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Bedrag in euro's verslagjaar

Personeelskosten

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

36 228 260 euro

36 122 523 euro

0 euro

0 euro

2 341 715 euro

2 571 107 euro

Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die
aan de instelling voor medisch specialistische zorg
declareren
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1 071 404 euro

1 225 630 euro

Overige bedrijfskosten

16 079 344 euro

17 781 598 euro

Som der bedrijfslasten

55 720 723 euro

57 700 858 euro

Bedrijfsresultaat

Bedrag in euro's verslagjaar

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

2 170 371 euro

Bedrag in euro's verslagjaar

471 051 euro

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

Subtotaal financiële baten

24 332 euro

42 467 euro

Subtotaal financiële lasten

125 571 euro

214 678 euro

Totaal financiële baten en lasten

Saldo

-

101 239 euro

Bedrag in euro's verslagjaar

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

2 069 132 euro

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na

-

172 211 euro

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

298 840 euro

0 euro

0 euro

2 069 132 euro

298 840 euro

belastingen

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten

Bedrag in euro's verslagjaar

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

Buitengewone baten

0 euro

0 euro

Buitengewone lasten

0 euro

0 euro

Buitengewoon resultaat

0 euro

0 euro

Resultaat over verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar

Resultaat
Resultaat

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Bedrag in euro's verslagjaar

2 069 132 euro

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

298 840 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Totaal mutatie geldmiddelen

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

5 312 725 euro

3 736 355 euro

- 1 509 443 euro

- 4 223 438 euro

-

763 874 euro
3 039 408 euro

-

696 321 euro

- 1 183 404 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.4 - Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: materiële vaste activa
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Boekwaarde per 1 januari

18 719 095 euro

18 306 835 euro

Bij: investeringen

16 784 583 euro

18 719 094 euro

Bij: herwaarderingen

-

Af: afschrijvingen

2 476 348 euro

2 549 765 euro

Af: bijzondere waardeverminderingen

1 071 404 euro

1 225 630 euro

euro

euro

545 373 euro

21 343 euro

31 379 718 euro

33 193 408 euro

Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december (= totaal materiële

30 835 euro

-

35 783 euro

vaste activa)

Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar:
investeringen naar type activa
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen
Investeringen in machines en installaties
Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen,

11 205 295 euro

9 952 334 euro

469 027 euro

633 553 euro

4 128 931 euro

3 849 972 euro

84 625 euro

3 175 754 euro

896 705 euro

1 107 481 euro

technische en administratieve uitrusting
Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare
materiële activa

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.5 - Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: financiële vaste activa
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Deelnemingen

0 euro

0 euro

Overige vorderingen

0 euro

0 euro

Totaal financiële vaste activa

0 euro

0 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.6 - Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: vorderingen uit hoofde van bekostiging
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Vorderingen uit hoofde van het financieringstekort

0 euro

436 026 euro

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

0 euro

0 euro

Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's /

0 euro

0 euro

0 euro

436 026 euro

DBC-zorgproducten 2012 en nacalculatie 2013
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.8 - Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: schulden uit hoofde van bekostiging

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

275 909 euro

0 euro

Schulden uit hoofde van transitieregeling

euro

euro

Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-

euro

euro

Schulden uit hoofde van honorariumplafond

euro

euro

Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument

euro

euro

275 909 euro

0 euro

zorgproducten 2012 en nacalculatie 2013

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.7 - Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: overige vorderingen
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Vorderingen op debiteuren

253 746 euro

258 683 euro

Overige vorderingen en overlopende activa

350 493 euro

533 184 euro

Totaal overige vorderingen

604 239 euro

791 867 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.9 - Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: overige kortlopende schulden
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

0 euro

0 euro

1 434 706 euro

2 383 508 euro

175 032 euro

667 847 euro

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

4 973 429 euro

4 941 150 euro

Totaal overige kortlopende schulden

6 583 167 euro

7 992 505 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar:
specificatie financieringsverschil
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit

55 579 704 euro

55 163 429 euro

Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

55 855 613 euro

54 727 403 euro

Totaal financieringsverschil

-

AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

275 909 euro

436 026 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.13 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar:
niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten Aen B-segment; inclusief Wmo huishoudelijke hulp)
Bedrag in euro's verslagjaar

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen

188 424 euro

266 695 euro

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet

64 112 euro

78 362 euro

verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende
zorgverzekering
Persoonsgebonden en -volgende budgetten

477 026 euro

704 202 euro

Opbrengst kraamzorg

euro

euro

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van

euro

euro

huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en Bsegment; inclusief Wmo- huishoudelijke hulp)

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

69 417 euro

151 530 euro

798 979 euro

1 200 789 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.17 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar:
subsidies (exclusief Wmo huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
Bedrag in euro's verslagjaar

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg

euro

euro

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van

euro

euro

euro

euro

272 418 euro

232 815 euro

euro

euro

86 211 euro

88 705 euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

221 089 euro

176 789 euro

579 718 euro

498 309 euro

UMC's
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en
Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
(waaronder opleidingsfonds)
Overige Rijkssubsidies
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief
Wmo huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang,
verslavingszorg, OGGZ)
Subsidies van provincies uit hoofde van jeugdzorg
(regulier)
Subsidies van provincies uit hoofde van jeugdzorg
(incidenteel)
Subsidies van Gemeenten uit hoofde van jeugdzorg
(exclusief Wmo Huishoudelijke hulp; inclusief
zorgcontracten)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EUsubsidies
Totaal subsidies (exclusief Wmo huishoudelijke
hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.14 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar:
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Bedrag in euro's verslagjaar

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

segment
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Bsegment
Totaal omzet DBC's / DBC-zorgproducten Bsegment

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.15 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar:
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Bedrag in euro's verslagjaar

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

0 euro

0 euro

Gefactureerde omzet overige zorgproducten A-segment

0 euro

0 euro

Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

segment

segment
Totaal omzet DBC's / DBC-zorgproducten Asegment

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.11 - Toelichting op balans: niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen: toelichting heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument
Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig
verslagjaar

Tariefopbrengst van DBC's, DBC-zorgproducten en

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

Mutatie in het onderhanden werk

0 euro

0 euro

Totaal heffingsgrondslag

0 euro

0 euro

overige zorgproducten in zowel het A- als het B-segment
Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie
bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg resp.
de beleidsregel Verlenging transitiemodel voor
gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde
curatieve GGZ

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.12 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
Bedrag in euro's verslagjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

euro

euro

55 579 704 euro

55 163 429 euro

(exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen
Totaal opbrengsten uit gebudgetteerde
zorgprestaties

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

euro

euro

55 579 704 euro

55 163 429 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en
honorariumplafonds
Bedrag in euro's verslagjaar

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

medisch specialistische zorg
Opbrengst uit hoofde van verrekenbedrag curatieve
geestelijke gezondheidszorg
De realisatie doorloop DBC’s / DBCzorgproducten 2013
onder aftrek van onderhanden werk primo 2013 curatieve
geestelijke gezondheidszorg
Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch
specialisten die aan de instelling voor medisch
specialistische zorg declareren
Totaal opbrengsten uit hoofde van
transitieregelingen en honorariumplafonds

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.18 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: overige bedrijfsopbrengsten
Bedrag in euro's verslagjaar

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

773 249 euro

1 181 101 euro

159 444 euro

128 281 euro

932 693 euro

1 309 382 euro

UMC's voor onderzoek)
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor
uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.19 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: personeelskosten
Bedrag in euro's verslagjaar

Lonen en salarissen

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

27 201 961 euro

27 503 711 euro

Sociale lasten

4 279 333 euro

4 045 546 euro

Pensioenpremies

2 299 342 euro

2 328 642 euro

Andere personeelskosten

1 796 761 euro

1 591 805 euro

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

650 863 euro

652 819 euro

36 228 260 euro

36 122 523 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.20 - Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig
verslagjaar: overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten:

Bedrag in euro's verslagjaar

Bedrag in euro's vorig verslagjaar

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

1 568 778 euro

1 659 306 euro

Algemene kosten

7 238 964 euro

8 429 473 euro

488 429 euro

481 780 euro

Patiënt/cliënt en bewonersgebonden kosten
Onderhoud

1 783 382 euro

2 289 214 euro

Energiekosten gas

736 462 euro

785 431 euro

Energiekosten stroom

490 975 euro

523 621 euro

Energiekosten transport en overig
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

Totaal overige bedrijfskosten

101 468 euro

100 436 euro

3 670 886 euro

3 512 337 euro

euro

euro

16 079 344 euro

17 781 598 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:
vervoerskosten dalen als gevolg van het anders organiseren van dagactiviteiten van cliënten.
inkoop zorg derden is afgenomen als gevolg van het volume dat bij andere zorgaanbieders is ingekocht.
onderhoud is afgenomen in 2014 doordat in 2013 nog achterstallig onderhoud is gepleegd hetgeen heeft geleid tot hogere kosten.

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.7a - Te vorderen subsidies
Hieronder kunt u de te vorderen subsidies specificeren.
Omschrijving van subsidie

Totaal te vorderen subsidies

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar

0 euro

0 euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

0 euro

0 euro

Radar (Stichting)
Hoofdposten uit de Jaarrekening
Status: Afgerond (22-5-2015 12:18:15)

D.7a - Te betalen subsidies
Hieronder kunt u de te betalen subsidies specificeren.
Omschrijving van subsidie

Totaal te betalen subsidies

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Bedrag in euro's per einde verslagjaar

Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar

0 euro

0 euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

0 euro

0 euro

Radar (Stichting)
Entiteit 1 van 1
Status: Afgerond (29-5-2015 08:48:53)

Is deze entiteit opgenomen in het Handelsregister?

ja

KvK-nummer Vestigingsnr. Handelsnaam Straat
14072124

000028109511 RADAR

nee

Huisnummer Toevoeging Postcode Plaatsnaam

Randwycksingel 35

6229EG

Maastricht

N.A.W. gegevens
naw gegevens

Naam / omschrijving van de entiteit
Straat
Huisnummer en eventuele toevoeging
Postcode en plaatsnaam

Rechtsvorm van deze entiteit

NV
BV
CV
Maatschap
Vof
Stichting
Vereniging
Eenmanszaak
Overig, nl.

Anders, namelijk:
Aard van de activiteiten van deze entiteit

Universitair Medisch Centrum
Algemeen Ziekenhuis
Categoraal Ziekenhuis
Revalidatiecentrum
Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), inclusief kinder- en jeugdpsychiatrie
Maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO)
Gehandicaptenzorg (GHZ)
Forensische zorg
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)
Kraamzorg
Instelling voor provinciaal/stadsregio-gefinancierde jeugdzorg / de door VWS
gefinancierde gesloten jeugdzorg / Particuliere Justitiële Jeugdinrichting
Bureau Jeugdzorg
Omvang entiteit kleiner dan 10 fte personeel

Percentage zeggenschap over deze entiteit

100 %

Economische ratio's (afronden op max. 1 decimaal)
Rentabiliteit: bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten/balanstotaal
Liquiditeit: Current ratio: vlottende activa/totaal kortlopende schulden
Solvabiliteit: eigen vermogen/balanstotaal
Rentabiliteit

Liquiditeit

Solvabiliteit

15,5

1,3

52,4

Radar (Stichting)
Entiteit 1 van 1
Status: Afgerond (22-5-2015 12:44:11)

Is deze entiteit opgenomen in het Handelsregister?

ja

nee

KvK-nummer Vestigingsnr. Handelsnaam Straat Huisnummer Toevoeging Postcode Plaatsnaam
N.A.W. gegevens
naw gegevens

Naam / omschrijving van de entiteit
Straat
Huisnummer en eventuele toevoeging
Postcode en plaatsnaam

Radar (Stichting)
Instelling 1 van 1: Radar
Status: Afgerond (22-5-2015 12:55:53)

Naam/omschrijving van instelling

Radar

Eventuele toelichting, nadere beschrijving van instelling
Onderdelen en verleende zorg door instelling

Universitair Medisch Centrum (UMC)
Algemeen Ziekenhuis
Categoraal Ziekenhuis
Revalidatiecentrum
Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO)
Gehandicaptenzorg (GZ)
Forensische zorg
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)
Instelling voor Jeugd & Opvoedhulp
Kraamzorg
Omvang concern kleiner dan 10 fte personeel

• Indien UMC, Algemeen Ziekenhuis, Categoraal

WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen)

Ziekenhuis, ZBC of Revalidatiecentrum aangevinkt:
Verleende zorg
• Indien UMC, Algemeen Ziekenhuis of Categoraal

Traumacentrum

Ziekenhuis aangevinkt: Verleende zorg
• Indien Gehandicaptenzorg aangevinkt : Verleende zorg

Onderwijsinstelling vallend onder rechtspersoon die WTZi-zorg verleent

• Indien Verpleging, Verzorging en Thuiszorg aangevinkt:

Jeugdgezondheidszorg

Verleende zorg
Eventuele toelichting op verleende zorg door instelling

Radar (Stichting)
Instelling 1 van 1: Radar
Status: Afgerond (22-5-2015 12:55:53)

Regeling
Beschikt u over een regeling voor de behandeling van

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

klachten jegens de cliënt van uw instelling conform de wet
klachtrecht cliënten zorgsector?
Voldoet deze regeling aan de 6 gestelde eisen ingevolge
deze wet?
Werkt de klachtencommissie in overeenstemming met de
gestelde eisen?
Brengt u deze regeling bij al uw cliënten op een passende
wijze onder de aandacht?

Aantallen klachten
Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie
Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal

Aantal, percentage

5 klachten
0,74 %

personeelsleden in fte's
Aantal door de klachtencommissie in behandeling

1 klachten

genomen klachten
Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies

1 klachten

heeft uitgebracht
Aantal klachten dat gegrond is verklaard

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

1 klachten

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 6 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Gegevens WNT 2014

Ik meld gegevens voor een:

Lid van de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of ander hoogste
toezichthoudende orgaan ("Toezichthouder")
Topfunctionaris (niet toezichthouder)
Gewezen topfunctionaris
Niet-topfunctionaris

Aanhef:

Dhr.

Voorletters:

CM

Achternaam:

Verkeste

Mw.

Functie(s) binnen deze functiecategorie:
Functie binnen deze functiecategorie

Voorzitter

Totaalscore functiezwaarte van de instelling volgens

Lid

4

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector.
Zie functiezwaarte
Maximale bezoldigsklasse van instelling volgens Regeling

A

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector (A t/m J).

B

Zie bezoldigingsklasse

C
D
E
F
G
H
I
J

Maximale bezoldigingsklasse van instelling volgens

minder dan 300.000 verzekerden

Regeling bezoldigingsmaxima Zorgverkeraars
tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden
met meer dan 1.000.000 verzekerden
Is deze persoon anders dan op grond van een (fictieve)

Nee, er is wel sprake van een (fictieve) dienstbetrekking

dienstbetrekking werkzaam?
Ja, voor een periode van zes maanden of korter
Ja, voor een periode van meer dan zes maanden binnen 18 maanden
Overschrijdt de bezoldiging van de functionaris in 2014

Ja

Nee

Heeft de functionaris een ontslagvergoeding gekregen?

Ja

Nee

Is het totaal van de toegezegde ontslaguitkeringen hoger

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

(naar rato) de WNT-norm?

dan de geldende norm?
Heeft de functionaris ooit op een WOPT/WNT lijst gestaan
of had hij/zij daar op moeten staan?
Is de functie het gehele jaar door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2014

Einde functievervulling in 2014

In welk kalenderjaar heeft de functionaris zijn huidige

jaar aanvang

dienstverband aangevangen?
Omvang van het dienstverband:

FTE

Bezoldiging 2014
Beloning 2014

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen:

7 444 euro

euro

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 6 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op

euro

termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Totaal bezoldiging

Motivering overschrijding toepasselijk

7 444

De norm wordt niet overschreden

bezoldigingsmaximum
Algemene redenen (licht hieronder toe)
Overgansgrecht (licht hieronder toe)
Wettelijke uitzondering (licht hieronder toe)
Toelichting overschrijding
(WNT-norm 2014: zie : zie: officielebekendmakingen.nl)

Ontslagvergoeding 2014
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2014 een

ja

nee

ontslagvergoeding ontvangen?
Jaar einde dienstverband

jaartal

Vervulde functies bij de rechtspersoon of instelling (de
meest recente eerst)
In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beeindiging

euro

van het dienstverband/functievervulling
Motivering voor de te hoge ontslagvergoeding

Niet van toepassing (de norm wordt niet overschreden)
Gerechtelijke uitspraak (licht toe)
Algemeen verbindend voorschrift (licht toe)
Overige redenen (licht toe)

Toelichting
Was de functionaris in het voorgaande boekjaar ook in

Ja

Nee

Ja

Nee

dienst bij de instelling?
Functie(s) binnen deze functiecategorie
Is de functie geheel 2013 door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2013

1-11-2013

Einde functievervulling in 2013

31-12-2013

Omvang van het dienstverband in 2013

0 FTE

Bezoldiging 2013
Beloning in 2013

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen in

1 326 euro

euro

2013
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn in

euro

2013 (bijv. pensioen)
Totale bezoldiging 2013

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

1 326 euro

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 7 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Gegevens WNT 2014

Ik meld gegevens voor een:

Lid van de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of ander hoogste
toezichthoudende orgaan ("Toezichthouder")
Topfunctionaris (niet toezichthouder)
Gewezen topfunctionaris
Niet-topfunctionaris

Aanhef:

Dhr.

Voorletters:

EPJ

Achternaam:

Peters

Mw.

Functie(s) binnen deze functiecategorie:
Functie binnen deze functiecategorie

Voorzitter

Totaalscore functiezwaarte van de instelling volgens

Lid

4

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector.
Zie functiezwaarte
Maximale bezoldigsklasse van instelling volgens Regeling

A

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector (A t/m J).

B

Zie bezoldigingsklasse

C
D
E
F
G
H
I
J

Maximale bezoldigingsklasse van instelling volgens

minder dan 300.000 verzekerden

Regeling bezoldigingsmaxima Zorgverkeraars
tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden
met meer dan 1.000.000 verzekerden
Is deze persoon anders dan op grond van een (fictieve)

Nee, er is wel sprake van een (fictieve) dienstbetrekking

dienstbetrekking werkzaam?
Ja, voor een periode van zes maanden of korter
Ja, voor een periode van meer dan zes maanden binnen 18 maanden
Overschrijdt de bezoldiging van de functionaris in 2014

Ja

Nee

Heeft de functionaris een ontslagvergoeding gekregen?

Ja

Nee

Is het totaal van de toegezegde ontslaguitkeringen hoger

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

(naar rato) de WNT-norm?

dan de geldende norm?
Heeft de functionaris ooit op een WOPT/WNT lijst gestaan
of had hij/zij daar op moeten staan?
Is de functie het gehele jaar door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2014

1-4-2014

Einde functievervulling in 2014

31-12-2014

In welk kalenderjaar heeft de functionaris zijn huidige

jaar aanvang

dienstverband aangevangen?
Omvang van het dienstverband:

FTE

Bezoldiging 2014
Beloning 2014

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen:

5 583 euro

euro

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 7 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op

euro

termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Totaal bezoldiging

Motivering overschrijding toepasselijk

5 583

De norm wordt niet overschreden

bezoldigingsmaximum
Algemene redenen (licht hieronder toe)
Overgansgrecht (licht hieronder toe)
Wettelijke uitzondering (licht hieronder toe)
Toelichting overschrijding
(WNT-norm 2014: zie : zie: officielebekendmakingen.nl)

Ontslagvergoeding 2014
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2014 een

ja

nee

ontslagvergoeding ontvangen?
Jaar einde dienstverband

jaartal

Vervulde functies bij de rechtspersoon of instelling (de
meest recente eerst)
In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beeindiging

euro

van het dienstverband/functievervulling
Motivering voor de te hoge ontslagvergoeding

Niet van toepassing (de norm wordt niet overschreden)
Gerechtelijke uitspraak (licht toe)
Algemeen verbindend voorschrift (licht toe)
Overige redenen (licht toe)

Toelichting
Was de functionaris in het voorgaande boekjaar ook in

Ja

Nee

Ja

Nee

dienst bij de instelling?
Functie(s) binnen deze functiecategorie
Is de functie geheel 2013 door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2013

Einde functievervulling in 2013

Omvang van het dienstverband in 2013

FTE

Bezoldiging 2013
Beloning in 2013

euro

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen in

euro

2013
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn in

euro

2013 (bijv. pensioen)
Totale bezoldiging 2013

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

0 euro

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 8 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Gegevens WNT 2014

Ik meld gegevens voor een:

Lid van de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of ander hoogste
toezichthoudende orgaan ("Toezichthouder")
Topfunctionaris (niet toezichthouder)
Gewezen topfunctionaris
Niet-topfunctionaris

Aanhef:

Dhr.

Voorletters:

MAG

Achternaam:

Schlösser

Mw.

Functie(s) binnen deze functiecategorie:
Functie binnen deze functiecategorie

Voorzitter

Totaalscore functiezwaarte van de instelling volgens

Lid

4

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector.
Zie functiezwaarte
Maximale bezoldigsklasse van instelling volgens Regeling

A

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector (A t/m J).

B

Zie bezoldigingsklasse

C
D
E
F
G
H
I
J

Maximale bezoldigingsklasse van instelling volgens

minder dan 300.000 verzekerden

Regeling bezoldigingsmaxima Zorgverkeraars
tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden
met meer dan 1.000.000 verzekerden
Is deze persoon anders dan op grond van een (fictieve)

Nee, er is wel sprake van een (fictieve) dienstbetrekking

dienstbetrekking werkzaam?
Ja, voor een periode van zes maanden of korter
Ja, voor een periode van meer dan zes maanden binnen 18 maanden
Overschrijdt de bezoldiging van de functionaris in 2014

Ja

Nee

Heeft de functionaris een ontslagvergoeding gekregen?

Ja

Nee

Is het totaal van de toegezegde ontslaguitkeringen hoger

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

(naar rato) de WNT-norm?

dan de geldende norm?
Heeft de functionaris ooit op een WOPT/WNT lijst gestaan
of had hij/zij daar op moeten staan?
Is de functie het gehele jaar door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2014

1-10-2014

Einde functievervulling in 2014

31-12-2014

In welk kalenderjaar heeft de functionaris zijn huidige

jaar aanvang

dienstverband aangevangen?
Omvang van het dienstverband:

FTE

Bezoldiging 2014
Beloning 2014

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen:

1 861 euro

euro

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 8 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op

euro

termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Totaal bezoldiging

Motivering overschrijding toepasselijk

1 861

De norm wordt niet overschreden

bezoldigingsmaximum
Algemene redenen (licht hieronder toe)
Overgansgrecht (licht hieronder toe)
Wettelijke uitzondering (licht hieronder toe)
Toelichting overschrijding
(WNT-norm 2014: zie : zie: officielebekendmakingen.nl)

Ontslagvergoeding 2014
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2014 een

ja

nee

ontslagvergoeding ontvangen?
Jaar einde dienstverband

jaartal

Vervulde functies bij de rechtspersoon of instelling (de
meest recente eerst)
In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beeindiging

euro

van het dienstverband/functievervulling
Motivering voor de te hoge ontslagvergoeding

Niet van toepassing (de norm wordt niet overschreden)
Gerechtelijke uitspraak (licht toe)
Algemeen verbindend voorschrift (licht toe)
Overige redenen (licht toe)

Toelichting
Was de functionaris in het voorgaande boekjaar ook in

Ja

Nee

Ja

Nee

dienst bij de instelling?
Functie(s) binnen deze functiecategorie
Is de functie geheel 2013 door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2013

Einde functievervulling in 2013

Omvang van het dienstverband in 2013

FTE

Bezoldiging 2013
Beloning in 2013

euro

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen in

euro

2013
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn in

euro

2013 (bijv. pensioen)
Totale bezoldiging 2013

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

0 euro

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 9 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Gegevens WNT 2014

Ik meld gegevens voor een:

Lid van de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of ander hoogste
toezichthoudende orgaan ("Toezichthouder")
Topfunctionaris (niet toezichthouder)
Gewezen topfunctionaris
Niet-topfunctionaris

Aanhef:

Dhr.

Voorletters:

ECA

Achternaam:

Voeten

Mw.

Functie(s) binnen deze functiecategorie:
Functie binnen deze functiecategorie

Voorzitter

Totaalscore functiezwaarte van de instelling volgens

Lid

4

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector.
Zie functiezwaarte
Maximale bezoldigsklasse van instelling volgens Regeling

A

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en
welzijnssector (A t/m J).

B

Zie bezoldigingsklasse

C
D
E
F
G
H
I
J

Maximale bezoldigingsklasse van instelling volgens

minder dan 300.000 verzekerden

Regeling bezoldigingsmaxima Zorgverkeraars
tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden
met meer dan 1.000.000 verzekerden
Is deze persoon anders dan op grond van een (fictieve)

Nee, er is wel sprake van een (fictieve) dienstbetrekking

dienstbetrekking werkzaam?
Ja, voor een periode van zes maanden of korter
Ja, voor een periode van meer dan zes maanden binnen 18 maanden
Overschrijdt de bezoldiging van de functionaris in 2014

Ja

Nee

Heeft de functionaris een ontslagvergoeding gekregen?

Ja

Nee

Is het totaal van de toegezegde ontslaguitkeringen hoger

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

(naar rato) de WNT-norm?

dan de geldende norm?
Heeft de functionaris ooit op een WOPT/WNT lijst gestaan
of had hij/zij daar op moeten staan?
Is de functie het gehele jaar door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2014

1-10-2014

Einde functievervulling in 2014

31-12-2014

In welk kalenderjaar heeft de functionaris zijn huidige

jaar aanvang

dienstverband aangevangen?
Omvang van het dienstverband:

FTE

Bezoldiging 2014
Beloning 2014

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen:

1 861 euro

euro

Radar (Stichting)
(niet-)topfunctionaris 2014 - 9 van 9
Status: Afgerond (22-5-2015 12:27:06)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op

euro

termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Totaal bezoldiging

Motivering overschrijding toepasselijk

1 861

De norm wordt niet overschreden

bezoldigingsmaximum
Algemene redenen (licht hieronder toe)
Overgansgrecht (licht hieronder toe)
Wettelijke uitzondering (licht hieronder toe)
Toelichting overschrijding
(WNT-norm 2014: zie : zie: officielebekendmakingen.nl)

Ontslagvergoeding 2014
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2014 een

ja

nee

ontslagvergoeding ontvangen?
Jaar einde dienstverband

jaartal

Vervulde functies bij de rechtspersoon of instelling (de
meest recente eerst)
In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beeindiging

euro

van het dienstverband/functievervulling
Motivering voor de te hoge ontslagvergoeding

Niet van toepassing (de norm wordt niet overschreden)
Gerechtelijke uitspraak (licht toe)
Algemeen verbindend voorschrift (licht toe)
Overige redenen (licht toe)

Toelichting
Was de functionaris in het voorgaande boekjaar ook in

Ja

Nee

Ja

Nee

dienst bij de instelling?
Functie(s) binnen deze functiecategorie
Is de functie geheel 2013 door de functionaris vervuld?

Aanvang functievervulling in 2013

Einde functievervulling in 2013

Omvang van het dienstverband in 2013

FTE

Bezoldiging 2013
Beloning in 2013

euro

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen in

euro

2013
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn in

euro

2013 (bijv. pensioen)
Totale bezoldiging 2013

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

0 euro

