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Erasmus MC in een oogopslag

VERANTWOORDELIJK, VERBINDEND & ONDERNEMEND

BAANBREKEND & GEDREVEN

Patiënt 
tevredenheid

DENKERS DIE DOEN

7,39 dagen 
Gemiddelde 

ligduur COVID 
patienten

6,69 dagen 
Gemiddelde 

ligduur

4.093 
Ingeschreven 

studenten

30.771
Opnames

16.180
Medewerkers

(incl. Adrz)

659.317
Polikliniekbezoeken

Polikliniek 8,6
Kliniek 8,6
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Gelukkig is er het afgelopen jaar meer gebeurd dan alleen maar Covid-zorg en 
crisisbeheersing. Zo blijven wij onverminderd inzetten op Convergentie, onze 
intensieve samenwerking met de TU Delft en de Erasmus Universiteit, initieel op 
het gebied van wetenschap en onderwijs en maar ongetwijfeld ook snel in de zorg. 
Het is onze stellige overtuiging dat we kennis en kunde vanuit de technologie en 
sociale wetenschappen nodig hebben om de zorg en de samenleving nog beter 
voor te bereiden op de toekomst. Naast de al bestaande Convergentie initiatieven 
Health & Technology, Resilient Delta en AI & Data, hebben het afgelopen jaar nog 
twee nieuwe loten aan de convergentieboom het licht gezien: Healthy Start en  
het Pandemic & Disaster Preparedness Center. Beide missiegedreven initiatieven 
die zich richten op grote maatschappelijke opgaves. Al deze initiatieven passen  
bij onze strategische doelstelling om het eerste technische umc van Nederland te 
worden en daarmee bij te dragen aan een gezonde bevolking en een samenleving 
die de uitdagingen van de toekomst aankan. Dit doen wij niet alleen met de 
universitaire partners, maar ook nadrukkelijk met vele andere partners; in de  
regio, op nationaal en internationaal niveau. Een voorbeeld van zo’n partner is  
de gemeente Rotterdam. Het is de bedoeling om onder andere samen met de 
gemeente Rotterdam op het terrein van het oude Dijkzigt Ziekenhuis een campus 
te ontwikkelen. Op deze campus kunnen bijvoorbeeld zorgpartners en start-ups 
die voortvloeien uit de wetenschap een plek krijgen. Op deze manier dragen wij 
niet alleen bij aan betere zorg en kennisvermeerdering, maar ook aan het creëren 
van hoogwaardige banen, waarmee wij economische waarde toevoegen voor de 
stad en de wijde regio.

Vanzelfsprekend dienen wij zorgvuldig om te gaan met de publieke middelen die 
ons ter beschikking worden gesteld om zorg, onderwijs en onderzoek te kunnen 
leveren. We leggen daarover verantwoording af in jaarverslag en jaarrekening, 
maar we doen meer. Met het programma SlimFit lichten we samen met 
uiteenlopende collega’s continu vele verschillende processen binnen het Erasmus 
MC door, van inkoop tot het gebruik van dure medicatie. Op die manier nemen we 
onze verantwoordelijkheid, onderzoeken we voortdurend hoe het nog efficiënter 
kan en dragen we zo bij aan de financiële duurzaamheid van de zorg.
Tegelijkertijd is er veel meer dan financiële duurzaamheid. Wij zetten actief in op 
een Duurzaam Erasmus MC en willen bijdragen aan de realisatie van de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Hierover kunt u in ons 
duurzaamheidsverslag meer lezen. Diversiteit en inclusiviteit is essentieel voor de 
veerkracht van onze organisatie. Wij spannen ons daarom ook in om een diverse en 
inclusieve organisatie te zijn, die een afspiegeling is van de omgeving waarin wij 
wonen en werken. 

Alle medewerkers, studenten en patiënten moeten zich veilig en welkom voelen in 
het Erasmus MC. Door aandacht, waardering, gerichte trainingen, en het 
beschikbaar zijn van klachtenfunctionarissen, vertrouwenspersonen en 
ombudsman hopen wij een bijdrage te leveren aan een veilige, inclusieve 
samenleving.

VOORWOORD
RAAD VAN BESTUUR
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Graag hadden wij willen melden dat Covid-19 na alle maatregelen  
en de vaccinaties in voorjaar en zomer 2021 geen factor van belang meer was. Maar – zoals we allen  
hebben ervaren – is dat helaas niet het geval. Over de impact van de Covid-19 – de nadelige effecten,  
maar ook wat het ons heeft geleerd – kunt u verderop in het jaarverslag meer lezen. 

4a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
21

< terug naar inhoud

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

Tot slot kunnen we niet voorbij gaan aan het vertrek van Ernst Kuipers, na  
21 jaar inzet voor het Erasmus MC, waarvan de laatste negen jaar als voorzitter 
van de Raad van Bestuur. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze 
inzet voor het Erasmus MC en voor de rol die hij de afgelopen twee jaar heeft 
gehad in de Covid-pandemie. Hij wordt zeker gemist, maar zijn beslissing om te 
kiezen voor het ministerschap past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
die wij als Erasmus MC’ers voelen en maakt ons trots. 

Zonder hem, maar niet met minder visie, energie en passie blijven wij met  
al die medewerkers van het Erasmus MC samen werken aan onze missie:  
een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. 

Stefan Sleijfer
Joke Boonstra 
Paul Boomkamp 
Jos Aartsen
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VERSLAG
RAAD VAN TOEZICHT
Het afgelopen jaar stond nog steeds in het teken van de COVID-19 crisis. Dit is 
naast vele andere onderwerpen de rode draad geweest van de Raad van Toezicht-
vergaderingen met de Raad van Bestuur. Het Erasmus MC heeft in de ogen van 
de Raad van Toezicht opnieuw een prestatie neergezet en heeft grote 
bewondering voor de inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en 
bevlogenheid van alle medewerkers; zowel binnen de muren van het Erasmus 
MC als daarbuiten. Sinds de start van de Covid-19 crisis waren medewerkers van 
het Erasmus MC aanwezig om in het nieuws duiding en achtergrondinformatie 
te geven. In het verlengde hiervan werd in samenwerking met huisartsen 
voorlichting over vaccinatie gegeven op de markt in Rotterdam. Mede vanwege 
de opgedane ervaring op de markt werd in samenwerking met de huisartsen een 
informatielijn voor medische vragen over vaccinatie geopend; de Vaccinatie 
Twijfeltelefoon. Na een zeer succesvolle start werd dit initiatief al snel 
opgeschaald naar een landelijk telefoonnummer in samenwerking met de 
andere umc’s. Het is een voorbeeld van het in de praktijk brengen van de 
kernwaarden van het Erasmus MC; verantwoordelijk, verbindend en onder-
nemend. Op deze plaats wil de Raad van Toezicht zijn grote dank, waardering en 
bewondering uitspreken aan allen in het Erasmus MC voor de inzet, betrokken-
heid, doorzettingsvermogen en bevlogenheid. In het bijzonder willen wij ook 
Ernst Kuipers bedanken. Op de laatste dag van 2021 werd bekend dat hij het 
Erasmus MC zou gaan verlaten om minister van VWS te worden. De afgelopen 
twee jaar heeft heel Nederland hem leren kennen als het gezicht van de corona-
crisis en de beddenspreiding. Wij hebben hem de afgelopen negen jaar leren 
kennen als een zeer kundig voorzitter van de Raad van Bestuur. Op deze plek 
willen wij hem nogmaals zeer hartelijk danken voor alles wat hij voor het 
Erasmus MC heeft betekend. Wij zijn ook verheugd dat wij inmiddels in Stefan 
Sleijfer en Joke Boonstra goede opvolgers voor het voorzitterschap respectievelijk 
het vicevoorzitterschap van de Raad van Bestuur hebben gevonden. Wij wensen 
hen veel succes en zien uit naar een goede samenwerking. 

Invulling van het toezicht

Vergaderingen en bijeenkomsten 
De Raad van Toezicht is in zes plenaire vergaderingen bijeen geweest samen met 
de Raad van Bestuur, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe 
accountant. Met de nieuwe accountant PwC is de eerste keer hun controle 
aanpak doorgenomen. Tevens is er eenmaal besloten vergaderd. In tegenstelling 
tot 2019 kon de jaarlijkse retraite wel weer fysiek worden georganiseerd. 

De Raad van Toezicht is regelmatig door de Raad van Bestuur bijgepraat en 
geconsulteerd over de samenwerkingen met het Admiraal de Ruyterziekenhuis, 
het IJsselland ziekenhuis, Holland PTC en het Amphia ziekenhuis. De samen-
werking met de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) kreeg een extra 
positieve dimensie door het beroep dat de COVID-19 crisis deed op de 
samenwerking in ROAZ verband. 

De regionale samenwerking wordt steeds belangrijker zoals ook door de minister 
van VWS is aangeven over de rol van de umc’s in de regionale netwerken. 
De meerjarenbegroting en de vastgoed ontwikkeling hebben specifieke aandacht 
gekregen. De grote bouwtrajecten zijn expliciet toegelicht en besproken in 
aanwezigheid van de directeur bouwzaken. 

De Raad van Toezicht is verder onder meer geïnformeerd over: 
laboratoriumgeneeskunde, de door de verpleegkundigen opgestelde visie op 
verpleegkunde Erasmus MC, de ontwikkeling van de nieuwe Bachelor 
Geneeskunde , de Research Suite, Informatie & Technologie, Diversiteit & 
Inclusiviteit, de SEP-evaluatie, NIAZ Qmentum, Digitaal Verbonden en de 
organisatieontwikkeling HR. Ook het project SlimFit is regelmatig besproken; de 
Raad van Toezicht onderschrijft de noodzaak om scherper aan de financiële wind 
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te varen en de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De aanpak van kort cyclische 
verbetertrajecten met betrokkenheid van sleutelfunctionarissen in huis en onder 
leiding van afdelingshoofden is een goede keuze. 

Een ander onderwerp dat ook dit jaar weer centraal stond was de samenwerking 
tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de TU Delft en het Erasmus MC. Naast 
de drie centrale thema’s Health & Technology, Resilient Delta en AI, Data en 
Digitalisatie hebben ook twee nieuwe belangrijke initiatieven het daglicht gezien: 
Healthy Start en het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC). Een bewijs 
dat de Convergentie springlevend is en blijft groeien. De voorzitters van de Raad 
van Toezicht van de drie betrokken instellingen houden periodiek vinger aan de 
pols in de Convergence Supervisory Board. Tweemaal werd een gezamenlijk 
overleg georganiseerd van College van Bestuur en Raad van Toezicht van de EUR 
met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Erasmus MC. 

Met het dagelijks bestuur van de OR en van het Stafconvent vonden 
tweejaarlijkse afstemmingen plaats. De Raad van Toezicht was tweemaal als 
toehoorder aanwezig bij de Gezamenlijke Vergadering, de overlegvergadering 
van de OR, Cliëntenraad en het Bestuur Stafconvent. De auditcommissie is 
driemaal bijeengeweest; allen in aanwezigheid van de externe accountant. Ook 
de commissie kwaliteit kwam driemaal bijeen. De benoemings- en 
functioneringscommissie is diverse keren bij elkaar geweest vanwege de 
benoeming van een nieuwe decaan, tevens lid en vicevoorzitter Raad van 
Bestuur en de reguliere jaargesprekken. 

De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie heeft 
verder zicht gegeven op de wijze waarop de constructief kritische 
klankbordfunctie naar de Raad van Bestuur nog beter vorm en inhoud kan 
krijgen. Daarnaast werden afspraken gemaakt over opleidingsactiviteiten van 

zowel de Raad van Toezicht als geheel, als van de leden afzonderlijk. Om inzicht 
te hebben in de permanente educatie van de leden van Raad van Toezicht 
melden de leden hun gevolgde activiteiten aan de secretaris. Een breed intern 
introductieprogramma werd samengesteld voor Mijntje Lückerath-Rovers en 
Roelof Konterman. Naast een nadere kennismaking met de Raad van Toezicht en 
de Raad van Bestuur werden zij door o.a. directeuren Servicebedrijf, leden van 
het Bestuur Stafconvent, het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad, de 
manager Internal Audit en de directeur Integrale Bouw geïnformeerd over het 
Erasmus MC.

In 2021 wijzigde de samenstelling van de Raad van Bestuur. Per 1 september 
werd decaan en vicevoorzitter prof. dr. Hans van Leeuwen opgevolgd door prof. 
dr. Stefan Sleijfer. De Raad van Toezicht is Hans van Leeuwen zeer erkentelijk voor 
zijn inzet en grote betrokkenheid bij het O&O-domein, hij heeft op uitstekende 
wijze zijn rol als decaan vervuld. 

In 2021 heeft de Raad van Toezicht besluiten genomen over: 
a Jaarrekening en jaarverslag 2021;
a Meerjarenbegroting 2021-2035;
a Raamovereenkomst Convergentie;
a Jaarplan 2022 ;
a Begroting voor 2022 ;
a Benoeming prof. dr. Stefan Sleijfer tot lid en vicevoorzitter Raad van Bestuur 

Erasmus MC .

Toezicht op strategie 
De Raad van Toezicht is in 2021 regelmatig op de hoogte gesteld over de stand 
van zaken rondom de strategische visie van het Erasmus MC voor de komende 
periode, zoals neergelegd in Koers23, Technologie & Toewijding. 
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Toezicht op financiën en risicomanagement 
In het kader van toezicht op financiën en risicomanagement is in 2021 
stilgestaan bij de (meerjaren)begroting, Holland PTC, concernrapportages, het 
jaarplan, de jaarrekening en het bestuursverslag, liquiditeit, de management-
letter en de follow-up daarvan, strategisch vastgoedbeheer en bijzondere 
projecten en –programma’s. Naast deze onderwerpen kwam de verdere 
inbedding van “three lines of defense” in de organisatie meermaals aan bod.

De besprekingen in de Audit en Compliance Commissie worden zowel mondeling 
als schriftelijk teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht. Ingeval zich 
een (ernstig) incident voordoet, wordt de Raad van Toezicht structureel en 
onverwijld geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de Raad 
van Bestuur zich bewust is van het belang van de beheersing van risico’s en van 
het belang van preventieve maatregelen om risico’s zoveel mogelijk te 
voorkomen. De Raad van Toezicht zal de nadere uitwerking van het risico-
management blijven bespreken in het overleg met de Raad van Bestuur.

Toezicht op kwaliteit en veiligheid
De informatie die de commissie tot zich neemt, wordt op verschillende manieren 
voorzien. Dit kan zijn via schriftelijke of mondelinge rapportages, maar ook via 
gesprekken met zorgverleners en (kwaliteits)commissies, het bespreken van 
dilem ma’s en casuïstiek of via werkbezoeken en walk-arounds. Het gaat enerzijds 
om harde informatie en statistiek, en anderzijds over soft signals, story-telling en 
cultuur en gedragsaspecten. Tezamen geven zij invulling aan de dimensies 
organisa torische, professionele en relationele kwaliteit. In 2021 konden helaas 
nog slechts beperkt afdelingsbezoeken afgelegd worden; de voorzitter van de 
commissie kwaliteit deed een werkbezoek aan thema SPIN. Wel werden gesprek-
ken gevoerd met de prodecaan Onderwijs, een adviseur Research Intelligence & 
Strategy en meermaals met de directeur Kwaliteit & Patiëntenzorg alsmede met 
de directeur HR. Tevens was de Raad van Toezicht betrokken bij de Qualicor Qmen-
tum Accrediatie die van 5 t/m 7 oktober 2021 met zeer goed gevolg plaatsvond. 

Toezicht op grote projecten
De Raad van Toezicht wordt door middel van regelmatige rapportages op de 
hoogte gehouden van de voortgang van alle verbouwprojecten, zoals het 
programma Eread en Sophia, en van grote ICT-projecten zoals de ontwikkeling 
van een samenhangend ecosysteem rond IT-infrastructuur, (her)gebruik van data 
en de digitale werkplek van de onderzoeker. De Raad van Toezicht blijft deze 
onderwerpen in 2022 nauwgezet volgen.

Rotterdam, 28 april 2022

Gijs de Vries
Hans Turkesteen
Aart Hendriks
Erica Bakkum
Mijntje Lückerath-Rovers
Roelof Konterman
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Missie, visie en kernwaarden 
Het Erasmus MC is geworteld in Rotterdam, een wereldstad en thuishaven voor 
velen. Elke dag werken medewerkers, vrijwilligers en studenten met toewijding en 
passie aan de drie hoekstenen van het Erasmus MC: 
a Veilige en excellente zorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame 

aandoeningen of acute zorgbehoeften;
a Onderscheidend onderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde 

studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken 
van vandaag én morgen;

a Internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek dat ziekten en 
aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te 
voorkomen. 

Ons bestaansrecht ligt besloten in onze missie:
een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. 

Onze ambities volgen uit onze visie: 
erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.

De manier waarop we de dingen aanpakken is te vinden in onze kernwaarden:
verantwoordelijk, verbindend en ondernemend. 

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het Erasmus MC streeft ernaar om van waarde te zijn voor de samenleving.  
Met onze activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek en valorisatie 
willen wij bovendien waarde toevoegen. Dit doen wij door wetenschappelijk 
onderzoek te doen naar het behandelen, maar ook naar het begrijpen en voorkomen 
van ziektes; door studenten uitstekend onderwijs te bieden en door ze op te leiden  
tot verantwoordelijke en maatschappelijk betrokken artsen en verpleegkundigen; 
door patiënten te behandelen, maar ook door ze handvatten te bieden voor een 
gezonde levensstijl; door innovatieve behandelingen te delen met andere 
zorgaanbieders en vindingen op de markt te brengen zodat ze verder ontwikkeld  
en gedeeld kunnen worden, binnen en buiten Nederland. En dit doen wij bij uitstek 
samen met anderen, niet in de laatste plaats door de medische wetenschappen in  
het kader van convergentie samen te brengen met de ingenieurs- , de economische  
en sociale wetenschappen, met als doel nieuwe oplossingen te zoeken voor  
bestaande problemen en voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen.

Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het 
Erasmus MC het afgelopen jaar en die impact zullen hebben voor de toekomst: 

1. Globalisering, waardoor nieuwe ziektes zoals Covid-19 zich snel over de  
hele wereld kunnen verspreiden en moeilijk in te dammen zijn; 

2. Technologische (en digitale) mogelijkheden, die het mogelijk maken om  
de uitdagingen van bestaande en nieuwe ziektes het hoofd te bieden en 
gezondheid in bredere zin te bevorderen;

3. Aandacht voor duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverandering;
4. De houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, mede in het licht van  

een groeiende vraag naar zorg bij een beperkt aanbod van zorgprofessionals  
en eindige financiële middelen.

STRATEGIE EN BELEID
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Bij het opstellen van dit jaarverslag zijn we naast bovengenoemde vier 
ontwikkelingen geconfronteerd met oorlog binnen Europa, waarbij Rusland 
Oekraïne is binnengevallen. De directe impact hiervan op het Erasmus MC is 
vooralsnog beperkt. Het Erasmus MC heeft inmiddels wel te maken met 
leveringsproblemen, daarnaast is de behandeling van enkele tertiaire patiënten uit 
Oekraïne overgenomen. Naar verwachting zal vooral de druk op de eerste lijn 
toenemen als gevolg van de grote hoeveelheid vluchtelingen met traumatische 
ervaringen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en voorbereidingen 
worden getroffen voor het geval het grotere groepen patiënten gaat betreffen. Het 
LCPS zal in dat geval een rol spelen bij de verspreiding van patiënten over de 
ziekenhuizen in Nederland. De lange termijn financiële effecten laten zich 
vooralsnog lastig voorspellen.

De focus in de samenleving verschuift steeds meer naar gezondheid in plaats van 
ziekte, en richt zich op preventie en leefstijlinterventies in plaats van enkel 
behandelen. Covid-19 heeft niet alleen het belang van ziekenhuiszorg duidelijk 
aangetoond, maar ook van leefstijlzorg. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis ons het 
belang van regionale samenwerking en het delen van data laten zien. Ook de zorg 
dichter bij huis, via digitale consulten en andere technologische mogelijkheden, 
heeft dankzij Covid-19 een hoge vlucht genomen.

Mensen monitoren meer dan ooit hun eigen gezondheid en behandelaren kijken 
mee op afstand. Technologische mogelijkheden zorgen voor meer mogelijkheden 
voor tijdige, en wellicht minder invasieve behandeling. Echter, door de enorme 
vraag naar zorg blijven de kosten van het zorgstelsel oplopen. Kostenbeheersing is 
noodzakelijk voor het behoud van solidariteit, een belangrijke pijler onder een 
duurzaam zorgstelsel. Groeiende schaarste aan goed gekwalificeerd zorgpersoneel 
vormt een reële uitdaging, met mogelijke oplossingen in de kansen die 
technologische mogelijkheden en een sterkere focus op preventie met zich 

meebrengen. Het vraagstuk rondom oplopende kosten voor innovatieve 
geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg maakt ons bewust van  
het effectief inzetten van de beschikbare middelen. Tot slot vragen 
klimaatverandering en de mondiale gevolgen daarvan om aandacht voor  
bewust en duurzaam gebruik van energie en grondstoffen. 

Met onze missie, visie en kernwaarden als basis en onze medewerkers,  
middelen, en innovatiekracht als kapitaal blijft het Erasmus MC zichzelf 
ontwikkelen en creëren we op verschillende vlakken toegevoegde waarde  
voor de maatschappij. 

Impact van COVID-19
In het jaarverslag 2020 spraken wij de hoop uit dat 2021 een goed jaar zou 
worden waarin Covid-19 door grootschalig testen en vaccineren zou worden 
teruggedrongen. We zijn 2021 met een positief gevoel gestart, ondanks een 
nieuwe piek, maar dankzij de wetenschap dat de eerste vaccins op de markt 
zouden komen. 

Met veel enthousiasme konden we in januari 2021 de medewerkers in de 
frontlinie de eerste vaccins toedienen. Met het vaccineren overal in de 
samenleving daalden ook de besmettingen en leek het Sars-Cov-19 virus 
bedwongen. Helaas bleek de werkelijkheid weerbarstiger. Na een korte  
maar hevige Dansen-met-Janssen besmettingspiek en een relatief rustige  
zomer in de ziekenhuizen, ontstond er vanaf oktober een ‘Deltagolf’ en  
moesten de IC’s, maar dit keer vooral ook de Covid-klinieken weer worden 
opgeschaald. Bij de medewerkers leidde dit tot emoties en weerstand.  
Iedereen was begrijpelijkerwijs Covid-moe. Ondanks dat is er met vereende 
krachten voor gezorgd dat ook tijdens deze golf alle Covid-patiënten konden 
worden opgevangen. Door een hele strakke triage en planning onder leiding van 
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een team van medisch specialisten en de inzet van velen die bereid waren om ook 
buiten reguliere kantoortijden te werken, is er voor gezorgd dat de reguliere zorg 
waar nodig en mogelijk ook doorgang kon vinden. 

De landelijke lockdown die voor kerst 2021 is ingezet, heeft er aan bijgedragen 
dat het weliswaar zwaar, maar behapbaar bleef, en dat we weg konden blijven 
van een ‘code zwart’ scenario.

Medewerkers in ondersteunende functies werkten als de besmettingsgraad het 
toeliet tenminste een deel van de week op kantoor, om zoveel mogelijk band met 
de collega’s en de organisatie te houden.

Het onderwijs heeft helaas het afgelopen jaar ook weer deels online 
plaatsgevonden. Waar mogelijk is prioriteit gegeven aan fysiek onderwijs voor 
eerstejaars studenten, zodat zij de kans kregen om het Erasmus MC en hun 
medestudenten te leren kennen. Het praktijkonderwijs kon gelukkig wel gewoon 
doorgang vinden.

Wetenschappelijk onderzoekers werkten als het kon vanuit huis, of werden door 
middel van shifts ingeroosterd op de laboratoria. 

De arbodienst zorgde evenals in het eerste Covid-jaar voor het testen van 
medewerkers, werkte samen met de Unit Infectiepreventie aan richtlijnen voor 
veilig werken, en zorgde voor opvang en faciliteiten ter ondersteuning van 
medewerkers die als gevolg van Covid extra belast werden, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Het in 2020 opgezette programma ‘Hart voor Erasmus’, gericht op 
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is doorgelopen in 2021 en zal ook in de 
komende jaren een belangrijk instrument zijn om onze medewerkers vitaal en 
duurzaam inzetbaar te houden.
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Koers23 
Koers23 is de vijfjarenstrategie van het Erasmus MC, met een looptijd van 2019 
tot en met 2023. In deze strategie, met als motto Technologie & Toewijding, 
staan drie ambities centraal:

1) Positioneren als partner, waarin we inzetten op de patiënt als partner én  
 op het werken aan regionale samenwerking en netwerken in de keten;
2) Onderscheidend innoveren, met een focus technologie en data; 
3) Aandacht voor medewerker en organisatie, waarbij persoonlijke  
 aandacht  en ontwikkeling, diversiteit en vitaliteit van de medewerkers,  
 en een effectieve inrichting van de interne organisatie centraal staan.

In 2021 is een tussentijdse evaluatie verricht naar de voortgang op onze 
strategische ambities en doelstellingen. Ondanks dat Covid-19 veel van al onze 
collega’s heeft gevraagd, zijn we in staat geweest voortgang te boeken op al onze 
ambities. Bijvoorbeeld onze projecten op het gebied van Waardegedreven zorg 
(WGZ) en Digitaal Verbonden in het kader van Patiënt als Partner of de Research 
Suite voor state-of -the-art ondersteuning van ons wetenschappelijk onderzoek. 
Bovendien is in 2021 het curriculum van de bachelor en master geneeskunde 
opgesteld, ErasmusArts 2030, met zwaartepunten op maatschappelijke 
betrokkenheid, technologie en academische vorming. 

Rondom het convergentie initiatief van het Erasmus MC, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de TU Delft is veel energie en synergie tussen onderzoekers, met 
als mooi voorbeeld de oprichting van het Pandemic & Disaster Preparedness 
Center. Tot slot, maar niet minder belangrijk, heeft de covid-19 pandemie in grote 
mate bijgedragen aan het gevoel van trots van medewerkers op de organisatie. 
Het heeft ook laten zien dat de organisatie en de medewerkers wendbaar zijn  
op de juiste momenten. 

1. Positioneren als partner
Net als in 2020 heeft het Erasmus MC in de Covid-19 crisis meerdere leidende 
rollen genomen in het bestrijden van de pandemie, zowel landelijk als regionaal. 
De focus heeft daarbij gelegen op het inzetten op de gezondheid van burgers, zoals 
het meehelpen met het vaccineren van burgers, grootschalig in het Erasmus MC  
en Ahoy, maar ook heel kleinschalig op markten en in wijken en buurten. De eind 
2021 geïntroduceerde Vaccinatie Twijfeltelefoon heeft inmiddels een landelijke 
dekking gekregen door de samenwerking met andere UMC’s. 

2. Onderscheidend innoveren
Het convergentie initiatief groeide in 2021 verder uit. De coronacrisis heeft  
eens te meer duidelijk gemaakt dat het bijeen brengen van alfa-, beta- en 
gammawetenschappen én de nieuwe kennis die op de snijvlakken van deze 
wetenschapsdisciplines ontstaat, essentieel is om grote maatschappelijke 
vraagstukken te kunnen beantwoorden. Een mooi voorbeeld van onderscheidend 
innoveren is het project Create4Care. Dit project groeide in 2021 uit tot een  
zeer gewaardeerde plek voor innovaties in de patiëntenzorg en verpleging.
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Verpleegkundigen, patiënten, ouders en studenten van de Hogeschool 
Rotterdam werken hierin samen aan oplossingen voor gesignaleerde problemen. 
In de afgelopen paar jaar heeft dat al geleid tot zo’n 40 producten, zoals:

a Koosguard: een klem die voorkomt dat monitorkabels beklemd raken tussen  
de bedhekken. Beklemde kabels belemmeren de mobiliteit van de patiënt en 
zorgen voor extra handelingen voor verpleegkundigen.

a Doppenwipper: een apparaat specifiek ontworpen om op een veilige manier 
(medicijn)flacons te openen die voorzien zijn van een aluminium dop.  
Dit apparaat is inmiddels op de markt.

a Happybreath: een overzichtelijke tas voor ouders met een kind dat een 
tracheacanule heeft die alle materialen overzichtelijk opbergt in een tas,  
zodat ze in noodsituaties gemakkelijk te pakken zijn.

3. Aandacht voor de medewerker en organisatie
In 2021 is wederom aandacht geweest voor medewerkers in de patiëntenzorg 
die het gevoel hadden dat de marathon die ze in 2020 hadden gelopen in 2021 
nog een keer moesten lopen, maar dan met aanmerkelijk minder applaus en 
meer kritiek. Alle collega’s werd een hart onder de riem gestoken met een  
“Oh what a year” bedank festival. Diversiteit & Inclusie krijgen een steeds 
prominentere plek op de agenda, mede door de installatie van de Taskforce D&I. 
Ook zijn, mede door de aanhoudende druk op de zorg als gevolg van de 
pandemie, de mogelijkheden uitgebouwd om medewerkers te ondersteunen  
bij vitaal en fit blijven.

In 2021 is de uitrol van het huisbrede programma om de interne organisatie 
effectiever te maken, Slim Fit voortvarend ter hand genomen en is het project 
Duurzaam Erasmus MC verder uitgerold. In 2022 zal dit project opgeschaald 
worden naar een programma.

Orgaantransplantaties in 2018
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voortouw hebben genomen. Eind 2021 telde het Erasmus MC 15 Green Teams 
die allen aan de slag zijn gegaan met invulling geven aan de duurzaamheids-
doelstellingen van het Erasmus MC. 

Er is veel aandacht besteed aan voeding voor de patiënt. Met het convenant 
Goede Zorg Proef Je in de hand stimuleren wij tevens onze cateraars om stappen 
te zetten tot het leveren en presenteren van gezonde voeding. 

Verscheidene interventies vinden plaats op het vlak van circulariteit. Met name 
directies leveren hieraan een substantiële bijdrage waarbij de CO2-reducties een 
bijkomend positief effect opleveren als onderdeel van de totale milieu-impact 
van producten en materialen. 

Rondom het Erasmus MC wordt de komende jaren gebouwd aan een Campus, 
waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen. Het 
geformuleerde plan beschrijft een grote positieve bijdrage aan de 
duurzaamheidsambities van het Erasmus MC. Hierin wordt voldaan aan de 
laatste wettelijke energiezuinige eisen, natuurinclusiviteit, energiehuishouding 
en toekomstbestendige waterhuishouding en wordt invulling gegeven aan de 
klimaatadaptiviteit van het Erasmus MC.

De Taskforce een duurzaam Erasmus MC is de fase van pionieren en aftasten 
voorbij en heeft het stokje overgedragen aan een nieuw team dat in 2022,  
met de eind 2021 opgestelde doelstellingen, aan de slag gaat. Gezien deze 
ontwikkelingen, het feit dat verduurzaming en Maatschappelijk verantwoord 
Ondernemen een steeds belangrijke rol in ons handelen gaat innemen, is 
besloten vanaf dat moment het project ‘Een duurzaam Erasmus MC’ als een 
programma voort te zetten.    

Duurzaamheid
De CO2-voetafdruk van het Erasmus MC over de afgelopen 3 jaar is bekend. 
We verminderen gestaag onze voetafdruk. Deze afdruk vormt een rode draad 
door de aanpak van diverse doelstellingen waar zichtbare resultaten zijn 
geboekt. Wij zien positieve ontwikkelingen op het vlak van gebruik van 
anesthesiegassen, elektriciteit, zakelijk reizen (minder vliegen) en afval.  
De mobiliteit van medewerkers, bezoekers en patiënten (mede als gevolg  
van de Covid-19 pandemie) is afgenomen, maar de winst wordt voor een  
deel tenietgedaan door de toename van gebruik van de auto (het OV  
wordt vermeden). Om onze ambitieuze doelstelling van reductie van de CO2-
voetafdruk met 55% in 2030 te realiseren, moeten we nog fors aan de bak.

Inmiddels heeft het Erasmus MC vier belangrijke regionale en nationale 
akkoorden afgesloten die ons richting en intrinsieke motivatie geven om te 
verduurzamen. Wij vinden het hierbij van belang te werken aan het realiseren 
van partnerschappen en samenwerkingen. Dat doen wij bijvoorbeeld door met 
de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de TU/Delft duurzame innovaties  
te ontwikkelen. Tevens participeren wij in lokale, regionale en (inter-)nationale 
gremia waar bijdragen worden geleverd ten behoeve van duurzaamheids-
initiatieven. Kennisdeling speelt hierbij een cruciale rol maar ook invulling  
geven aan de gezonde omgeving.  

Vanuit de realisatie van de Green Deal Zorg 2.0 zijn de invoering van plaszakken 
bij de Radiologie, de materiaalstroomanalyses op de IC, de verduurzaming van 
het inkoopbeleid, het gebruik van het Pharmafilter voor het zuiveren van ons 
afvalwater, duurzame nieuw- en verbouw, circulaire sloop van oude gebouwen 
naast het meenemen van duurzaamheidscriteria bij inkooptrajecten, opgepakt.
In 2020 is een start gemaakt met de introductie van Green Teams waarbij de 
afdelingen OK, IC, Radiologie en het thema Biomedische Wetenschappen het 
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Goede ondersteuning
Om de kerntaken van het Erasmus MC ook in uitdagende tijden op goed niveau te 
houden, is goede ondersteuning op alle fronten noodzakelijk. In dit kader zijn in 
2021 belangrijke stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn:

a De doorontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier en de voorbereiding 
op HiX 6.2.; 

a De financiële processen zijn vereenvoudigd, o.a. door de complexe interne 
doorbelastingssystematiek aan te passen;

a De administratieve processen van HR zijn verder verbeterd door onder meer 
het inzichtelijk maken van het openstaande verlof- en vakantiesaldo in het 
Erasmus MC; 

a Het programma Slim Fit boekt inmiddels goede resultaten. Naast de 
onderwerpen verbetering registratie, inkoop en materialen, personele 
bezetting, diagnostiek en therapie, is het vijfde onderwerp onderwijs en 
onderzoek toegevoegd. Het afgelopen jaar hebben de groepen kritisch gekeken 
waar de organisatie slimmer kan worden ingericht en quick-wins kunnen 
worden gerealiseerd. 

Goed werkgeverschap
Als Erasmus MC hechten we grote waarde aan het welzijn en de ontwikkeling 
van onze medewerkers. Wij bieden een plezierige en in alle opzichten veilige 
omgeving om te werken, te studeren en om eigen ambities waar te maken. 

We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet binnen het Erasmus MC.  
Daarom implementeren wij de principes van Diversiteit & Inclusie door alle lagen 
van onze organisatie. Sinds afgelopen jaar vormen deze bijvoorbeeld de basis 
voor ons wervings- en selectiebeleid. Een veilig werkklimaat is van groot belang 
om medewerkers met plezier te laten werken en zich maximaal te ontplooien. 

Het bieden van laagdrempelige toegang tot de ombudsman en vertrouwens-
personen en een breed peer support netwerk draagt hier aan bij. 

Met Hart voor Erasmus bieden wij medewerkers een laagdrempelig aanbod om 
hun vitaliteit en veerkracht te versterken. Dit wordt gedaan door het aanbieden 
van verschillende tools zoals onder andere webinars, coaching, informatie-
verstrekking en intervisie. Een ander voorbeeld om gezond aan het werk te blijven 
is de mogelijkheid voor medewerkers om gebruik te maken van de inpandige 
sportschool. Ook kunnen medewerkers laagdrempelig naar de fysiotherapeut.  
Om mentaal fit te blijven worden via Eduweb intern laagdrempelig scholingen en 
cursussen aangeboden, op zowel het vlak van persoonlijke ontwikkeling als 
vakinhoudelijk. 
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Diversiteit en inclusiviteit
Het Erasmus MC is werkgever, zorgverlener en opleider voor mensen van allerlei 
achtergronden. De diversiteit van de stad Rotterdam zien we terug in onze 
patiënten en willen we gereflecteerd zien in onze werknemers en studenten. 
Verscheidenheid aan talent is een voorwaarde voor onze innovatie en 
ontwikkeling. Voor al deze mensen willen we een open en veilige omgeving 
bieden met gelijke kansen, ongeacht gender, culturele afkomst, religie of 
eventuele arbeidsbeperkingen.

Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie Plan
De afgelopen jaren heeft de Raad van Bestuur maatregelen om gelijke 
behandeling in de meest brede zin te versterken, ondersteund en gefaciliteerd.  
In 2021 is het Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie Plan (GDIP) van het Erasmus MC 
samengesteld. Dit blikt terug op lopende en afgeronde activiteiten en 
maatregelen die afgelopen jaren zijn ontwikkeld en op het randvoorwaardelijk 
beleid dat hiervoor is uitgewerkt. Ten slotte laat het GDIP zien wat onze concrete 
plannen en doelen tot en met 2027 zijn. Onze ambities bestrijken alle elementen 
van gelijkheid en diversiteit in onze organisatie.

Om deze ambities te faciliteren en realiseren is in juni 2021 een Taskforce 
Diversiteit & Inclusie (D&I) samengesteld. De taskforce heeft als doelstelling  
D&I (en daarmee het GDIP) in te bedden in alle organisatielagen en processen. 
Daarnaast is een D&I office gestart die gevraagd en ongevraagd adviseert en 
ondersteund. Het streven is om D&I een onderdeel te maken van ons dagelijkse 
gedrag en het DNA van het Erasmus MC. 

Genderdiversiteit in de wetenschap
Ondanks het feit dat er veel vrouwelijk talent is zien we dit niet evenredig terug 
in de doorstroom naar het hoogleraarschap. Door middel van onderzoek naar de 
loopbaanpaden van Universitair Hoofddocent (UHD) wordt het inzicht vergroot 
naar de impact van individuele en situationele factoren ten opzichte van 
doorstroom in de academische wereld.

Het aantal vrouwelijke hoogleraren in het Erasmus MC is in 2021 gedaald  
van 24,4% in 2020 naar 22,5%1 volgens het Landelijk Netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren (LNVH). Van de 13 benoemde hoogleraren waren er 7 vrouw.

De verdere verdeling aan wetenschappelijke functies ziet er als volgt uit;

Verdeling wetenschappelijke functies in percentages2    
Man Vrouw Overig

Hoogleraar 76,9% 23,1% 0,0%

UHD 57,2% 42,8% 0,0%

UD 54,3% 45,7% 0,0%

PHD-student 38,0% 61,9% 0,1%

Wetenschappelijk onderzoeker 39,5% 60,5% 0,0%

Eindtotaal 42,7% 57,3% 0,0%

Het Female Career Development Program (FCD) is bedoeld om de progressie 
van vrouwen in leidinggevende wetenschappelijke posities te stimuleren.  
Het FCD is een jaarlijks programma voor toptalent op onderzoeksgebied. 
Hoofdthema’s zijn persoonlijk leiderschap, invloed uitoefenen en vormgeven  
aan de eigen onderzoeksvisie. In 2021, de 18e editie, hebben 10 deelnemers  
het programma afgerond. 

1  LNVH_monitor2021_NL_web.pdf, peildatum juli 2021

2  Peildatum december 2021. “Overig” betekent dat iemand zich noch als man of als vrouw identificeert.
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Daarnaast is er een Female Talent Class (FTC), bedoeld voor vrouwen die bijna  
of maximaal 2 jaar geleden gepromoveerd zijn. Dit is een jaarlijks programma 
waar 20 vrouwen aan deelnemen die hiervoor door hun afdelingshoofd worden 
aangemeld. In 2021 is dit programma voor de 5e keer wederom succesvol 
afgerond. 

Het netwerk van academische vrouwen in het Erasmus MC (VENA) heeft  
met webinars en workshops continu de verbinding gemaakt met zijn leden.  
Hier zijn onderwerpen als onderhandelen, grip op publicaties en het belang  
van netwerken aan de orde geweest. 

Verder is aandacht voor en het uitdragen van Diversiteit & Inclusie (ook 
Duurzaamheid) in 2021 expliciet onderdeel uit gaan maken bij elke benoeming 
van een hoogleraar en is het opgenomen in het afdelingsplan. 

Participatiewet
Het Erasmus MC biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
(ondersteuningsbehoefte) en de duurzaamheid van werkzekerheid door onder 
andere invulling te geven aan de Participatiewet. 

In 2021 zijn, in samenwerking met het Werkgevers Servicepunt Rijnmond,  
in totaal 122 van deze banen gerealiseerd en zijn 26 enthousiaste collega’s 
opgeleid tot werkbegeleider. Als gevolg van de Covid-19 pandemie lag de 
focus het afgelopen jaar met name op het behouden van bestaande banen.  
Dit was terug te zien in het verloop dat daalde van 18% in 2020 naar 12%  
(tov 33-52,5% landelijk) door de inzet van diverse afdelingen op het bieden 
 van maatwerkbegeleiding en extra sociale aandacht. 

Diversiteit & Inclusie in het Onderwijs
Binnen het onderwijsdomein wordt in het kader van het HOKa- (Hoger 
Onderwijs Kwaliteitsagenda) project Diversiteit en Inclusie voor de Erasmusarts 
stappen gezet om een nieuwe generatie studenten de relevantie en het belang 
van D&I bij te brengen op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudes. Een 
ander doel is om te waarborgen dat studenten, ongeacht achtergrond, zich veilig 
voelen en geïncludeerd/gewaardeerd worden in de ontwikkeling van hun unieke 
talenten. Hiertoe zijn verschillende initiatieven genomen, zoals een D&I-training 
voor docenten. Verder wordt er onderwijs ontwikkeld rondom het thema D&I 
voor de bachelor en master studenten geneeskunde. Voor de nieuwe master 
(Erasmusarts 2030) worden specifieke eindtermen voor D&I verwerkt. 

De Diversiteit en Inclusie StudentenCOmmissie (DISCO) heeft samen met de studie- 
en studentenverenigingen in het Erasmus MC een intentieverklaring ondertekend 
waarin toegezegd wordt samen te werken aan een inclusief leerklimaat. 
Aansluitend is een videoreeks ontwikkeld om hier uiting aan te geven. Er zijn D&I-
trainingen gegeven aan studenten, student-besturen en jaarvertegenwoordiging. 

Sociale veiligheid
De mate waarin onze medewerkers en studenten zich sociaal veilig voelen is een 
spiegel voor onze organisatiecultuur. Klachten, problemen, of conflicten kunnen op 
verschillende manieren in de organisatie worden gemeld en besproken. 
Mogelijkheden hiervoor zijn onder andere: de ombudsman, vertrouwenspersonen, 
mediation en de klachtencommissie. Bij deze gremia kunnen medewerkers terecht 
met ervaren problemen ten aanzien van ongewenst gedrag in de breedste zin van 
het woord zoals pesten, agressie, geweld, (seksuele/ gendergerelateerde) intimidatie 
of discriminatie. De kaders -vertrouwelijkheid, respect voor verschillende 
perspectieven, een inspanningsverplichting van betrokkenen -zijn vastgelegd in de 
Regeling Conflictoplossing en worden breed uitgedragen in de organisatie.
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Ons uitgangspunt is dat het melden van ervaringen met (on)gelijke behandeling, 
seksuele intimidatie en discriminatie binnen het Erasmus MC gangbaar is en 
sociale veiligheid als onderwerp bespreekbaar. Er wordt gewerkt aan verschillende 
initiatieven om op een laagdrempelige wijze meldingen te doen, en intensief 
samengewerkt met verschillende afdelingen om preventie, bewustwording en een 
positieve verandering te realiseren op dit onderwerp.

Academic Centres of Excellence en Expertisecentra 
voor Zeldzame Aandoeningen
Universitair medische centra onderscheiden zich van topklinische centra door
de combinatie van zorg, onderzoek en onderwijs. De combinatie van deze drie
hoekstenen is goed terug te zien in de interne expertisecentra, maar ook door
participatie van het Erasmus MC in European Reference Networks en Academic
Centres of Excellence (ACEs).

Een Academic Center of Excellence (ACE) is een door de Raad van Bestuur van het
Erasmus MC formeel erkend intern multidisciplinair netwerk, waarin specialisten
en experts op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs, afdeling- en 
themaoverstijgend samenwerken aan een multidisciplinaire benadering van een
klinisch of methodologisch onderwerp. De ACEs kunnen beschouwd worden als
interne knooppunten van multidisciplinaire zorg, onderwijs en onderzoek.
Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA) combineren goede
multidisciplinaire zorg met leidend wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden
ze erkend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgens een
beoordelingsprocedure zoals ingericht en uitgevoerd door de NFU. De beoordeling
vindt plaats volgens landelijk vastgestelde criteria vanuit twee perspectieven:
door inhoudelijke experts en door betrokken patiëntenorganisaties. Het Erasmus MC 
heeft in 2021 voor 66 expertisecentra aanvragen ingediend voor (her)beoordeling. 
De uitslag hiervan wordt begin 2022 verwacht. 

De European Reference Networks (ERNs) vormen een onderdeel van de Europese
richtlijn voor rechten van patiënten bij grensoverschrijdende mobiliteit.
Zij brengen gespecialiseerde zorgaanbieders in verschillende Europese lidstaten
bij elkaar om kennis en ervaring over patiënten met zeldzame aandoeningen of
complexe laag-volume behandelingen uit te wisselen gericht op het verbeteren
van kwaliteit van zorg en het vergroten van de toegang tot die zorg. Via de
netwerken kunnen meer zorgaanbieders gebruik maken van de bestaande kennis 
en ervaring van experts. Tegelijkertijd kunnen deze experts gebruik maken van de 
aanwezige informatie in het netwerk bij het verder verdiepen van hun kennis. Het 
Erasmus MC participeert in 2020 in 18 van de 24 ERNs. Vanaf 1 januari 2022 sluit 
het Erasmus MC aan in nog eens 5 andere ERNs, waardoor het in 23 van de 24 
ERNs participeert.
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Samenwerking 
Erasmus MC staat als toonaangevend Universitair Medisch Centrum midden 
in Rotterdam, in het hart van de regio Zuidwest-Nederland. Vanuit onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is het onze ambitie internationaal impact 
te hebben op de gezondheid van individuen en op die van de samenleving als 
geheel. Daarom willen wij erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van 
gezondheid en zorg. Of het nu gaat om het adequaat behandelen van patiënten, 
zorgen voor toegankelijke zorg in de regio, het bevorderen van gezondheid, het 
doen van onderzoek of het opleiden van onze professionals van morgen. Dat doen 
we niet alleen, maar samen met onze partners, zowel regionaal, als nationaal en 
internationaal. Samenwerken met verschillende partijen binnen en buiten de regio 
is noodzakelijk en onderdeel van onze ‘way of life’. 

Convergence TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC
De huidige complexe maatschappelijke uitdagingen – waaronder klimaat verandering 
en verstedelijking, de gevolgen van digitalisering en de grotere rol van technologie, 
en de houdbaarheid van ons gezondheidszorgstelsel – vragen om grensverleggende 
wetenschappelijke inzichten met oplossingsrichtingen. Dat is waarom de TU Delft, 
de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC sinds 2019 een intensieve samenwerking 
zijn gestart over de grenzen van disciplines en instellingen heen. Binnen deze 
samenwerking convergeren kennis en kunde op het gebied van alfa, bèta, gamma, 
medische en technische en construerende wetenschappen, waarmee nieuwe 
onderzoeks- en onderwijsinfrastructuren en mogelijk zelfs nieuwe disciplines 
worden gerealiseerd. Voor het Erasmus MC sluit deze samenwerking aan bij onze 
doelstelling in Koers23 om het eerste technische umc te zijn.

In 2021 zijn de drie Convergence pijlers – Resilient Delta, Health & Technology 
en AI, Data & Digitalisation – gestart met het implementeren van hun 
strategische plannen, het vinden van samenwerkingspartners, en het verder 
verbinden van wetenschappers. 

Ook zijn twee nieuwe programma’s bottom-up gestart. Eén hiervan is het Pandemic 
and Disaster Preparedness Center (PDPC) dat als doel heeft virusuitbraken en 
rampen te onderzoeken om beter voorbereid te zijn in de toekomst. 

Het PDPC is in mei 2021 geopend in bijzijn van de burgemeester van Rotterdam 
Ahmed Aboutaleb en de burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt. Het 
meest recente programma - Healthy Start - is opgezet door drie enthousiaste 
wetenschappers met als doel om onderzoek te doen naar het verbeteren van de 
kansen voor kinderen en jongvolwassenen om hun volledige ontwikkelings-
potentieel te bereiken. Het uiteindelijke doel van Convergence is het creëren van 
maatschappelijke impact door samen te werken over grenzen van disciplines en 
instituten heen, met de regio als living lab. Een goed voorbeeld van deze co-
creatieve aanpak is het Healthy Start congres dat plaats vond in November. Op 
dit congres kwamen wetenschappers uit het sociale, medische en technische 
domein samen met maatschappelijke partners die werken met kinderen en 
jeugd om bij te dragen aan kansengelijkheid voor de jeugd. 

Naast inhoudelijke vorderingen zijn de drie Convergence instellingen ook naar 
elkaar toe gegroeid als het gaat om bedrijfsvoering. De basis hiervoor wordt 
gevormd door de Raamovereenkomst die in 2021 is getekend en waarin nadere 
afspraken voor de samenwerking zijn vastgelegd. Gecoördineerd vanuit het 
Convergence Office zijn op verschillende gebieden (HR, finance, juridisch, 
communicatie, data en IP, public affairs) werkgroepen opgezet om barrières  
weg te nemen en samenwerking te faciliteren. Ten gevolge van het groeiende 
enthousiasme binnen de instellingen heeft de Convergence Executive Board 
besloten het beschikbare budget voor 2021 te verdubbelen. Daarnaast is 
geïnvesteerd in communicatie en is de Convergence website gelanceerd.  
Ook is het eerste Convergence Square geopend in het Erasmus MC; een 
ontmoetingsruimte waar collega’s van de drie instellingen kunnen samenwerken 
en elkaar in levenden lijve ontmoeten. 
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Zowel vanuit de politiek als het bedrijfsleven is er in 2021 veel interesse 
getoond in de Convergence, wat zich heeft geuit in diverse werkbezoeken.

Samenwerking in de keten
Als vooruitstrevend UMC ligt onze focus op tertiaire zorg. Wij leggen ons toe op het 
behandelen en verzorgen van patiënten met een complexe zorgvraag, zeldzame 
aandoeningen en complexe acute zorgbehoefte. Door deze focus is samenwerking 
essentieel. De derdelijns zorg is immers altijd onderdeel van de gehele zorgketen 
van de individuele patiënt. Een groot deel van het zorgtraject vindt elders plaats; 
bijvoorbeeld thuis, bij de huisarts, in andere ziekenhuizen, bij GGZ-instellingen, 
gehandicapten- en/of ouderenzorgorganisaties. Om het gehele traject optimaal te 
laten verlopen, is een goede afstemming nodig met de patiënt en tussen de 
betrokken zorgverleners in de keten. Samenwerken is voorwaardelijk om te zorgen 
dat de patiënt de Juiste Zorg krijgt op de Juiste Plek (JZOJP). Alleen zo kunnen we 
bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Samenwerking Onderzoek & Onderwijs
Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen onze drie kerntaken: zorg, 
onderzoek en onderwijs. We combineren wetenschappelijk onderzoek met 
patiëntenzorg en een breed palet aan onderwijs en opleidingen. Onze 
maatschappelijke onderzoeksfunctie reikt verder dan ons tertiaire profiel.  
We hebben onze partners uit de regio nodig om in de volle breedte van de zorg 
onderzoek te kunnen doen. 

Als academisch centrum hebben we de verantwoordelijkheid zorgprofessionals van 
de toekomst op te leiden. Onze focus op tertiaire zorg en versterking van het 
academisch profiel is van invloed op de juiste invulling van de opleiding. Ook hier 
zoeken wij de verbinding met onze partners. Binnen deze samenwerkingen realiseren 
wij toekomstbestendige oplossingen voor het tekort aan gespecialiseerd personeel.

Gezamenlijk onderzoek en opleiden zijn belangrijke verbindende factoren binnen 
onze samenwerkingsverbanden.

Samenwerking regionaal
Het Erasmus MC werkt lokaal en regionaal samen met zorgaanbieders, 
onderwijsinstellingen en overheden. Dit gebeurt zowel bilateraal, als binnen 
samenwerkingsverbanden met verschillende deelnemers. Vanuit onze 
maatschappelijke rol hebben wij een inclusieve samenwerkingsstrategie. Wij zijn 
verbonden met alle partners in onze regio en daarom streven we naar een zo 
professioneel mogelijke samenwerking met een ieder van hen.
In Rotterdam Rijnmond is er een sterke focus op netwerkvorming en 
samenwerking. Door digitalisering en technologische innovatie wordt de 
reikwijdte hiervan steeds groter. En overkoepelend in Zuid-West Nederland 
streven we als academisch centrum naar uitbreiding van onderzoek en innovatie. 
Begin 2022 hebben de raden van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis en het 
Erasmus MC gezamenlijk besloten om de vergunningsaanvraag voor fusie die 
voorlag bij de ACM in te trekken. De beoogde intensieve samenwerking zal op 
een andere manier worden vormgegeven.

Ook afgelopen jaar hebben we het belang en de meerwaarde van het 
samenwerken in een netwerk van zorgaanbieders ervaren. Dankzij de 
samenwerking zijn we er in geslaagd Covid-19 patiënten te spreiden, zowel 
regionaal via de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) als landelijk via het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg. 

Daarmee zijn we er ook in geslaagd om een substantieel deel van de reguliere 
zorg in de lucht te houden. In 2021 zijn de contouren geschetst voor een Erasmus MC 
brede samenwerkingsstrategie. Deze geeft richting aan en handvatten voor het 
brede spectrum aan samenwerkingen waar wij als umc in de dagelijkse praktijk 
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mee te maken hebben. Ook extern werd het vizier op de toekomst gericht. Zo 
was het Erasmus MC betrokken bij de verdere invulling van de visie Zorgdelta 
Rijnmond 2030. De Erasmus MC-Amphia samenwerking kreeg verder vorm door 
uitvoering van de eerder opgestelde samenwerkingsvisie. Door de intensieve 
samenwerking met Adrz konden meer Zeeuwse patiënten gezamenlijk en dicht 
bij huis behandeld worden. 

Vanuit de maatschappelijke rol van het Erasmus MC is een netwerkaanpak voor 
preventie en gezonde leefstijl geïnitieerd die in 2022 verder vorm zal krijgen. Een 
andere ontwikkeling waar afgelopen jaar aandacht voor was, is de invulling van 
het Erasmus MC Campus terrein. Met zorgpartners Laurens, Rijndam en het 
Oogziekenhuis is een verkenning gestart op welke wijze een toekomstige 
samenwerking vorm kan krijgen. 

Het team Marktstrategie en Samenwerking heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van regionale afspraken die de doorstroom in de keten 
bevorderen. Tijdige uitstroom van onze tertiaire patiënten is van groot belang. 
Enerzijds om ruimte te hebben voor de behandeling van nieuwe tertiaire 
patiënten. Anderzijds is een juiste en tijdige overgang naar vervolgzorg essentieel 
voor een optimaal herstel van de patiënt. 

Onder andere door inzicht te geven door analyses over de patiënten doorstroom 
van de SRZ ziekenhuizen naar VVT zorgpartners, participatie in diverse regio 
werkgroepen en afstemming over de invulling van Verwijshulp 010 ten tijde van 
de Covid crisis. De regionale afspraken zijn geborgd onder het programma 
‘Samen voor Kwetsbare Ouderen 010’ van SRZ en Conforte. 

Bij de samenwerkingsverbanden in netwerken en tussen zorgketens gaat het 
veelal over kwaliteit van zorg, binnen het kader van de juiste zorg op de juiste 

plaats (JZOJP). De aandacht gaat onder meer uit naar kennisdeling en het 
opzetten van gezamenlijke expertisecentra. Voorbeelden van dergelijke 
samenwerkingsverbanden:

a De Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is een bestuurlijk 
samenwerkingsverband tussen negen ziekenhuizen, met als doel de kwaliteit en 
doelmatigheid van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen. SRZ 
richt zich op instellingsoverstijgende onderwerpen. Daarbij wordt ook 
afstemming gezocht met andere relevante partijen zoals de gemeente, 
verpleging/verzorging (Conforte), huisartsen, en zorgverzekeraars. 

a De Stichting BeterKeten is een netwerk van ziekenhuizen in de regio, dat 
samenwerking op het vlak van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek 
stimuleert. In de stichting participeren het Erasmus MC, de Franciscus Vlietland 
Groep, het Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis. In 2022 is 
de stichting uitgebreid met IJsselland en Ikazia als partner. 

a Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest Nederland is gericht op 
continue verbetering van de kwaliteit en bereikbaarheid van acute zorg. 
Zorgaanbieders van acute zorg (ziekenhuizen, huisartsenposten, verloskundigen, 
ambulancediensten en GGZ) maken samen afspraken over de organisatie van de 
acute zorg en zorg bij rampen of crises. 

a Regionale oncologienetwerken: CONCORD en EMBRAZE zijn de twee netwerken 
die in de regio actief zijn op het gebied van oncologie. Samen vormen zij het 
Comprehensive Cancer Network (CCN) Zuidwest Nederland.

a HollandPTC (Particle Therapy Centre) is een gespecialiseerd centrum voor 
protonentherapie. Dit is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel 
nauwkeurig in de tumor terechtkomt met lagere stralingsschade voor het 
omringende weefsel. Naast patiëntenzorg vindt in HollandPTC wetenschappelijk 
onderzoek plaats. HollandPTC is een gezamenlijk initiatief van Erasmus MC,  
TU Delft en LUMC. 
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Samenwerking nationaal
Het Erasmus MC is lid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU) en werkt in dat kader samen met alle UMC’s in Nederland. Op 
inhoudelijke en vaak zeer zeldzame aandoeningen wordt samengewerkt met 
andere UMC’s om zo gezamenlijk de kwaliteit van zorg te verhogen. Ook op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek lopen talloze samenwerkingsverbanden 
met andere UMC’s en ziekenhuizen binnen en buiten onze regio. 

Samenwerking internationaal
De internationale positie van het Erasmus MC komt op verschillende manieren tot 
uitdrukking. Het Erasmus MC participeert in diverse internationale samenwerkings-
verbanden, zoals de European University Hospital Alliance waarin negen Europese 
top universitair medische centra samenwerken. Daarnaast werken we in het 
European Institute for Innovation and Technology health (EIT) samen met 140 
verschillende vooraanstaande instellingen en bedrijven in heel Europa. Het EIT 
zorgt voor het stimuleren van ondernemerschap, opleiding en innovatie in zorg, 
zodat nieuwe producten en services beschikbaar komen voor de Europese burger. 

Op het gebied van patiëntenzorg komen patiënten uit meer dan 90 landen voor 
hun diagnose en/of behandeling naar het Erasmus MC. Het International Patient 
Center coördineert en ondersteunt alle aanvragen voor zorg van internationale 
patiënten. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten heeft het Erasmus MC speciale 
afspraken over het gezamenlijk inrichten van goede zorg en infrastructuur ter 
plaatse en over kwaliteit en behandelprotocollen om academische zorg 
toegankelijk te maken voor alle inwoners. 

16 Radiotherapie bunkers 193 Dagbehandelingsplekken

39 Operatiekamers 1.233 Bedden

121 Intensive Care plekken15.000 m2 Klinische
laboratoria

Erasmus MC in cijfers
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Raad van 
Bestuur 2021

Nevenfuncties  
(uit hoofde van betrekking)

Nevenfuncties  
(extern)

Prof. dr. 
Ernst Kuipers 
(voorzitter)

- Lid bestuur Nederlandse 
Federatie van Universitair 
Medische Centra;

- Voorzitter Landelijk Netwerk 
Acute Zorg;

- Voorzitter Regionaal Overleg 
Acute Zorg ZWN;

- Bestuurslid European 
University Hospital Alliance;

- Bestuurslid Stichting Egidius;
- Lid algemeen bestuur 

EMBRAZE;
- Voorzitter Taskforce 

Oncologie
- Lid Economic Development 

Board Zuidholland (EBZ);
- Lid RvT Stichting Erasmus MC 

Foundation;
- Lid RvT Stichting Micu 

Zuidwest Nederland;
- Lid AB Stichting 

Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen (SRZ);

- Lid Convergence Executive 
Board.

- Voorzitter Raad van Toezicht 
Philadelphia;

- Lid Programmacommissie 
Bevolkingsonderzoek 
Darmkanker;

- European Lead in CRC Screening 
World Endoscopy Organization;

- Lid Landelijke Commissie 
Invoering Bevolkingsonderzoek 
Darmkanker

- Lid European Commission 
Assembly for Cancer;

- Editor Best Practice & Research 
Clinical Gastroenterology;

- Lid Adv Board Institute of 
Digestive Disease Chinese 
University of Hong Kong;

- Ass Editor Gut;
- Lid Clinical Practice Council 

American Gastroenterology 
Association;

- Lid RvC CbusineZ;
- Lid RvC Curacao Medical Center;
- Voorzitter RvC Stichting 

Havensteder;
- Member Board of Directors 

National University Health 
System Singapore.

Raad van 
Bestuur 2021

Nevenfuncties  
(uit hoofde van betrekking)

Nevenfuncties  
(extern)

Prof. dr. Hans 
van Leeuwen 
(decaan en 
vicevoorzitter) 
tot 1 
september 
2021

- Lid Stuurgroep National 
Program Open Science;

- Member Supervisory Board 
Netherlands Center for One 
Health;

- Lid Raad van Toezicht  
Medical Delta;

- Chair Supervisory Board 
HealthRI

- Member Supervisory board 
Oncode Institute;

- Lid Klankbordgroep Health, 
RVO (Horizon 2020);

- Voorzitter DB en Plenair OOR 
ZWN;

- Lid kernteam Transitie 
Proefdier- vrije Innovaties 
(TPI);

- Lid bestuurscommissie 
Onderwijs & Onderzoek (NFU).

- Executive Board member as 
Secretary/Treasurer-elect American 
Society for Bone and Mineral 
Research

- Editor-in-Chief of Biochemistry 
Biophysics Reports.

GOVERNANCE EN ORGANISATIE
 

De Governancecode Zorg is van toepassing op het Erasmus MC. Per 1 januari 2022 is een nieuwe Governancecode Zorg van kracht geworden.  
Het Bestuursreglement Erasmus MC bevat op onderdelen (onder andere onafhankelijkheid, belangenverstrengeling en gunstbetoon) een  
nadere uitwerking van de principes van de Governancecode en zal op de nieuwe onderdelen in 2022 aangepast worden. In het Bestuursreglement  
zijn de rechten en plichten van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht jegens elkaar en jegens interne en externe stakeholders vastgelegd.

Leden Raad van Bestuur
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Raad van 
Bestuur 2021

Nevenfuncties  
(uit hoofde van betrekking)

Nevenfuncties  
(extern)

Dr. Joke 
Boonstra (lid)

- Voorzitter Bestuur stichting 
Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen (SRZ);

- Bestuurslid stichting 
BeterKeten;

- Bestuurder-visitator RGS voor 
instellingsvisitaties;

- Lid bestuurscommissie 
Opleiding & Patiëntenzorg 
(NFU);

- Lid Raad van Toezicht Stichting 
Opleiding Klinisch Fysicus.

- Adviesraad Zorg, VNO-NCW 
Rotterdam;

- Adviesraad Onderwijs, VNO-NCW 
Rotterdam;

- Comité van Aanbeveling, Hospice 
IJsseloever;

- ING Adviesraad Zorg;
- Lid Stuurgroep Veiligheid en 

Security, Deltalinqs Rotterdam;
- Lid RvT De Doelen;
- Lid Raad van Advies MVO 

Nederland.

Dr. ir. Paul 
Boomkamp 
(lid)

- Lid bestuurscommissie Sturing 
& Financiering (NFU);

- Bestuurslid Stichting 
RijnmondNet;

- Voorzitter Raad van 
Commissarissen Apotheek 
A15. 

- Lid Raad van Advies Sociale 
Verzekeringsbank;

- Voorzitter IT Adviescommissie 
Sociale Verzekeringsbank.

Prof. dr. 
Stefan Sleijfer 
(decaan en 
vicevoorzitter) 
vanaf 1 
september 
2021

- Lid Stuurgroep National 
Program Open Science;

- Member Supervisory Board 
Netherlands Center for One 
Health;

- Lid Raad van Toezicht Medical 
Delta;

- Member Supervisory Board 
HealthRI

- Member Supervisory board 
Oncode Institute;

- Voorzitter DB en Plenair OOR 
ZWN;

- Lid bestuurscommissie 
Onderwijs & Onderzoek 
(NFU).

- Lid Dedicated Group Digitalisering 
(DGD)

- Lid Raad van Commissarissen 
Skyline Dx

- Voorzitter Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Medische Oncologie

Leden Raad van Toezicht

Leden Raad van 
Toezicht

Functies en nevenfuncties

Mr. Gijs de Vries, 
(voorzitter)

- Voorzitter van de Raad van Toezicht Integraal Kanker Centrum/IKNL
- President-commissaris Raad van Commissarissen Arbo Unie
- Voorzitter Raad van Toezicht TNO
- Voorzitter Bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving
- Voorzitter Bestuur Nationaal Monument Kamp Amersfoort
- Executive coach bij New Generation Leaders- NGL International (tot 

mei 2021)
- Coach bij Executive Sherpa Coaching/Mind&Health (vanaf juni 2021) 
- Lid Advisory Board Erasmus Center for Leadership

Hans Turkesteen 
RA,
(vicevoorzitter)

-  Geen

Prof. mr. Aart 
Hendriks (lid)

- Hoogleraar Gezondheidsrecht, Universiteit Leiden
- Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank te Rotterdam
- Commissie Ethiek en Gezondheid 
- Lid-jurist, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag

Dr. Erica Bakkum, 
(lid)

- Lid Raad van Bestuur Medisch Centrum Leeuwarden ( tot 1-7-2021) 
- Commissaris VvAA Holding Group
- (Permanent) Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid (sinds 1-12-2021)

Prof. dr. Mijntje 
Lückerath- Rovers 
(lid)

- Hoogleraar Corporate Governance, TIAS School for Business and 
Society

- Lid Raad van Commissarissen NRC Media
- Lid Raad van Toezicht Diergaarde Blijdorp 
- Lid Raad van Toezicht KNGF Geleidehonden (tot 17-12-2021) 
- Lid Raad van Toezicht Erasmus Trustfonds 
- Lid Raad van Commissarissen Achmea (tot 1-4- 2021) 

Roelof 
Konterman, 
(toegevoegd lid)

- Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit&Risk committee 
Interamerican Greece

- Lid Raad van Commissarissen Medux BV
- Lid Raad van Commissarissen Scout24 Schweiz AG
- Lid evaluatie commissie Conservatrix 
- Lid Raad van Advies Hemingway Corporate Finance
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Visie Erasmus MC op toezichthouden
De visie van de het Erasmus MC op toezichthouden vertaalt zich in tien 
balansregels: 
1. Helder inzicht in elkaars functie, taken en verantwoordelijkheden.
2.  Kennis van elkaars belangen en spanningsvelden, alsmede waardering voor 

ieders functie en rol.
3.  Rolvast gedrag in de bestuurlijke overlegvormen en openstaan voor feedback.
4.  Op alle posities adequate invulling van deskundigheid, ervaring en 

gedragspatronen.
5.  Een evenwichtige, complementaire en harmonieuze samenstelling van de 

bestuurlijke overlegvormen.
6.  Open wederzijdse informatie en communicatie (verticaal en horizontaal).
7.  Inbreng van alle relevante informatie van de diverse in- en externe 

stakeholders.
8.  Eenduidige protocollen voor de onderlinge informatie-uitwisseling 

(documentatie en vergaderorde).
9.  Een goed gestructureerde ‘contactlijn’ voor informatie-uitwisseling met name 

via voorzitters Raad van Toezicht/Raad van Bestuur.
10.  Aandacht voor opbouwen en onderhouden van wederzijdse vertrouwensband 

via jaarlijkse reflecties.

De Raad van Toezicht maakt voor de uitoefening van zijn taken gebruik van drie 
subcommissies: de Audit & Compliance Commissie, de Commissie Kwaliteit en de 
Benoemings- en functioneringscommissie. Deze commissies zijn adviserend aan de 
voltallige Raad van Toezicht, waardoor het toezicht op diverse aspecten (financiën, 
risicomanagement, kwaliteit en veiligheid, grote projecten) goed voorbereid voor 
besluitvorming in de voltallige vergadering kan worden geagendeerd.

RAAD VAN 
TOEZICHT

Audit & Compliance commissie

Commissie Kwaliteit

Benoemings- & functioneringscommissie

Beloning leden Raad van Bestuur
De beloning van de leden Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van de Wet 
Normering Topinkomens, Regeling Zorg (WNT I en II). 

Dialoog met belanghebbenden
Het Erasmus MC kent vele belanghebbenden, zowel intern als extern, in vele 
varianten. De dialoog wordt daarom op verschillende manieren gevoerd: 
a  Met de interne medezeggenschaps- en adviesgremia (stafconvent, cliëntenraad, 

ondernemingsraad, GV, verpleegkundige adviesraad VAR) via structureel overleg; 
a  Met diverse zorginstellingen in de adherente regio via bestuurlijk overleg en 

overleg tussen medische professionals; 
a  Met patiënten door middel van patiënten participatie op thema- en 

afdelingsniveau; 
a  Met de gemeente via overleg en deelname aan de Merkenalliantie Rotterdam en 

Rotterdam Make it Happen; 
a  Met scholen, opleidingsinstellingen en de Erasmus Universiteit.
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Integriteit
In een organisatie waar medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers elkaar 
dagelijks ontmoeten, heeft iedereen op de een of andere manier te maken met 
integriteit. Integriteit ligt aan de basis van professioneel gedrag binnen 
organisaties. Het spreekt voor zich dat ook medewerkers van het Erasmus MC 
integer horen te handelen. Toepasselijke wet- en regelgeving en de normen en 
waarden van het Erasmus MC zijn het afgelopen jaar bij elkaar gebracht in een 
overkoepelend integriteitsdocument dat op gezette tijden actief onder de 
aandacht van medewerkers wordt gebracht, zowel bij indiensttreding als daarna. 

Transparantie
Het Erasmus MC streeft naar een goede balans tussen openheid en 
gegevensbescherming. Patiënten hebben de toegang tot een eigen elektronisch 
patiëntendossier waarmee ze inzage hebben in het medisch dossier. Tegelijkertijd 
is het van groot belang dat het medisch dossier alleen ingezien kan worden door 
de patiënt zelf en door daartoe bevoegde (mede)behandelaars. Ook het gebruik 
van patiëntgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs vraagt aan de 
ene kant om transparantie en aan de andere kant om bescherming. Binnen het 
Erasmus MC is naast de Functionaris Gegevensbescherming een Privacy Kennis 
Office (PKO) ingericht. PKO is het expertisecentrum op het gebied van privacy 
binnen het Erasmus MC. PKO faciliteert de organisatie zoveel mogelijk om haar  
zo in staat te stellen op een juiste en verantwoorde manier om te gaan met 
persoonsgegevens. Het PKO beantwoordt vragen van medewerkers en adviseert 
de Raad van Bestuur. Binnen ieder thema en pijler fungeert een privacy contact 
persoon (PCP) als vooruitgeschoven post van het PKO.

Een ander aspect van transparantie is het voldoen aan verzoeken om informatie, 
of het nu gaat om het beantwoorden van vragen van journalisten of om verzoeken 
in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), waar het Erasmus MC als 
publiekrechtelijke instelling onder valt. 

Het Erasmus MC werkt in beginsel ruimhartig mee aan dergelijke verzoeken.  
In 2021 zijn 42 WOB- en zienswijze verzoeken ingediend bij de Raad van Bestuur. 
Dit betekent voor 2021 meer dan een verdubbeling van de ingediende verzoeken 
ten opzichte van het aantal verzoeken in de afgelopen vijf jaar. De onderwerpen 
van de verzoeken variëren, zowel qua inhoud, als qua omvang, als qua tijdsbeslag. 
Ook het aantal aan te leveren documenten en de doorlooptijd van een WOB-
verzoek variëren, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek. Een WOB-verzoek 
van een nieuwsprogramma heeft bijvoorbeeld uiteindelijk bijna 1000 documenten 
opgeleverd, die eerst voor een deel voor een zienswijze extern zijn voorgelegd.  
In 2022 wordt de WOB vervangen door de Wet Open Overheid. Voor een groot deel 
voldoet het Erasmus MC al aan de eisen die daarin gesteld worden.
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Kerntaken en besturing
Het Erasmus MC is een publiekrechtelijk rechtspersoon, ingesteld op grond van 
artikel 1.4 jo. hoofdstuk 12 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW). In het Erasmus MC zijn het Academisch Ziekenhuis Rotterdam 
en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheids wetenschappen samengebracht.  
Op grond van de WHW heeft het Erasmus MC drie kerntaken: patiëntenzorg, 
onderzoek en onderwijs. Valorisatie, het maatschappelijk of economisch benutten 
van kennis verkregen uit onderzoek, wordt beschouwd als een vierde kerntaak.

Het Erasmus MC heeft 50 afdelingen. Deze medische en wetenschappelijke afdelingen 
zijn de hoekstenen van het Erasmus MC. De afdelingen zijn gebundeld in negen thema’s 
en worden ondersteund vanuit het servicebedrijf. De thema’s worden bestuurd door 
een themabestuur, bestaande uit afdelingshoofden en een themadirecteur. Elke 
afdeling heeft een afdelingshoofd die integraal verantwoordelijk is voor zijn afdeling. 
Het voorzitterschap van het themabestuur wordt roulerend vervuld door één van de 
afdelingshoofden. Het Servicebedrijf bestaat uit zeven pijlers met aan het hoofd van 
elke pijler een directeur. De directeuren vormen samen het MT-SB. Het voorzitterschap 
wordt roulerend vervuld door een van de directeuren. Naast de thema’s en het 
Servicebedrijf heeft het Erasmus MC ook een aantal programma’s. Een programma is 
een door de Raad van Bestuur ingestelde tijdelijke organisatie gericht op het realiseren 
van grote veranderingen in de organisatie, gerelateerd aan strategische doelen. 

Momenteel bestaan er de volgende programma’s:
a Programma Integrale Bouw (PIB); gericht op vastgoedontwikkeling en beheer, 

inclusief grote bouw-, sloop- en renovatieprojecten;
a Programma Eread, gericht op de renovatie van de faculteitsgebouwen;
a Programma Sophia, gericht op renovatie van het Sophia Kinderziekenhuis;
a Programma Integraal Capaciteitsmanagement, gericht op optimale benutting van 

de zorgcapaciteit;
a Programma Duurzaamheid, gericht op het behalen van diverse 

duurzaamheidsdoelstellingen.

Erasmus MC Holding
Erasmus MC Holding BV houdt ultimo 2021 de aandelen van 33 deelnemingen.  
Het betreffen eerste- of tweedelijnszorginstellingen, startende ondernemingen 
waarmee we kennis willen valoriseren, maar ook investeringsmaatschappijen en 
joint ventures. 

De omzet van de Erasmus MC Holding is stabiel gebleven op bijna € 83 miljoen  
in 2021. De winst daarentegen is gestegen van € 2,6 miljoen in 2021 naar  
€ 3,5 miljoen in 2021. 

Een belangrijke bijdrage aan de winst wordt geleverd door de gedeeltelijke verkoop 
van aandelen HBM Holdings Ltd. In het jaar 2021 bedraagt de verkoopopbrengst 
van de aandelen in HBM Holdings Ltd. € 5,8 miljoen. De Poliklinische Apotheek 
leverde daarnaast ook een positieve bijdrage. Bij Holland PTC was er in 2021 (net 
zoals in 2020) sprake van een verlies.

Verder heeft de pandemie ook negatieve financiële effecten voor de Holding. 
Sommige ondernemingen werden in hun voortbestaan bedreigt omdat de verkoop 
grotendeels stil kwam te liggen en sommige spin offs konden geen financiering 
meer aantrekken. Het Erasmus MC heeft deze ondernemingen ondersteund met 
overbruggingsleningen vanuit de Holding. Door het aanhoudende karakter van de 
pandemie zijn al deze leningen inmiddels voorzien. 

Naast de Erasmus MC Holding zijn er nog twee aparte entiteiten die rechtstreeks 
onder de het Erasmus MC vallen: het Adrz had een resultaat van € 7,4 miljoen 
positief dankzij een aantal incidentele meevallers.

De Stichting IMRF had een positief resultaat van € 0,3 miljoen dankzij een hogere 
omzet en lagere huisvestingslasten. Het totaalresultaat van alle deelnemingen 
komt hiermee op € 11,1 miljoen.
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Totaaloverzicht

Programma 
Integrale Bouw

Adviesorganen

Stafconvent

Cliëntenraad

Gemeenschappelijke 
Vergadering

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Erasmus MC 

Communicatie

Internal Audit & Risk

Kernstaf

Juridische Zaken

Informatie & Technologie

Marktstrategie & 
Zorgfinanciering

Programma E-read

Inkoop & Facilitair Programma Sophia

Onderzoek & Onderwijs

Kwaliteit & Patiëntenzorg
Erasmus Campus 

Ontwikkeling (ECO)

Human Resources

Finance & Control

Integraal Capaciteits 
Management

Thema’s Programma’s

Verpleegkundige 
Advies Raad

Ondernemingsraad

april 2022 | versie 8.0

Biomedische 
Wetenschappen

Daniel den Hoed

Diagnostiek & 
Advies

Dijkzigt

Gezondheids -
wetenschappen

Hersenen & 
Zintuigen

Sophia

Spoed, Peri-operatief 
& Intensief

Thorax

           Servicebedrijf 

Organogram deelnemingen Erasmus MC 
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Organogram Erasmus MC Holding

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Organogram Erasmus MC Holding

Erasmus MC O&O Holding B.V. (100%)

Thoraxcentrum
Research B.V. (100%)

MI&EUR B.V. (100%)

Neurasmus B.V. (100%)

meil 2022 | versie 7.0

Eurza Arbo B.V. (100%)

ERASMUS MC

Erasmus MC Holding B.V. 
(100%)

Admiraal de Ruyter 
Ziekenhuis B.V. (100%)

Stichting Innovative Moleculair 
Research Fund

Cyclotron Rotterdam B.V. (100%)

Erasmus Biomedical
Fund B.V. (27,63%)

HBM Holdings Ltd. 

ViroNovative B.V.
(100%)

Erasmus MC 
DiabetesStation B.V.

(78,4%)

Quantib B.V. (19,63%)

Pan Cancer T B.V.
(24,9%)

AnDREa B.V.
(20,65%)

Kaminari Medical B.V.
(20%)

Cergentis B.V. (2%)

Swanbridge Capital B.V.
(37,04%)

UNIIQ B.V. (0,6494%)

Graduate Entrepreneur 
Fund Coöperatief U.A.

Investeringsfondsen Lege B.V.’sSpin-off B.V. sAfdelings B.V.’s

Erasmus MC 
Zorg Holding B.V. (100%)

DermaHaven B.V. (100%)

Poliklinische Apotheek
Erasmus MC B.V. (100%)

Haven Service B.V.
(100%)

Corporate Travelclinic  
Erasmus MC B.V. (51%)

Travelclinic  
Erasmus MC B.V. (100%)

Erasmus MC 
Schiermonnikoog B.V. (100%)

Erasmus MC Corporate Travel
Clinic Participatie B.V. (100%)

Coöperatie Ambulancezorg
ZHZ U.A. (33,33%)

Zorg B.V.’s

CBT Rijnmond B.V. (50%)

Geboortecentrum Sophia
Holding B.V. (50%)

Zorgwinkel Erasmus MC B.V.
(50%)

Apotheek A15 Holding B.V.
(25%)

GenomeScan B.V. (33,33%)

HollandPTC B.V.
(33,33%)

International Patient
Center B.V. (33,33%)

Zorg B.V.’sInvesteringsfondsen

ROM InnovationQuarter B.V.
(0,803%)

Spin-off B.V.’s

meil 2022 | versie 8.0
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Zorgcijfers 2021

6,69 Gemiddelde ligduur 173.684 Unieke patiënten

30.771 Opnames 205.927 Verpleegdagen

659.317 Polikliniekbezoeken
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Risk en compliance

Toezicht op de interne beheersing stap verder gebracht
In 2021 heeft Erasmus MC verdere stappen gezet op het gebied van het 
professionaliseren van interne beheersing, risicomanagement, compliance en audit. 
Onderdeel hiervan is de inrichting van een robuuste Risk & Compliance functie 
(tweede lijn) en het verder versterken van de Internal Auditfunctie (derde lijn).

In november 2021 is een kwartiermaker Risk & Compliance gestart om een 
integraal risicomanagementsysteem te ontwikkelen voor zorg, onderzoek, 
onderwijs en bedrijfsvoering. Vanuit een nieuw gedefinieerde top 10 aan risico’s 
wordt aansluiting gezocht met de meer tactische en operationele risico’s. Tevens 
wordt invulling gegeven aan compliance. Enerzijds gericht op het aantoonbaar 
naleven van de vele wetten en regels waaraan een universitair medisch centrum 
moet voldoen. Anderzijds gericht op integriteit, gedrag en cultuur. 

De in 2020 ingezette ontwikkeling naar een breed opererende Internal Audit 
functie heeft in 2021 verder vorm gekregen. Door het verleggen van specifieke 
financiële controles naar Finance & Control en het versterken van competenties 
op het gebied van operational en IT-audits kan Internal Audit zich meer en beter 
toeleggen op haar asssurance rol op belangrijke risicogebieden. 

Met het inrichten van sterke Risk & Compliance functie en de verdere 
professionalisering van Internal Audit beoogd Erasmus MC meer ‘in control’ te 
komen en weerbaar te zijn voor alle uitdagingen die op haar afkomen.

Informatiebeveiliging & Cybersecurity
Het Erasmus MC besteedt veel aandacht aan informatiebeveiliging. Gezien de 
aard van de bedrijfsprocessen en de afhankelijkheid van IT is dit noodzakelijk. 

Daarbij, het Erasmus MC wil de vertrouwde partij voor data van patiënten en 
burgers zijn. Al sinds jaren is het Erasmus MC gecertificeerd voor de normen NEN 
7510, Informatiebeveiliging in de zorg, en ISO 27001, Managementsystemen 
voor informatiebeveiliging. In januari 2021 is er weer een tussentijdse externe 
audit geweest die met positief resultaat is afgerond.

Ter verbetering van de beveiliging van patiëntdossiers is het project Zorg+ voor 
data gestart. In het najaar van 2020 is door de NFU en de NVZ de gedragslijn 
toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers vastgesteld. Deze koepels hebben 
op 1 juli 2021 over de naleving van deze gedragslijn gerapporteerd aan de 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het Erasmus MC heeft een 
bijdrage geleverd aan deze rapportage. Met het uitvoeren van het project  
Zorg+ voor data wordt de beveiliging van patiëntdossiers binnen het Erasmus MC 
verder verbeterd. Voorbeelden van maatregelen zijn het verder verbeteren van 
het intern toegang verkrijgen tot het EPD, het beheren en controleren van 
bevoegdheden en het registreren en controleren van toegang tot patiëntgegevens 
door medewerkers. Ter verhoging van de awareness van management en 
medewerkers is een e-learning voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming 
opgesteld, die in 2022 aan management en medewerkers zal worden aangeboden. 

Vanwege de toegenomen dreiging van cyberrisico’s, waaronder ransomware, is het 
afgelopen jaar uitgebreid aandacht besteed aan verbetering van cybersecurity in 
de vorm van het project Cyber Resilience. Dit project omvat diverse maatregelen 
die de weerbaarheid van Erasmus MC voor cybercrime vergroten. Voorbeelden zijn 
de invoering van meer geavanceerde middelen voor detectie op werkplekken en 
servers en het opstellen en invoeren van een cyber incident responseplan. In het 
voorjaar van 2021 heeft het Erasmus MC deelgenomen aan de cyberoefening 
OZON, georganiseerd door SURF, om de weerbaarheid in de praktijk te oefenen.  
Dit project loopt door in 2022 met nieuwe maatregelen en investeringen.
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FINANCIEEL BELEID

Interne beheersing
De besturing van het Erasmus MC is gebaseerd op de principes van decentralisatie. 
Er zijn drie niveaus: het strategische, het tactische en het operationele niveau.  
Het besturingsmodel gaat uit van het principe van integraal management.  
Dit betekent dat leidinggevenden (binnen aangewezen grenzen) verantwoordelijk 
zijn voor het stellen van doelen, het organiseren van het werk en de realisatie 
van gestelde doelen. De leidinggevenden kunnen in de samenhang sturen op alle 
functionele taakvelden (zoals productie, personeel en financiën), doordat het 

leidend sturings- en beheersingssysteem is verankerd in de planning & control 
cyclus. De concern controller (Directeur Finance & Control) is verantwoordelijk voor 
het functioneren van deze cyclus en voor de aansturing van de decentrale 
themacontrollers. In de planning & control cyclus wordt de strategische visie van 
het Erasmus MC vertaald, via de jaarlijkse begrotingsrichtlijn, naar jaarplannen per 
afdeling en thema. De haalbaarheid van deze plannen en de benodigde 
investeringen worden vooraf zorgvuldig gewogen, waarbij een risicoanalyse 
onderdeel uitmaakt van de overwegingen en besluitvorming. 

De jaarplannen 2021 zijn opgesteld conform de jaarplan-methodiek. Elke afdeling 
maakt een jaarplan dat is afgeleid van het Erasmus MC-brede jaarplan, welke op 
zijn beurt is afgeleid van de strategiekaart van het Erasmus MC (Koers23). Dit geeft 
ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat nodig is om onze ambities 
te bereiken, welke randvoorwaarden dienen te worden opgesteld en de acties die 
moeten worden uitgevoerd. De jaarplan methodiek wordt digitaal ondersteund 
waarbij doel, actie, tijd, actiehouder en monitoring per tertiaal plaatsvinden.
Gedurende het jaar rapporteren de afdelingen maandelijks over belangrijke 
stuurindicatoren zoals productie en financiën. Daarnaast verantwoorden de 
afdelingen zich uitvoerig per tertiaal over het gevoerde beleid en de bereikte 
resultaten op de kerntaken en de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur en het 
voltallige themabestuur bespreken deze rapportages gezamenlijk. 

Bij het Erasmus MC is enkele jaren geleden prestatiebekostiging ingevoerd. Binnen 
het segment Zorg is met ingang van 2021 prestatiebekostiging veranderd in 
productie-gestuurd begroten (PRO-B€). Dit heeft een herverdeling van de omzet- 
en kostenkaders over de afdelingen tot gevolg gehad. Op basis van de verwachte 
productie, profielinformatie en de kostprijzen 2019 (inclusief indexatie) zijn de 
begrotingen 2021 van de afdelingen vorm gegeven. Daarnaast heeft afstemming 
plaatsgevonden met de OK en de klinieken over de zorgcapaciteit.  
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Zodoende is er overeenstemming tussen de begrote productie en de beschikbare 
capaciteit in de opgestelde begroting.

Voor 2022 staat verdere ontwikkeling van benchmarking en normering op de 
planning. Waar in het verleden veel aandacht was voor interne verrekeningen 
wordt vanaf 2021 op basis van dashboards stuurinformatie gegeven aan de 
afdelingen; in 2022 zal hier verder beleid op worden ontwikkeld. Daarnaast is  
de heroriëntatie van het financieringsmodel voor het segment Onderzoek en 
Onderwijs in 2022 belangrijk zodat hier eveneens een volgende stap gemaakt 
wordt richting eenvoudige maar doelmatige stuurinformatie.

Tenslotte is in 2020 Slim Fit opgestart om een structureel gezonde bedrijfsvoering 
voor het Erasmus MC te bewerkstelligen. Dit programma is gecontinueerd in 2021 
en krijgt een permanente plek binnen de P&C-cyclus.

Banken, de ministeries van VWS en OCW, verzekeraars, de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en subsidiegevers eisen steeds meer en gedetailleerdere 
verantwoording over de verschillende geldstromen. Daarnaast geldt dat  
het risicoprofiel van UMC’s is toegenomen door de marktwerking en door  
de concurrentie voor extern gefinancierde onderzoeksprojecten. Inkomsten 
genereren door productiegroei te realiseren is een weg die meer en meer  
aan banden is gelegd door het Hoofdlijnenakkoord.

Het Erasmus MC heeft een gezonde financiële basis om blijvend te kunnen 
investeren in personeel, innovatie, ICT en huisvesting en om de belangrijkste 
externe financiële risico’s te kunnen opvangen. Dit leidt tot de beoogde 
continuïteit van de bedrijfsvoering (de uitvoering van onderzoek, onderwijs en 
zorg). Het Erasmus MC verhoogt de doelmatigheid en kwaliteit door continu te 
benchmarken, zowel intern als extern. Aanscherpingen van de bedrijfsvoering 

zullen ertoe bijdragen dat het Erasmus MC een betrouwbare partij blijft met 
aantrekkingskracht voor externe financiers. Een gezonde bedrijfsvoering, 
instandhouding van de solvabiliteit en het realiseren van een sterke kasstroom  
zijn daarvoor een randvoorwaarde.

Resultaten, omzet en ontwikkeling balans

Financieel resultaat 2021 bezien vanuit de kerntaken van het Erasmus MC
Het Erasmus MC heeft in 2021 een bevredigend financieel resultaat geboekt van 
€46 miljoen. Dit resultaat bedraagt 2,2% van de omzet van €2,1 miljard. In 2020 
was het resultaat €13 miljoen, omgerekend 0,7% van de omzet. Het resultaat 2021 
is een afgeleide van goede prestaties op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs & 
onderzoek, en bedrijfsvoering. Gezien de hoge benodigde investeringen de 
komende jaren is dit resultaat tegelijkertijd ook noodzakelijk voor een gezonde en 
duurzame lange termijn bedrijfsvoering.

In de patiëntenzorg (segment Zorg) steeg het resultaat van €20 miljoen in 2020 
naar €30 miljoen in 2021. Dit komt overeen met een resultaat van 1,7% van de 
omzet van €1,8 miljard. Ook in 2021 wist Erasmus MC de patiëntenzorg 
bovengemiddeld goed op peil te houden, ondanks de aanhoudende beperkingen 
van Covid-19. Dit betekent dat het Erasmus MC –net als in 2020- geen beroep 
hoeft te doen op de vangnetregeling van zorgverzekeraars voor gederfde 
inkomsten door Covid-19. 
De geleverde prestaties in de patiëntenzorg hangen nauw samen met een 
optimaal gebruik van bestaande capaciteit in het Erasmus MC. De organisatie is er 
op een gedreven wijze in geslaagd om via een strakke strategische, tactische en 
operationele planning het laatste bed telkens weer te vinden. De decentrale 
organisatiestructuur in het ziekenhuis –gebaseerd op afdelingen met veel eigen 
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regelvermogen- gaf betrokken afdelingshoofden, medisch specialisten en andere 
zorgprofessionals de ruimte om actief in te spelen op telkens wisselende 
omstandigheden. Bij deze dagelijkse zoektocht naar capaciteit heeft het ziekenhuis 
effectief gebruik kunnen maken van de moderne infrastructuur en het beschikbare 
vastgoed op de campus. Alles bij elkaar heeft het Erasmus MC in 2021 een stevig 
aandeel gehad in de Covid-zorg en de opschaling van IC-bedden, en tegelijkertijd 
de reguliere zorg maximaal doorgang kunnen laten vinden. Parallel hieraan is 
vanuit de diagnostiek adequaat en met succes ingespeeld op de actuele behoefte 
aan Covid-19 testen.

In het onderwijs en onderzoek (segment O&O) steeg het resultaat van €7 miljoen 
negatief in 2020 naar €16 miljoen positief in 2021, bij een omzet van €333 
miljoen. De stijging in het resultaat 2021 is mede het gevolg van de verkoop van 
aandelen Harbour Biomed van €6 miljoen. Dit biotechbedrijf komt voort uit 
vindingen van o.a. het Erasmus MC en is eind 2020 in Hongkong naar de beurs 
gegaan. Onderliggend profiteerde het O&O-resultaat 2021 van een groei van 
zowel de rijksbijdrage als van extramurale middelen. Het Erasmus MC heeft zich 
vanuit kracht weten te positioneren als een aantrekkelijke partner voor 
wetenschappelijk onderzoek, waardoor zowel de tweede, derde als vierde 
geldstroom zijn gestegen. Eind 2021 bestaat de onderzoekportefeuille uit 
ongeveer 1900 wetenschappelijke projecten in het brede medische spectrum van 
fundamenteel tot klinisch-toegepast onderzoek. Naast het onderzoek bleef ook 
het onderwijs tijdens de coronapandemie –ook hier ondanks de vele beperkingen- 
op niveau. De toekenning van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs & 
Onderzoek vormden een belangrijke bijdrage om de vertraging die (veelal jonge) 
onderzoekers hebben opgelopen als gevolg van de Covid-19 crisis te mitigeren en 
leveren een bijdrage aan de extra kosten die nodig zijn geweest om het onderwijs 
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

In de bedrijfsvoering profiteerde het Erasmus MC in 2021 van het programma ‘Slim 
Fit’. In weerwil van de uitbraak van Covid-19 startte dit interne verbeterprogramma 
in het voorjaar 2020 met als doel het financieel resultaat van het Erasmus MC 
duurzaam te verbeteren. Slim Fit betreft een breed besparings- en 
efficiencyprogramma binnen de gehele organisatie. Anderhalf jaar na de start 
heeft dit programma onder meer geleid tot een meer beheerste ontwikkeling in de 
personele en materiële kosten en een versterking van het financiële bewustzijn in 
de organisatie.

Vanuit de langere termijn bezien, brengt het resultaat van €46 miljoen in 2021 en 
2,2% van de omzet het Erasmus MC na een aantal mindere financiële jaren terug 
op het niveau van de jaren 2015-2017. Dit is de periode direct voor de oplevering 
van de nieuwbouw en het elektronisch patiëntendossier. Het financieel herstel in 
2020/2021 na de dip in 2019 laat zich primair verklaren door een gestage groei in 
geleverde derdelijns patiëntenzorg en bijbehorende vergoedingen, verbetering van 
afspraken met zorgverzekeraars, en Slim Fit. 

Het Erasmus MC staat de komende jaren voor grote investeringsopgaven. Dit 
omvat o.a. de mid-life renovatie van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, en 
de meer fundamentele renovatie van het faculteitsgebouw voor wetenschappelijk 
onderzoek. Dit nog los van de investeringen in digitalisering, medische 
technologie, ICT, campusontwikkeling en de convergentie met de TU Delft en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Een goed resultaat in de exploitatie is een 
‘conditio sine qua non’ om als Erasmus MC maatschappelijke waarde te kunnen 
blijven creëren. De toenemende krapte op de markt voor vastgoed zet deze 
noodzaak verder op scherp. Juist om de benodigde investeringen te kunnen doen 
en de ambities uit de strategie (Koers23 en verder) ook in de toekomst te kunnen 
blijven financieren, blijft het Erasmus MC –geheel vanuit de gedachte van ‘Slim 
Fit’- inzetten op een gezonde financiële bedrijfsvoering. 
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Onderstaand wordt meer specifiek ingegaan op de ontwikkelingen in 2021 van 
resultaat, balans, bedrijfsopbrengsten, en bedrijfslasten. Tevens wordt ingegaan op 
de rol van Covid-19 en de resultaten van de belangrijkste deelnemingen. De 
ontwikkeling van eigen vermogen en solvabiliteit wordt toegelicht tegen de 
achtergrond van het treasurybeleid en het bestaande financieringsarrangement 
van het Erasmus MC met de banken.

Resultaat 2021

Opbouw van het resultaat van het Erasmus MC
(in miljoen euro’s) Jaar 2021 Jaar 2020 Mutatie

Segment Erasmus MC - Zorg 29,6 21,0 8,6

Segment Erasmus MC - O&O 16,0 -6,7 22,7

Enkelvoudig resultaat 45,6 14,3 31,3

Stichting lnnovative Molecular Research Fund (IMRF) 0,3 -1,3 1,6
Geconsolideerd resultaat 45,9 13,0 32,9
Resultaat ADRZ 7,4 4,1 3,3
Geconsolideerd resultaat (exclusief ADRZ) 38,5 8,9 29,6

Het resultaat in de gepubliceerde jaarrekening bedraagt in 2021 € 45,9 miljoen 
positief bij een omzet van € 2.095,6 miljoen.  

Het jaar 2021 was evenals het jaar 2020 een bijzonder jaar vanwege de 
voortdurende Covid-19 pandemie en de onzekerheid die dit gedurende het jaar 
met zich meebracht. De impact van Covid-19 op de gehele organisatie van het 
Erasmus MC is groot en daarmee ook op de financiën. Het Erasmus MC is tevreden 
met het geconsolideerde positieve resultaat over het jaar 2021 van € 45,9 miljoen. 
Dit overigens bewust blijvend van de (financiële) uitdagingen die vragen om een 
structurele resultaatsverbetering in de toekomst.

Het geconsolideerd resultaat 2021 van € 45,9 miljoen positief is € 32,9 miljoen 
hoger dan het geconsolideerd resultaat 2020. Zonder het resultaat van de 
deelneming Admiraal de Ruyter ziekenhuis bedraagt het geconsolideerd 
resultaat 2021 € 38,5 miljoen positief (2020: 8,9 miljoen positief). Exclusief het 
resultaat van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis is het resultaat in het jaar 2021 
met 29,6 miljoen toegenomen. 

Verdeling geconsolideerd resultaat per segment 
(exclusief ADRZ) (in miljoen euro’s) Jaar 2021 Jaar 2020 Mutatie

Geconsolideerd resultaat 45,9 13,0 32,9 

Resultaat ADRZ 7,4 4,1 3,3

Geconsolideerd resultaat (exclusief ADRZ) 38,5 8,9 29,6

Segment Erasmus MC - Zorg 22,5 15,6 6,9
Segment Erasmus MC - O&O 16,0 -6,7 22,7
Geconsolideerd resultaat (exclusief ADRZ) 38,5 8,9 29,6

Bedrijfsopbrengsten 2021

Bedrijfsopbrengsten geconsolideerd per segment  
(in miljoen euro’s) Jaar 2021 Jaar 2020 Mutatie

Segment Erasmus MC - Zorg 1.762,1 1.682,6 79,5

Segment Erasmus MC - O&O 333,5 306,3 27,2
Totaal bedrijfsopbrengsten 2.095,6 1.988,9 106,7

De totale bedrijfsopbrengsten van het Erasmus MC zijn in 2021 met € 106,7 
miljoen (+5%) gestegen ten opzichte van 2020. Verdeeld naar segment is het 
volgende beeld zichtbaar:

36a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
21

< terug naar inhoud

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



a   De bedrijfsopbrengsten bij het segment Zorg zijn in 2021 met € 79,5 miljoen 
(+5%) gestegen in vergelijking met 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door 
de volgende drie posten:
a  Hogere opbrengsten met betrekking tot de zorgprestaties van € 97,0 miljoen:

- In 2020 zijn de opbrengsten zorgverzekeringswet met € 82,4 miljoen 
gestegen als gevolg van toenemende productie en verbeterde afspraken 
met zorgverzekeraars, hogere opbrengsten bij de dure geneesmiddelen, 
volledige nacalculatie op Covid-zorg en prijsindexatie.

- De opbrengst in 2021 van de CB-regeling vergoeding meerkosten Covid-19 
is met € 2,8 miljoen toegenomen ten opzichte van 2020. De CB-regeling 
vergoeding meerkosten Covid-19 in 2021 bestaat uit de volgende 
componenten: een vergoeding van 1,1% opslag op de CB-aanneemsom  
en de vergoeding voor meerkosten van de Covid IC- en verpleegdagen.

- De beschikbaarheidsbijdragen zorg zijn met € 10,5 miljoen gestegen als 
gevolg van prijsindexatie, een nieuw verdelingsmodel en de afwikkeling 
van voorgaande jaren.

a  Lagere subsidies van € 3,1 miljoen:
- Vanwege de Covid-19 pandemie is er in de jaren 2020 en 2021 sprake  

van een subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19.  
De subsidieopbrengst inzake de zorgbonus 2021 bedraagt € 5,9 miljoen  
en hier tegenover staan gemaakte personeelskosten 2021 ter grootte  
van € 5,9 miljoen. In het jaar 2020 was de subsidieopbrengst inzake de 
zorgbonus 2020 € 17,8 miljoen en bedroegen de personeelskosten 2020 
inzake zorgbonus 2020 € 17,8 miljoen. De subsidie-opbrengst in het jaar 
2021 als gevolg van de zorgbonus is aldus € 11,9 miljoen lager dan in 2020.

- De opbrengst in 2021 van een aantal andere subsidies is in totaal € 8,8 
miljoen hoger dan in 2020 en dit betreft onder andere de volgende 
subsidies: de subsidieopbrengst inzake de IC-opschaling en de 
beschikbaarheidsbijdragen voor opleidingen.

a  Lagere overige bedrijfsopbrengsten van € 14,4 miljoen door met name
 onderstaande posten:

- Er is in 2021 sprake van een lagere vrijval uit de vooruitontvangen 
schadevergoeding van het Ministerie van VWS. De lagere vrijval is het effect 
van een schattingswijziging waarbij er beter wordt aangesloten op de beide 
toekenningen. De vrijval bedraagt € 14,2 miljoen voor 2021 (2020: € 25,6 
miljoen) en de aanpassing in 2021 voor de te hoge vrijval in de periode 
2015 tot en met 2020 bedraagt € 16,3 miljoen (totale mutatie in 2021 ten 
opzichte van 2020 is € 27,7 miljoen).

- De opleidingsopbrengsten zijn in 2021 € 2,1 miljoen hoger dan in 2020. 
Door de Covid-19 pandemie zijn opleidingen/cursussen in 2020 later 
gestart en hierdoor zijn de opbrengsten in 2021 hoger dan in 2020.

- De overige opbrengsten bij Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV zijn gestegen 
met € 4,9 miljoen door vooral de extra uitgevoerde Covid-19 testen.

a   De bedrijfsopbrengsten bij het segment Onderzoek en Onderwijs zijn in 2021 
met € 27,2 miljoen (9%) gestegen in vergelijking met 2020. De belangrijkste 
verschillen zijn:
a  Hogere subsidies van € 14,3 miljoen door vooral de hogere opbrengsten in 

2021 ten opzichte van 2020 bij de Rijksbijdrage. De opbrengst 2021 is 
enerzijds hoger door prijsindexatie en anderzijds doordat de overheid via het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) additionele middelen beschikbaar 
heeft gesteld. Dit betreft de NPO-onderwijsgelden (€ 3,4 miljoen) en de 
NPO-onderzoeksgelden (€ 5,1 miljoen). Hier staan wel extra kosten 
tegenover. Het effect op het resultaat is daardoor beperkt.

a  Hogere overige bedrijfsopbrengsten van € 12,8 miljoen door vooral de 
volgende posten:
- In het jaar 2020 waren vanwege de Covid-19 pandemie diverse  

EMF-onderzoeksprojecten (tijdelijk) stopgezet. Hierdoor ligt de totale 
EMF-omzet in het jaar 2021 € 9,7 miljoen hoger dan in 2020.

- Daarnaast zijn er in 2021 hogere opbrengsten uit exploitatieprojecten  
(€ 3,2 miljoen) gerealiseerd. 
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Bedrijfslasten 2021 
 

Bedrijfslasten geconsolideerd per segment 
(in miljoen euro’s) Jaar 2021 Jaar 2020 Mutatie

Segment Erasmus MC - Zorg 1.703,8 1.632,6 71,2

Segment Erasmus MC - O&O 321,9 312,8 9,1
Totaal bedrijfslasten 2.025,7 1.945,4 80,3

De totale bedrijfslasten van het Erasmus MC zijn in 2021 met € 80,3 miljoen 
(+4%) gestegen ten opzichte van 2020. Verdeeld naar segment is het volgende 
beeld zichtbaar:

a  Bij het segment Zorg zijn de bedrijfslasten in 2021 met € 71,2 miljoen (+4%) 
gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Bepalend hierbij zijn met name de 
volgende drie aspecten:
a  De personeelskosten zijn in 2021 met € 19,6 miljoen toegenomen vooral door 

de hogere lonen en salarissen als gevolg van de CAO-stijging, de hogere 
pensioenpremie en een toename van de personeelsbezetting, mede als 
gevolg van Covid-19. Ten opzichte van het jaar 2020 zijn in 2021 de dotaties 
aan de personele voorzieningen en de inzet van personeel niet in loondienst 
lager. De personeelskosten in 2021 in relatie tot de zorgbonus zijn € 11,9 
miljoen lager dan in 2020.

a   In het jaar 2021 zijn de afschrijvingskosten met € 8,9 miljoen toegenomen 
ten opzichte van 2020. Belangrijke verklaring van deze toename van de 
afschrijvingskosten is dat het Erasmus MC een nieuwe inschatting heeft 
gemaakt van de verwachte economische levensduur van het Elektronisch

 Patiënten Dossier. Dit heeft ertoe geleid dat de economische levensduur van 
het Elektronisch Patiënten Dossier is verlaagd van 15 jaar naar 8 jaar per 1 
januari 2021. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingen over 2021 met € 5,4 
miljoen toegenomen.

a   De overige bedrijfskosten liggen in 2021 € 43,6 miljoen hoger dan in 2020. 
Deze hogere bedrijfskosten worden met name verklaard door hogere 
patiënt-, onderwijs- en onderzoeksgebonden kosten (€ 19,8 miljoen), hogere 
algemene kosten (€ 16,3 miljoen) en hogere kosten van voedingsmiddelen en 
hotelmatige kosten (€ 7,3 miljoen).

 De hogere patiënt-, onderwijs- en onderzoeksgebonden kosten worden voor 
een belangrijk deel veroorzaakt door Covid-19 en betreffen hoofdzakelijk 
hogere kosten geneesmiddelen en hogere kosten onderzoeksfuncties (mede 
ten behoeve van de Covid-19 testen). De hogere algemene kosten worden 
nagenoeg geheel verklaard door sloopkosten in het jaar 2021 (€ 14,0 miljoen). 
Na de inhuizing in de nieuwbouw in het jaar 2018 zijn de leeggekomen 
gebouwen afgesloten en afgekoppeld van de overige gebouwdelen van het 
Erasmus MC en heeft sloop plaatsgevonden. 

a   Bij het segment Onderzoek en Onderwijs zijn de totale bedrijfslasten in 2021  
€ 9,1 miljoen (+3%) hoger dan in 2020. Bepalend hierbij zijn met name de 
volgende vier posten:
a   De personeelskosten zijn in 2021 met € 10,0 miljoen toegenomen vooral door 

de hogere lonen en salarissen als gevolg van de CAO-stijging, de hogere 
pensioenpremie, een toename van de personeelsbezetting en een hogere 
inzet van personeel niet in loondienst.

a   De afschrijvingskosten liggen in 2021 € 2,7 miljoen lager dan in 2020. 
Belangrijkste verklaring is dat er in het jaar 2020 relatief veel eenmalige 
afschrijvingskosten waren. Dit betreft apparatuur die volledig door 
subsidieverstrekkers werd gefinancierd en aldus in één jaar is afgeschreven. 
Hierbij geldt dat hogere afschrijvingskosten als gevolg van externe 
financiering terugkomen in de opbrengsten onderzoeksprojecten. 

a   In het jaar 2020 was er sprake van een bijzondere waardevermindering van 
€ 3,6 miljoen. Dit betrof de afboeking van plankosten voor het programma 
Eread. In het jaar 2021 is er geen sprake van een bijzondere waarde-
vermindering waardoor deze kosten in 2021 € 3,6 miljoen lager zijn.
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a   De overige bedrijfskosten liggen in 2021 € 5,4 miljoen hoger dan in 2020. 
Deze hogere bedrijfskosten worden verklaard door vooral:
- Hogere patiënt-, onderwijs- en onderzoeksgebonden kosten (€ 8,4 miljoen) 
 In het jaar 2020 zijn vanwege de Covid-19 pandemie diverse EMF-

onderzoeksprojecten (tijdelijk) stopgezet waardoor zowel de EMF-omzet als 
ook de bedrijfskosten lager waren in 2020 ten opzichte van het 2021.

- Hogere algemene kosten (€ 4,2 miljoen) door uitgaven voor de NPO-
onderzoeksgelden ad € 2,5 miljoen en door een aantal kleinere posten 
waarbij de kosten in 2021 zijn toegenomen ten opzichte 2020 (€ 1,7 
miljoen).

- Lagere dotaties aan de voorzieningen (€ 7,1 miljoen) door vooral de lagere 
dotatie aan de verliesvoorziening voor EMF-projecten (€ 5,0 miljoen). 

Deelnemingen 2021

Resultaat uit deelnemingen (in miljoen euro’s) Jaar 2021 Jaar 2020

Admiraal de Ruyter ziekenhuis 7,4 4,1

Erasmus MC Holding BV 3,5 2,6
Totaal resultaat uit deelnemingen 10,9 6,7

Het totale resultaat van de deelnemingen 2021 is € 10,9 miljoen positief.  
De bijdrage van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis is in 2021 € 7,4 miljoen 
positief (2020: € 4,1 miljoen positief). 
Het resultaat van de Erasmus Holding BV bedraagt € 3,5 miljoen positief (2020:  
€ 2,6 miljoen positief). Het positieve resultaat 2021 van de Erasmus Holding BV  
is met name toe te schrijven aan de opbrengst van de verkoop van aandelen van 
HMB Holdings Ltd. (€ 5,8 miljoen).

Ontwikkeling geconsolideerde balans 2021
 
Geconsolideerde balans (in miljoen euro’s) 31-12-2021 31-12-2020 Mutatie
ACTIVA

Vaste activa 1.351 1.440 -89

Vlottende activa 802 706 96

Totaal activa 2.153 2.146 7
PASSIVA
Eigen vermogen 670 637 33
Voorzieningen 79 90 -11
Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie 
van VWS

92 77 15

Langlopende schulden 780 822 -42
Kortlopende schulden 532 520 12
Totaal passiva 2.153 2.146 7

De vier grootste mutaties in de balans worden onderstaand nader toegelicht:

a De vaste activa nemen met € 89 miljoen af in 2021 vooral doordat de 
investeringen in 2021 van € 55 miljoen lager zijn dan de afschrijvingskosten 2021 
van € 138 miljoen. 

a  De vlottende activa nemen met € 96 miljoen toe in 2021. De belangrijkste 
mutaties in deze post zijn:
a  De overige vorderingen en overlopende activa zijn in 2021 met € 24 miljoen 

gedaald ten opzichte van 2020. De twee belangrijkste verklaringen hierbij zijn 
enerzijds de daling van het openstaand debiteurensaldo ultimo 2021 (€ 18 
miljoen) en anderszijds de daling van de postie nog te facturen omzet DBC’s 
(€ 17 milljoen). Ten opzichte van het jaar 2020 kon het Erasmus MC in 2021 
eerder (en ook meer) zorgomzet factureren aan de zorgverzekeraars.

a  De liquide middelen zijn in het jaar 2021 met € 138 miljoen toegenomen. 
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a  De balanspositie effecten is in 2021 met € 13 miljoen gedaald door de verkoop 
van aandelen HBM Holdings Ltd. en de lagere beurswaarde van HBM Holdings 
Ltd. ultimo 2021.

a  De positie Onderhanden werk bij de MSZ en GGZ is in 2021 in totaal met € 7 
miljoen gedaald.

a  Het eigen vermogen is in 2021 met € 33 miljoen toegenomen. Dit betreft enerzijds 
het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 46 miljoen en anderzijds de 
negatieve mutatie van € 13 miljoen in de herwaarderingsreserve in 2021 voor de 
reële waarde van de effecten van HBM Holdings Ltd.

a  Het saldo van de langlopende schulden daalt in 2021 met € 42 miljoen. Dit betreft 
de aflossing van langlopende leningen van het Erasmus MC (€ 49 miljoen) en het 
Admiraal de Ruyter ziekenhuis (€ 10 miljoen) en de opname van nieuwe leningen 
in 2021 bij het Admiraal de Ruyter ziekenhuis (€ 16 miljoen).

Eigen Vermogen/solvabiliteit
Het enkelvoudig eigen vermogen bedraagt ultimo 2021 € 662 miljoen  
(ultimo 2020: € 630 miljoen). 

Ratio’s (op basis van enkelvoudig eigen vermogen) 31-12-2021 31-12-2020

SOLVABILITEIT

Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 32,4% 30,9%
Solvabiliteit gecorrigeerd
(gecorrigeerd eigen vermogen / gecorrigeerd balanstotaal) (1) 25,9% 23,8%

(1) Op basis van de enkelvoudige balans berekend conform specifieke definitie van de kredietinstellingen. 

Met de BNG, EIB, AG-Insurance, ING, ABNAMRO en Rabobank zijn door het 
Erasmus MC afspraken gemaakt over ratio’s. Indien een bank daarom verzoekt 
worden de ratio’s jaarlijks bevestigd door middel van een Compliance Certificaat. 

Deze ratio’s betreffen onder andere:
a   de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) van minimaal 1,3;
a   een minimaal (gecorrigeerd) solvabiliteitspercentage welke, afhankelijk van de 

kredietinstelling, ultimo 2021 boven de 20% moet liggen.

Ultimo 2021 voldoet het Erasmus MC aan alle door kredietinstellingen gestelde eisen.

Bestaand financieringsarrangement
Voor de nieuwbouw heeft het Erasmus MC op 18 december 2006 een 
financieringsarrangement afgesloten bij de Europese Investeringsbank (EIB) en de 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ter hoogte van € 866 miljoen (Tranche 1). 
Ten behoeve van de nieuwbouw van het Rg-gebouw dat behoort tot Tranche 2 
van de nieuwbouw, is eind 2015 het financieringsarrangement uitgebreid met 
€ 120 miljoen, verstrekt door ING en de Belgische verzekeringsmaatschappij AG 
Insurance. In 2021 zijn geen aanvullende leningen aangetrokken.

Financiële instrumenten
Het Erasmus MC maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van 
uiteenlopende financiële instrumenten. Om deze risico’s te beheersen is een 
beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s 
van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en 
daarmee de financiële prestaties te beperken.

Treasurybeleid
Het Erasmus MC heeft een risicomijdend treasurybeleid. Rentestanden op de 
kapitaal- en geldmarkten accepteert het Erasmus MC als een gegeven en 
beslissingen worden gebaseerd op voorspellingen uit de markt, bijvoorbeeld 
banken. Ook bij het uitzetten en aantrekken van middelen wordt een voorzichtig 
beleid gevoerd (alleen onder strikte voorwaarden worden partijen geselecteerd). 
Bovendien baseert het Erasmus MC zijn treasury-activiteiten op een actueel 
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meerjarenfinancieringsplan en liquiditeitsbegroting. Onderdeel van dit plan is 
een analyse van de financiële risico’s (zoals prijsrisico, renterisico, valutarisico, 
kredietrisico, liquiditeitsrisico) en de maatregelen om deze risico’s waar mogelijk 
op voorhand te minimaliseren. Randvoorwaarden en richtlijnen hiervoor zijn 
opgenomen in het treasurystatuut.

Hieronder volgt bij elk van de genoemde risico’s een korte toelichting:
a   Prijsrisico: het risico dat gelopen wordt tussen de ontwikkeling van de cao en de 

vergoeding die het Erasmus MC van zorgverzekeraars en subsidieverstrekkers 
ontvangt. In eerste instantie zal getracht worden de loonstijging vergoed te krijgen 
van de externe partijen en als dit onverhoopt niet lukt, dan zullen (waar mogelijk) 
aanvullend interne maatregelen moeten worden getroffen.

a   Renterisico: Alle lange leningen zijn tot het eind van de looptijd gefixeerd qua 
rentepercentage. Daarnaast zijn alle lange leningen bij de oplevering van de 
nieuwbouw opgenomen. Hierdoor is het renterisico nihil.

a   Valutarisico: Zoveel mogelijk wordt in euro’s betaald en gefactureerd. Dit risico is 
qua omvang daarom eveneens zeer gering te noemen.

a   Kredietrisico: Middelen worden in beginsel uitsluitend uitgezet bij financiële 
instellingen met een kredietwaardigheid van minimaal een A-rating die zijn 
gevestigd in de eurozone of bij de centrale dan wel decentrale overheid (ook met 
minimaal een A-rating). Het treasurystatuut voldoet aan de ‘Regeling Beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016’ voor instellingen voor onderwijs en onderzoek.

a   Liquiditeitsrisico: Binnen Erasmus MC wordt gewerkt met een meerjarenbegroting, 
een jaarlijkse liquiditeitsbegroting, een 12-maands rolling forecast en 
maandelijkse detail liquiditeitsprognose. Op dagelijkse basis worden alle 
kasstromen en de hoogte van de liquiditeit gemonitord en maandelijks wordt 
gerapporteerd over de verschillen ten opzichte van de realisatie.

De verwachting is dat de liquiditeit in 2022 positief blijft. Het belangrijkste risico 
(los van de actualiteit in zake Covid-19) in de liquiditeitsprognose voor 2022 
betreft het later gereedkomen van de prijslijsten met de zorgverzekeraars.

Bij onverhoopte facturatieproblemen, zullen de opgebouwde liquiditeit en de RC-
kredieten bij ABN AMRO Bank en Rabobank als buffer dienen. Daarnaast biedt de 
AAA-rating de mogelijkheid om als extra zekerheid relatief snel, kort (kas)geld bij 
investeerders te kunnen lenen. Erasmus MC beschikt daarnaast over voldoende 
kasmiddelen voor de financiering van haar investeringen aangezien zij hiervoor 
haar operationele kasstroom kan inzetten.
 
Treasurycommissie
De besluitvorming met betrekking tot het treasurybeleid wordt ondersteund en 
voorbereid door de Treasurycommissie, bestaande uit de directeur Finance & 
Control, de Treasurer, de directeur Programma Integrale Bouw en enkele 
vakinhoudelijke managers. De leden zorgen voor uitvoering en noodzakelijke 
verankering van besluiten binnen de organisatie. Zij bewerkstelligen transparantie 
van activiteiten en processen. Leidend hierbij zijn de kerntaken van het Erasmus MC
 en het maatschappelijk karakter van de ter beschikking staande middelen.
De Treasurycommissie kent de volgende specifieke taken:-
a   beoordelen van en advisering aan de Raad van Bestuur over het treasuryjaarplan, 

de liquiditeitsbegroting, -prognose en -analyses;
a   beoordelen van en advisering aan de Raad van Bestuur over voorstellen 

betreffende vermogenstransacties;
a   vaststellen van werkwijze en procedures teneinde de doelstellingen van het 

treasurymanagement te realiseren;
a   zorgen voor kennisoverdracht aan en afstemming met andere relevante 

functionarissen;
a   beoordelen en advisering aan de Raad van Bestuur van een limitatieve lijst van 

financiële instellingen waar middelen kunnen worden uitgezet.

In 2021 is de Treasurycommissie zeven keer bijeengekomen.
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Meerjarenverwachtingen
Erasmus MC streeft naar een gemiddeld resultaatsniveau van tenminste 1-1,5% in 
de jaren 2022 tot en met 2035. In deze jaren wordt jaarlijks € 132 miljoen 
geïnvesteerd, in sloop, renovatie van met name de Faculteit, renovatie/nieuwbouw 
van het Sophia Kinderziekenhuis en medische apparatuur en IT. In het jaar 2021 is 
geïnvesteerd in verbouwingen, sloop en in apparatuur en ICT voor een bedrag van 
€ 67 miljoen.

Toekomstige investeringen
In 2022 zal wederom geïnvesteerd worden in renovatie, sloop van de bestaande 
huisvesting, onderhoud en apparatuur en IT (begroot: € 142 miljoen). Zoals in de 
paragraaf meerjarenverwachtingen aangegeven, bestaan voor de jaren daarna 
eveneens plannen voor renovatie, onderhoud en sloop van bestaande gebouwen. 
Hierin wordt ook meegenomen het Sophia Kinderziekenhuis en het programma 
Eread, de huisvesting van onderwijs- en onderzoek.

In juni 2021 heeft de Raad van Bestuur een definitief besluit genomen over de 
nieuwe meerjarenbegroting, waarin de nieuwste inzichten op het gebied van 
Huisvesting en IT zijn verwerkt. Recente ontwikkelingen op de bouwmarkt, de 
groter dan verwachte personele bezetting van de EE-toren en de plannen ten 
aanzien van de Erasmus MC Campus Ontwikkeling, nopen de Raad van Bestuur 
tot een formele herijking van de vorig jaar vastgestelde meerjarenbegroting 
eind 2022.

(Verwachte) ontwikkelingen in 2022 met betrekking tot COVID-19
Als gevolg van het grote aantal besmettingen, de oprukkende omikron-variant en 
de daarop gebaseerde noodzakelijke overheidsmaatregelen (lockdown en social 
distancing) beginnen de ziekenhuizen en UMC’s het jaar 2022 opnieuw met een 
vooruitzicht van substantiële omzetderving en hogere kosten. De extra kosten 
bestaan vooral uit:

a extra inzet (waaronder uitbreiding arbeidsovereenkomsten), omscholing en inhuur 
van zorgpersoneel in combinatie met een zeer hoog verzuim,

a kosten voor het testen van patiënten en medewerkers,
a investeringen en kosten voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit,
a extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen van personeel, en
a aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van 

Covid-19 en overige patiënten in sterk aangepaste omstandigheden.
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De noodzaak blijft om ook in de komende periode het beleid en het advies van de 
diverse nationale instanties te volgen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om 
de zorgactiviteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten en de inhaalzorg 
wederom op te gaan starten, zonder daarbij de gezondheid van medewerkers en 
patiënten in gevaar te brengen.

De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben eind 2020 samen 
afspraken gemaakt om ziekenhuizen en UMC’s die zorg leveren aan Covid-19 
patiënten al in een vroeg stadium zekerheid te bieden over dekking van de 
Covid-19 kosten en gederfde inkomsten in 2021. Dit betreft een kader in de MSZ 
2021 voor zorgcontractering 2021 en een financieel vangnet. De contracten van 
2020 vormden daarbij de basis voor de afspraken over 2021. De zorgverzekeraars 
en ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed 
mogelijke balans blijven zoeken tussen zorg voor Covid-19 patiënten en de 
reguliere zorg. Dit om lange wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. 
Alle partijen spreken daarbij de hoop uit dat 2022, na een succesvolle (booster) 
vaccinatiecampagne, voor de zorg weer zoveel mogelijk een jaar wordt als voor de 
uitbraak van corona waarin op gebruikelijke wijze contracten worden gesloten.
In aanvulling op de afspraken met de zorgverzekeraars zijn met de Minister van 
VWS afspraken gemaakt over inkomstenderving op het gebied van zorg voor onder 
andere militairen, vluchtelingen en gedetineerden. Voor de inkomsten die niet 
door de zorgpremie gedekt worden heeft de Minister toegezegd zich in te spannen 
om te voorkomen dat ziekenhuizen in de rode cijfers belanden. Het ministerie van 
VWS draagt daarnaast met een beschikbaarheidsbijdrage bij aan extra IC-bedden 
voor 2021 en 2022.

Door de coronacrisis moest de reguliere zorg mede in opdracht van de Minister van 
VWS in 2021 en de eerste maanden van 2022 in een aantal gevallen (fors) worden 
uitgesteld. Ook nam het aantal verwijzingen naar de ziekenhuizen en UMC’s sterk 

af. Net zoals in 2021 is er in 2022 wederom de uitdaging om de zorgverlening in de 
eerste plaats weer in balans te krijgen. Voordat ziekenhuizen capaciteit hebben om 
deze uitgestelde zorg in te halen moet de impact van Covid-19 voldoende zijn 
afgenomen en de (reguliere) zorg weer stabiliseren op de geplande 100%. 
Vervolgens wordt het de uitdaging de eerder uitgestelde zorg in te halen. 
Ziekenhuizen en UMC’s maken hiervoor plannen en afspraken voor inhaalzorg met 
zorgverzekeraars. In de MSZ regeling 2022 is opgenomen hoe de nadere afspraken 
over inhaalzorg vergoed worden.

In de jaren 2020 en 2021 stond de zorg in het teken van Covid-19. De hoop is dat 
2022 met de komst van reguliere vaccins, boostervaccins en de mildere 
omikronvariant de impact van corona op de ziekenhuiszorg afneemt en dat 
daarmee 2022 gezien kan worden als een overgangsjaar naar een genormaliseerde 
situatie. Het precieze verloop van 
Covid-19 blijft echter, mede door mutaties van het virus, nog moeilijk te 
voorspellen. Strikte monitoring van onder andere mutaties van het virus en de 
impact daarvan op de effectiviteit van de vaccins blijft van groot belang.

Bij alle onzekerheden als gevolg van Covid-19 kan Erasmus MC gebruik maken 
van de toezeggingen van de Minister van VWS en de afspraken die met 
Zorgverzekeraars Nederland zijn gemaakt via het onderhandelakkoord over de 
MSZ 2021 en de continuïteitsbijdragen (CB) voor 2020 en de vangnetwaarde voor 
2021 en de hardheidsclausules voor zowel 2020 als 2021. De productie 2021, 
inclusief de Covid-19 zorg, is bij het Erasmus MC hoger dan de productiebasis 
2019. Hierdoor zal het Erasmus MC voor 2021 geen aanspraak maken op de 
landelijke vangnetregeling. Naast deze specifieke toezeggingen door 
zorgverzekeraars kan aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen, 
waaronder de subsidie voor het opschalen van de IC en uitstel van betaling van 
fiscale heffingen. Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van 
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vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van Covid-19 
worden opgevangen binnen de gemaakte afspraken, rekening houdend met de 
kredietlimiet en de overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen sprake 
van een materiele onzekerheid over de financiële continuïteit voor Erasmus MC.

Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs
In eerdere paragrafen van dit jaarverslag is de impact van de Covid-19-pandemie 
reeds uitvoerig beschreven. Effecten van de Covid-19 pandemie op het onderzoek 
en onderwijs moeten niet worden onderschat. Bij de lockdown in 2020 heeft het 
onderzoek en onderwijs op locatie volledig stilgelegen en in 2021 was het live-
onderwijs, dat essentieel is voor de opleiding van medische studenten, 
gelimiteerd. 

Onderzoek is waar mogelijk gecontinueerd in 2021, maar onder andere de 
beperktere bemensing van laboratoria en verminderde inclusies voor klinische en 
niet-klinische studies heeft tot additionele vertragingen geleid.

De effecten van de Covid-19 pandemie hebben een meerjarig effect. De lockdown 
van 2020 heeft bijvoorbeeld geleid tot vertragingen in coschappen die pas in 2024 
volledig weggewerkt zullen zijn en ook voor onderzoek geldt dat de contract-
verlengingen vanaf de reguliere einddatum van projecten/contracten noodzakelijk 
zijn. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn voor zowel het onderwijs als 
het onderzoek gelden beschikbaar gesteld om de effecten van de pandemie te 
mitigeren. Hieronder wordt de invulling van dit programma nader toegelicht.

Proces
De middelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn in verschillende 
categorieën ingedeeld en op verschillende manieren aan het Erasmus MC 
beschikbaar gesteld. De middelen voor In- en doorstroom & Welzijn (1B) en extra 

coschapplekken (1D) zijn als niet-normatieve Rijksbijdrage beschikbaar gesteld, 
terwijl de middelen voor Verhoogde instroom (1A) als normatieve Rijksbijdrage 
zijn aangemerkt. De middelen voor Extra handen in de klas (1C) zijn als subsidie 
aangemerkt en de middelen uit het NPO programma voor onderzoekers die 
vertraging hebben opgelopen als gevolg van Covid-19 (2) is als onderdeel van het 
Werkplaatsfunctie toegekend aan het Erasmus MC. De verschillende bronnen 
van het Nationaal Programma Onderwijs zijn hieronder samengevat. In deze 
tabel is ook de verantwoorde besteding 2021 opgenomen. 

Nummer Ontvangsten NPO gelden Ontvangst 2021 Besteding 2020

1A Verhoogde instroom 2.676.372 1.171.753 
1B In-Doorstroom en welzijn 768.966 386.503 
1C Extra handen in de klas 367.340 367.340 
1D Stages Erasmus MC 1.117.779 -
1 Totaal NPO Onderwijs 4.930.457 1.925.596 
2 NPO Onderzoek via Werkplaatsfuctie 5.105.522 2.548.337 
2 Totaal NPO Onderzoek 5.105.522 2.548.337 
1+2 Totaal NPO programma 10.035.979 4.473.933 

 De Gezamenlijke Vergadering, de facultaire medezeggenschap bestaande uit de 
studentenraad en de commissie Onderzoek en Onderwijs van de Ondernemingsraad, 
is betrokken geweest bij het opstellen van plannen voor de besteding van de NPO-
middelen en is gevraagd om zelf ook met gewenste interventies te komen.  
De uiteindelijke bestedingsplannen, die hieronder per thema nader zijn uitgewerkt, 
hebben alle de instemming van de Gemeenschappelijke Vergadering. De voortgang 
van de plannen wordt gemonitord en de medezeggenschap wordt periodiek op de 
hoogte gehouden van de voortgang die wordt geboekt. 
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ZORG, ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

In het Erasmus MC zijn de thema’s belast met de uitvoering van de kerntaken 
zorg, onderzoek en onderwijs. Er zijn negen thema’s, die ondersteund door het 
servicebedrijf gezamenlijk werken aan excellente zorg, onderzoek en onderwijs:

a   Het thema Biomedische Wetenschappen bestaat uit de afdelingen 
Biochemie, Celbiologie, Genetische Identificatie, Moleculaire Genetica, 
Neurowetenschappen en Ontwikkelingsbiologie. 

a   Het thema Diagnostiek en Advies bestaat uit de afdelingen Apotheek, 
Klinische Chemie, Immunologie, Medische Microbiologie en Infectieziekten, 
Viroscience, Pathologie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.

a   Thema Daniel den Hoed bestaat uit de afdelingen Hematologie, Interne 
Oncologie en Radiotherapie. 

a   Thema Dijkzigt bestaat uit de afdelingen Heelkunde, Inwendige 
Geneeskunde, Dermatologie, Orthopedie, Reumatologie, 
Revalidatiegeneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten en Plastische en 
Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie.

a   Thema Gezondheidswetenschappen bestaat uit de afdelingen 
Epidemiologie, Medische Informatica, Maatschappelijke Gezondheidszorg, 
Huisartsengeneeskunde, en de Core Facilities Erasmus Rotterdam 
Gezondheid Onderzoek (ERGO) en Generation R.

a   Thema Hersenen & Zintuigen bestaat uit de afdelingen: KNO, MKA, 
Neurochirurgie, Neurologie, Oogheelkunde en Psychiatrie. 

a   Thema Sophia bestaat uit de afdelingen Kindergeneeskunde, 
Kinderchirurgie, Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Klinische 
Genetica, Gynaecologische Oncologie, Urologie en Verloskunde & 
Gynaecologie.

a   Thema Spoed, Peri-Operatief en Intensief (SPIN) bestaat uit de afdelingen 
Anesthesiologie, Intensive Care Volwassenen (ICV), Spoedeisende Hulp 
(SEH), Traumacentrum ZWN en het Operatiekamercomplex (OK). Het 
Dagbehandelcentrum, de PACU, Create4Care en het Centrum voor 
Thuisbeademing behoren eveneens onderdeel tot dit thema. 

a   Thema Thorax bestaat uit de afdelingen Longgeneeskunde, Cardiologie  
en Cardio-thoracale Chirurgie. 
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HOOGTEPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN ZORG, 
ONDERWIJS EN ONDERZOEK 2021

Het gaat te ver om in dit jaarverslag alles wat in het Erasmus MC het 
afgelopen jaar op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs is bereikt, en 
alle prijzen, grants en subsidies die zijn toegekend, te benoemen. Hieronder 
geven wij graag in willekeurige volgorde een kleine bloemlezing van 
bijzondere hoogtepunten en ontwikkelingen die zich in 2021 binnen en 
tussen de thema’s hebben voorgedaan. 

a Binnen ERGO, een Core Facility van het Erasmus MC op het gebied van grote 
bevolkingsonderzoeken, is een nieuwe substudie gestart naar COVID-19 in de 
algemene populatie, waarvoor een groot Nederlands consortium opgezet is 
met subsidie van ZonMW. Onderzoeken binnen ERGO hebben geleid tot het 
verkrijgen van een aantal prestigieuze grants van ondermeer NWO/ZonMw, 
Amerikaanse Alzheimer Asscociation en de Hartstichting. 

a Manfred Kayser, hoogleraar Forensische Moleculaire Biologie, is door vakgenoten 
gekozen als de nummer 2 wereldwijd op het gebied van de forensische 
geneeskunde en nummer 1 op het gebied van de forensische genetica.

a Straatdokter Marcel Slockers is gepromoveerd op een onderzoek naar de 
effectiviteit van het Rotterdamse beleid op de gezondheid van dak- en 
thuislozen. Het proefschrift is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen 
Erasmus MC en gemeente, die het gemeentelijke beleid heeft bepaald EN de 
gezondheid van de dak- en thuislozen heeft verbeterd.

a In 2021 zijn het Transplantatie Instituut en het Hart-Vaat Instituut van start 
gegaan. Deze instituten zijn, net als het al bestaande Kankerinstituut, 
themaoverstijgende samenwerkingsverbanden, waarbinnen zorg, onderwijs, 
opleiding en met name ook wetenschappelijk onderzoek met een discipline-
overstijgende structuur ondersteund en versterkt worden. 

a In de zomer van 2021 hebben vijftig medewerkers van het Transplantatie 
Instituut in twee weken tijd zeven patiënten met een ernstige leverziekte 
voorzien van een nieuwe lever afkomstig van een levende donor. In twee van 
deze gevallen was er bovendien sprake van een zogeheten dominotransplantatie.

a Eind 2021 heeft de Minister van VWS het Erasmus MC aangewezen als een 
van de twee landelijke interventiecentra voor de behandeling van kinderen 
met aangeboren hartafwijkingen. Inmiddels is ook bekend geworden dat de 
NZa nader onderzoek zal doen alvorens er een definitief besluit zal worden 
genomen. De uitkomst hiervan zal worden afgewacht.

a In het kader van het Convergence Health & Technology programma weten 
wetenschappers elkaar steeds beter te vinden. Een recente call voor proposals 
leverde 35 kansrijke voorstellen op. Hierbij zijn in totaal 960 onderzoekers en 
docenten van TU Delft, EUR en Erasmus MC betrokken, hebben 117 externe 
partijen zich gecommitteerd, en wordt ruimte geboden voor het aanstellen 
van 350 nieuwe wetenschappers. 

a De nieuwe research master ‘Genomics in Society’ leidt nieuwe generaties 
onderzoekers op om in een interdisciplinaire omgeving te werken, waarbij niet 
alleen wordt gewerkt aan diepe kennis van genomics, maar ook veel aandacht 
is voor maatschappelijke en ethische aspecten van het onderzoeksgebied. 

a Een belangrijke mijlpaal in 2021 was de eerste allogene stamceltransplantatie 
voor een patiënt met sikkelcelziekte in het Erasmus MC. Deze patiënt heeft na 
de transplantatie een sterke daling van het afwijkende hemoglobine (HbS) en 
afname van de bloedarmoede. Hij heeft geen complicaties na de transplantatie 
gehad, geen pijncrises en geen wisseltransfusies meer nodig gehad. 
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a Met het project DiRECTION is vervangingsstrategie opgesteld voor de 
versnellers van de afdeling Radiotherapie op locatie Dordrecht. Dit heeft 
geresulteerd in de aanschaf van 4 Ethos systemen die AI-gestuurde adaptieve 
radiotherapie mogelijk maken. De Ethos systemen verbruiken ongeveer de 
helft van de stroom die de reguliere versnellers verbruiken en dragen daarmee 
bij aan de duurzaamheid. 

a Er is een nieuwe medische samenwerkingsovereenkomst met het Holland 
Protonencentrum (HollandPTC) getekend, tegelijkertijd is ook verbetering in 
het verwijsproces geïmplementeerd. Er zijn hulpmiddelen aangeschaft en 
geïnstalleerd om de voorbereiding voor de bestraling van patiënten met o.a. 
hoofd-hals, neurologie, long en oeophaguscarcinoom in het Erasmus MC 
identiek te maken aan die in het HollandPTC, zodat deze voorbereidingen 
maar een keer gedaan hoeven te worden, daarmee bijdragend aan verkorting 
van de doorlooptijden en aan duurzaamheid.

a Whole Genome Sequencing is geïntroduceerd voor de diagnostiek van 
“Primaire Tumor Onbekend” patiënten, mede dankzij de inzet van het Erasmus 
MC Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) en de samenwerking met 
het Hartwig Medical Foundation (HMF). Dit heeft geleid tot vergoeding van 
deze complexe diagnostiek in de reguliere zorg .

a In de Covid crisis is door verschillende afdelingen anders, en samen, gewerkt, 
waardoor het mogelijk is geweest de reguliere tertiaire zorg zoveel mogelijk 
doorgang te laten vinden. De afdeling interne oncologie heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd door chemokuren met extra poliklinische zorg zoveel 
mogelijk naar de dagbehandeling over te zetten. De afdeling Inwendige 
Geneeskunde heeft succesvolle patiëntvriendelijke ICT-projecten zoals apps, 
thuismonitoring en videoconsulting geïmplementeerd. De organisatorische  
en personele invulling van de COVID kliniek is verricht door de afdeling 

longgeneeskunde. Door het behoud van verpleegkundigen binnen de COVID 
kliniek, ook ten tijde van de lage aantallen COVID patiënten in de zomer, is de 
piek in het najaar voor een groot gedeelte opgevangen. Hierbij is in het 
bijzonder goed samengewerkt met de afdeling interne geneeskunde. 

a Ondanks de negatieve gevolgen van de COVID crisis is verder gebouwd aan de 
groei van de vier profileringsgebieden van het Sophia Kinderziekenhuis –
Kinderhersencentrum, Kinderthoraxcentrum, Moeder en Kind, en Zeldzame 
Ziekten. 

a Het programma foetale therapie richt zich op chirurgische aandoeningen, zoals 
een aangeboren afwijking van het middenrif (congenitale hernia diafragmatica) 
of ter hoogte van de rug (spina bifida). Voor foetale therapie is een intensief 
trainingsprogramma gestart met een multidisciplinair team van verschillende 
specialisten. Hierbij wordt ook samengewerkt met de TU Delf; voor de spina 
bifida ingreep is bijvoorbeeld een specifiek simulatiemodel ontwikkeld.

a Naar aanleiding van een onverwachte slechte perinatale uitkomst in april 
2020, die (in retrospect) zijn oorzaak vond in een placentaire infectie van het 
SARS-CoV-2 virus, heeft onderzoek naar placenta infecties plaatsgevonden. De 
samenwerking tussen de diverse (sub-)afdelingen binnen het Erasmus MC 
(Verloskunde en gynaecologie, neonatologie, virosciences, pathologie en 
pediatrische infectiologie, immunologie en reumatologie) heeft in korte, 
intensieve tijd, geleid tot de ontdekking van een unieke, niet eerder 
gepubliceerde, placentaire “handtekening” passend bij een infectie van de 
placenta door SARS-CoV-2 met ernstige gevolgen voor het foetus.

a In het Moeder en Kind centrum is de subafdeling Verloskunde gestart met het 
toepassen van Safe@home. Dit is een programma telemonitoring van 
zwangeren, met een verhoogde kans op hypertensie. Zij kunnen thuis hun eigen 
bloeddruk meten en via een digitaal platform aan hun zorgverlener rapporteren.
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a Veel patiënten hebben de afgelopen twee jaar lang(er) moeten wachten op 
een behandeling voor bijvoorbeeld hartchirurgie, percutane interventies voor 
hartafwijkingen en complexe ablaties bij ritmestoornissen. Daarnaast was een 
opvallende toename te van acute cardiale patiënten. Ondanks dit alles is het 
aantal long- en harttransplantaties redelijk op niveau gebleven. De inzet van 
ex vivo long perfusie en de samen met het UMCU en UMCG gestarte DCD 
hartdonatieprocedures heeft hier aan bijgedragen. Samen met andere 
afdelingen binnen het Transplantatie Instituut is gewerkt aan het 
implementeren van een nieuwe regeling voor de extra inzet van 
orgaanperfusionisten en transplantatiecoördinatoren.

a Vanuit de afdelingen Viroscience en Medische Microbiologie en Infectieziekten 
is een belangrijke bijdrage geleverd aan de nationale (landelijk OMT) en 
internationale (WHO) inspanning om het corona-virus te begrijpen en te 
bestrijden. Beide afdelingen zijn ook binnen het Erasmus MC belangrijke 
spelers geweest bij het voorkomen van besmettingen, testen van 
medewerkers, analyseren van besmettingshaarden, onderzoek naar vaccins, 
en onderzoek naar aard en herkomst van het coronavirus.

a Er is veel ingezet op duurzame investeringen, bijv. door de inzet van 
alcoholvrije kleurmachines bij de afdeling pathologie wordt 3400 liter alcohol 
per jaar bespaard.

a Het Erasmus MC heeft als eerste in Nederland een nieuwe type CT scanner 
gebaseerd op Photon-Counting technology in gebruik genomen. 

a Op dinsdag 25 februari 2021 is Ronald Booij als eerste medisch 
beeldvormende- en bestralingsdeskundige (MBB’er) ooit gepromoveerd bij de 
radiologie en nucleaire geneeskunde. De titel van zijn proefschrift is: The 
“Knowledgeable” CT scanner – Optimization by technological advancements.
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Onderzoek en onderwijs
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a In samenwerking met de TU Delft is het Smart Surgery Lab verder ontwikkeld, 
met als doel het verbeteren van accuratesse, veiligheid, voorspelbaarheid en 
uitkomsten van chirurgische procedures met de hulp van technologie. In het 
Erasmus MC wordt hiervan gebruik gemaakt bij o.a. hoofd-hals chirurgie, 
orthopedische chirurgie, en neurochirurgie.

a Om te beschikken over de allernieuwste techniek voor precisie hersenchirurgie 
is gerobotiseerde neuro-navigatie apparatuur aangeschaft. Samen met de 
afdeling neurowetenschappen is het gelukt om tijdens hersenoperaties op 
geheel nieuwe wijze hersenfuncties te meten , deze nieuwe echo techniek, 
functional UltraSound (fUS), is afgelopen jaar geïntegreerd in de routine van 
reguliere hersenoperaties. 

a Vanuit het belang van preventie wordt in deze tijd van lockdowns en sluiting 
van scholen door oogheelkundig onderzoek gewezen op de negatieve invloed 
van smartphones en tablets, en op de positieve invloed van buitenspelen, op 
de progressie van bijziendheid bij kinderen.

a Op OK, IC en SEH zijn greenteams ingesteld. De IC is de voorloper en heeft het 
afgelopen jaar de Erasmus Sustainability Award ontvangen voor de ‘ The 
Green Intensive Care’, een project om de mogelijkheden van een circulaire en 
duurzame IC te verkennen. 

a De corona-crisis heeft op veel manieren bijgedragen aan het verlenen van  
zorg op afstand. Een bijzondere primeur was er voor het Centrum voor 
Pijngeneeskunde, waar bij een inwoner van Bonaire in het Erasmus MC een 
neuromodulator is geplaatst, die nu op afstand ingesteld kan worden.

a De IC is bezig met de doorontwikkeling van big data. Eind januari 2022 is in dit 
kader, in samenwerking met de afdeling IT, de Datahub geopend. De Datahub 
staat symbool voor de zorg van morgen. Het samen ontwikkelen van een 
datagedreven ziekenhuis en samen brengen van mensen én ideeën. Er wordt 
gericht op de toepassing van Artificial Intelligence (AI), door dit schaalbaar en 
klinisch toepasbaar te maken tegelijkertijd de menselijke maat te bewaken.

a Door het Traumacentrum en de SEH wordt met behulp van digitale 
gegevensuitwisseling gewerkt aan de juiste zorg op de juiste plaats, onder 
andere via het programma ‘Zorgcoördinatie’. De invoering van LPZ (Landelijk 
Platform Zorgcoördinatie) voor de geboortezorg en de start van de digitale 
gegevensuitwisseling zijn enkele successen uit dit programma. 

a Het Erasmus MC heeft met het ministerie van Defensie een nieuwe 
overeenkomst gesloten, waarmee de rol als ‘relatieziekenhuis’ van Defensie 
tenminste voor de komende tien jaar wordt voortgezet. Medewerkers van 
Defensie werken in dit kader in het Erasmus MC bijvoorbeeld als traumachirurg 
of OK-assistent, medewerkers van het Erasmus MC zijn als reservist inzetbaar 
voor Defensie. Een vergelijkbare samenwerking vindt plaats met de Dienst 
Koninklijke Diplomatieke Beveiliging.
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a De geaccrediteerde (uniek voor een MDL afdeling in Nederland) diagnostiek 
unit van het MDL lab was de enige afdeling in het Erasmus MC die corona-
proof feacesdiagnostiek kon uitvoeren en heeft een gedeelte van het jaar alle 
faeces diagnostiek in het hele ziekenhuis uitgevoerd. 

a Een studie naar de effecten van Ramadan op de darmflora kwam uitgebreid in 
het nieuws en werd goed opgepakt in het Islamitisch gedeelte van de 
Nederlandse bevolking.

a Er zijn talrijke aparte NWO subsidies verkregen voor onderzoek naar COVID 
vaccinaties bij kwetsbare groepen, zoals ouderen, patiënten die geboren zijn 
met aandoeningen van het immuunsysteem, HIV en niertransplantatie 
patiënten. Daarnaast is er ook onderzoek verricht naar variatie in volgorde van 
verschillende vaccins bij zorgmedewerkers: the SWITCH trial.

a Zowel binnen het Erasmus MC, als ook nationaal en internationaal zijn 
stafleden van de inwendige geneeskunde in het afgelopen jaar zichtbaar 
geweest, o.a. door in de vrije tijd voorlichting over vaccinaties te geven op 
allerlei openbare locaties. In het oog springend is ook de start van de 
Twijfeltelefoon geweest. Was de Twijfeltelefoon initieel een Rotterdams 
initiatief gericht op het beantwoorden van vragen over vaccins en vaccinaties 
tegen Covid-19, inmiddels is er sprake van een landelijke uitrol en worden ook 
vragen over het bevolkingsonderzoek Darmkanker beantwoord. De volgende 
stap is een uitbreiding naar vragen over de HPV-vaccinatie.
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SERVICEBEDRIJF

De pijlers Finance & Control (F&C), Human Resources (HR), Informatie  
& Technologie (I&T), Inkoop & Facilitair (I&F), Kwaliteit & Patiëntenzorg 
(K&P), Marktstrategie & Zorgfinanciering (M&Z) en Onderzoek & Onderwijs 
(O&O) vormen samen het Servicebedrijf (SB). In het Servicebedrijf zijn alle 
organisatieonderdelen en medewerkers ondergebracht die ondersteunende 
producten of diensten leveren.

In het jaar 2021 is verder gewerkt op de ingeslagen weg van professionalisering 
en samenwerking in het Servicebedrijf. Begin 2021 is de directeur SB naar een 
nieuwe uitdaging buiten het Erasmus MC gegaan en is één van de pijlerdirecteur 
gestart als voorzitter van het SB. Dit is een vergelijkbare structuur als in de 
thema’s. De voorzitter SB zet zich in voor samenwerking tussen de zeven pijlers 
met de inzet om tot een betere afstemming voor de gezamenlijke ambities te 
komen.

In 2021 is gestart met een gezamenlijk overleg tussen de themadirecteuren en 
directeuren SB. In dit tweewekelijkse overleg bespreken de directeuren met 
elkaar de integrale beleidsonderwerpen. Hierdoor is de samenwerking sterk 
verbeterd.

Binnen het Servicebedrijf is gestart met Datagedreven werken. Door middel van 
inzet van dashboards maken we goed gebruik van beschikbare data. Deze data 
geven het lijnmanagement stuurinformatie en maken inzichtelijk welke (zorg)
processen aandacht behoeven.

Door Qualicor Europe is een kwaliteitsaudit op de patiëntenzorg uitgevoerd. In 
deze audit is ook met Qualicor Europe gestart met ‘anders verantwoorden’. Het 
Erasmus MC is opnieuw voor vijf jaar gecertificeerd, dit certificaat staat voor: het 
veilig en verantwoord organiseren van de zorg. Met het doel om elke dag nóg een 
beetje beter te worden. 

Met het programma Digitaal Verbonden introduceert het Erasmus MC de 
komende jaren een gebruiksvriendelijke app voor patiënten, gericht op het 
faciliteren van zorg op afstand en laagdrempelige communicatie. Een digitale 
transformatie die past bij de wensen van patiënt, zorgverlener en organisatie, en 
die nodig is voor een toekomstbestendige zorg.

Voor al deze werkzaamheden zijn medewerkers onmisbaar. Diverse HR 
onderwerpen kregen afgelopen jaar de nodige aandacht. Er zijn verzuimcoaches 
ingezet om het verzuim te beperken. Initiatieven om de vitaliteit te bevorderen, 
zijn gestart. Ook is er meer aandacht voor het begeleiden van medewerkers bij 
de start van hun loopbaan. 
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FINANCE & CONTROL (F&C)

Het werkgebied van de pijler Finance & Control betreft de financial en de 
business control van het Erasmus MC. Het werkgebied strekt zich uit over de 
domeinen zorg, onderzoek en onderwijs. Kernbegrippen zijn in control en 
financieel gezond, doelmatigheid en betrouwbare informatie 

In 2021 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. De afdeling Juridische 
Zaken en de afdeling Audit zijn rechtstreeks geplaatst onder de RvB. De benaming 
van de voormalige pijler Control & Compliance is aangepast naar Finance & Control.

De pijler Finance & Control is richtinggevend en erkend partner in business in het 
faciliteren van een gezonde (financiële) bedrijfsvoering. Dit is vertaald in 
onderstaande doelstellingen:
a Finance & Control helpt de organisatie de strategie te realiseren (planning, 

control en besluitvorming), met oog voor kansen en risico’s;
a De organisatie is in-control. Finance &Control zorgt ervoor dat de organisatie 

in control is door adequaat zicht te bieden op de realisatie van de winst- en 
verliesrekening (P&L) en de balans; 

a Finance & Control helpt de organisatie, in de breedte van de bedrijfsvoering, 
resultaten te realiseren in lijn met de gedefinieerde doelstellingen en daarin 
continu te verbeteren;

a Finance & Control voert regie op de organisatie brede, (financiële) 
informatievoorziening; 

a Finance & Control is een aantrekkelijke werkgever voor finance professionals.

In 2021 heeft F&C ondersteuning geboden aan het traject Slim Fit. Dit traject be-
oogt om rendementsdoelstellingen te halen mede door middel van het voorzien in 
optimale informatie zodat een financieel gezonde bedrijfsvoering ook de komende 
jaren mogelijk blijft voor het Erasmus MC. Onder andere door data-analyse en 

normeren met als doel optimalisatie opbrengsten en vermindering kosten middels 
een betrouwbare registratie en administratie. Dit traject loopt door in 2022.

In 2021 is de nieuwe de begrotingssystematiek (van productie gestuurd begroten) 
voor het segment Zorg opnieuw verder verbeterd waardoor het begroten met behulp 
van een systeem gemakkelijker verloopt. In deze begrotingsmodule worden 
productieverwachtingen met kostprijzen gecombineerd. Inmiddels zijn alle zorgdata 
in één systeem opgenomen wat in een forse kwaliteitsverbetering heeft geresulteerd. 

In 2021 is een Medisch Specialistisch Ondersteuners Dashboard (MSOD) vrijgegeven, 
ook in hetzelfde systeem. Hierin worden de aangevraagde en geproduceerde 
verrichtingen op een apart tabblad van de forecastmodule inzichtelijk gemaakt. 
Samen met de organisatie wordt nu beleid rondom dit MSOD geconcretiseerd. 

Voor het segment O&O is meegewerkt aan het traject O&O Futureproof.  
Hierin werkt F&C samen met de organisatie aan een toekomstbestendige O&O 
financiering, passend bij de strategie.

In 2020 is het Tax Control Framework (TCF) afgerond. Over 2020 is in 2021 voor het 
eerst een fiscaal jaarverslag opgesteld welke gedeeld en besproken is met de 
Belastingdienst. In 2021 is het verder uitdragen in de organisatie en het toetsen 
van het bestaan en de werking opgepakt. Daarnaast is ook bij de 100% 
deelnemingen van het Erasmus MC een start gemaakt met het opstellen van een 
TCF. In december 2021 is op basis hiervan het vernieuwde Horizontaal Toezicht 
convenant tussen de Belastingdienst en het Erasmus MC getekend.

Door strakkere sturing op deadlines, organisatorische aanpassingen en verdere 
stroomlijning van werkprocessen zoals een strakkere sturing en focus op financial 
control is in 2021 de jaarrekening 2020 ruim een maand eerder opgeleverd dan 
andere jaren. Naar een verdere versnelling van het jaarrekeningtraject wordt in 
2022 en komende jaren verder gestreefd.
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HUMAN RESOURCES

Human Resources faciliteert de organisatie met actueel personeelsbeleid, 
adviseert de Raad van Bestuur, directie en management m.b.t. vraagstukken  
op het gebied van personeel en organisatie, levert arbodienstverlening en  
voert de personeels- en salarisadministratie uit. Aandachtsgebieden zijn de 
arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en – verhoudingen, duurzame 
inzetbaarheid, de arbeidsmarkt en de personeelsdossiers. 

Verzuimbegeleiding 
Een belangrijk speerpunt in de organisatie is het voorkomen en reduceren van 
verzuim. In 2021 is de verzuimbegeleiding geïntensiveerd. Er is een extra 
arbeidsdeskundige aangesteld, zodat leidinggevenden en medewerkers eerder 
advies krijgen over arbeidsmogelijkheden. Daarnaast is de pilot verzuimcoaches 
verlengd. Zij ondersteunen leidinggevenden bij het voorkomen, beoordelen en 
reduceren van verzuim. In 2022 wordt de verzuimcoach vast onderdeel van de 
HR-dienstverlening. Tenslotte is er een start gemaakt met het opstellen van 
verzuimanalyses. Op basis van de inzichten is actief gestuurd op het reduceren 
van verzuim. 

Recruitment
Jaarlijks worden er ongeveer 1200 vacatures gesteld door het Erasmus MC en 
nemen wij 20.000 sollicitaties in behandeling. De recruiters van het Erasmus MC 
zijn verantwoordelijk voor recruitment proces. In 2021 heeft er een 
kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in het schrijven van vacatureteksten, het 
beter vindbaar maken van vacatures (o.a. door gebruik te maken van handige 
tooling die helpt bij het kiezen van de juiste woorden in vacatureteksten) en het 
geven van wervingsadvies aan de thema’s. Ook zijn de recruiters themagericht 
gaan werken voor de gewenste verbinding met als doel de dienstverlening goed 

aan te laten sluiten bij de behoeften van het thema. In 2022 zal het proces verder 
geoptimaliseerd worden door het digitaliseren van voordrachten van kandidaten 
naar vacaturehouders. 

CAO
In november 2021 is er overeenstemming bereikt tussen de NFU en de 
vakbonden FNV, CNV, FBZ, LAD en NU’91 over een nieuwe Cao umc. 
Uitgangspunt van deze cao is het verlagen van de werkdruk en het ophogen van 
de salarissen van de middengroepen in de patiëntenzorg. Dit akkoord sluit 
daarmee aan op de aanbevelingen in het SER-rapport van het voorjaar van 2021. 
De pijler HR is verantwoordelijk voor de implementatie van de afspraken die 
gemaakt zijn in het cao akkoord in het Erasmus MC. Zo worden de salarissen van 
alle medewerkers met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2021 verhoogd en 
worden de salarissen van de middengroep verhoogd per 1 januari 2022. In de 
eerste maanden van 2022 zal worden gewerkt aan de uitwerking van het 
volledige cao akkoord. 

Zorgbonus
Net als in 2020 heeft de overheid ook in het jaar 2021 een bedrag ter beschikking 
gesteld, in de vorm van een zorgbonus, als blijk van waardering voor de 
uitzonderlijke prestatie die zorgprofessionals in de periode van 1 oktober 2020 
tot 15 juni 2021 hebben geleverd tijdens de tweede en derde COVID-19 uitbraak. 
De afdeling HR heeft de coördinatie op zich genomen voor de toekenning en 
uitbetaling van de zorgbonus 2021. Middels door VWS en de NFU opgestelde 
criteria heeft HR een uitvraag gedaan bij alle leidinggevenden in het Erasmus MC 
en zij hebben aangegeven of medewerkers op basis van die criteria wel of niet in 
aanmerking kwamen voor de zorgbonus. De medewerkers die hiervoor in 
aanmerking kwamen hebben in november en december de zorgbonus uitbetaald 
gekregen. 
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Verlofregistratie
Vanaf januari 2022 registreert iedere medewerker die maandelijks betaald wordt 
vakantieverlof, ofwel in AFAS ofwel in OWS. In 2021 is hard gewerkt aan de 
inrichting van AFAS om er voor te zorgen dat het mogelijk is om verlof ook daar 
te registreren. Dit resulteert erin dat medewerkers meteen kunnen zien wat hun 
actuele verlofsaldo is. Daarnaast kan de organisatie hierdoor de verlofsaldi 
berekenen met 1 druk op de knop.

Personeels- en salarisadministratie
De koers die door de Personeels- en Salarisadministratie was ingezet om de basis 
op orde te krijgen en de dienstverlening te verbeteren is in 2021 verder 
doorgetrokken. Vragen worden standaard binnen één a twee werkdagen 
beantwoord en zowel de wachttijd als het aantal telefoongesprekken namen af 
ten opzichte van 2020. Een toename in het aantal vragen in de laatste maanden 
van 2021 konden aan een tweetal onderwerpen worden gerelateerd, namelijk de 
nieuwe CAO en het project verlofregistratie in AFAS. We zijn momenteel ook in 
staat werkgeversverklaringen in maximaal 24 uur te verstrekken.
Speciale aandacht werd besteed aan het instroomproces waarvoor in september 
een project is gestart met als uiteindelijk doel de arbeidsovereenkomst binnen 
één dag na ontvangst aan de manager aan te bieden. 

In het komende jaar wordt verder geïnvesteerd in het verbeteren en 
optimaliseren van de dienstverlening van de pijler HR en van HR Selfservice.
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INKOOP EN FACILITAIR

De pijler Inkoop & Facilitair maakt een gastvrije, schone en veilige omgeving 
mogelijk voor patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten met als 
kerngebieden eten & drinken, huishouden, logistiek, inkoop en veiligheid, met 
als doel patiënten en gasten een zorgeloos verblijf te bieden en collega’s 
optimaal te ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Patiëntenreis
Na uitkomst van het onderzoek hoe patiënten en bezoekers hun reis (niet zijnde 
de medische) door het Erasmus MC ervaren, zijn in 2021 meerdere initiatieven 
gekomen ter verbetering van de Patiëntenreis. Dit heeft o.a. geresulteerd in het 
plaatsen van een Taxizuil in de centrale entree. De patiënt bestelt middels de zuil 
de terugrit en ziet tevens hoe lang het duurt voordat de taxi er is. De 
wachtruimte bij de centrale entree is tevens voorzien van meer groen. Op de 
website van het Erasmus MC zijn een tweetal video’s geplaatst over de 
bereikbaarheid van het Erasmus MC met het OV en met de auto. Op deze manier 
ontzorgen we de patiënt en ondersteunen we hen in het voorbereiden van hun 
reis naar het Erasmus MC.

In de Patiënt Ervaringen Metingen van 2021 zijn patiënten het meest tevreden 
over het veiligheidsgevoel (98%), hygiëne op de poli’s (96%) en hygiëne van 
ziekenhuiskamer en toilet en badkamer (93%). Over het parkeren (77%) en 
kwaliteit van de maaltijd (67%) zijn patiënten minder tevreden.

Een warm welkom ook tijdens COVID
Ook in 2021 hebben onze stewards en vrijwilligers patiënten, bezoekers, 
studenten en medewerkers begeleid bij onze ingangen, de openbare gebieden  
en bij de liftpleinen. Dit alles voor een veilige maar ook gastvrije ontvangst, 
ondanks de COVID maatregelen. Daarnaast hebben onze patiënten en 

 
bezoekers gebruik kunnen maken van onze restaurants, vanwege de 
uitzondering op de geldende maatregelen. Helaas gold dit alleen voor de horeca 
binnen onze muren, waardoor de bedrijven in onze plint op bepaalde momenten 
gesloten waren. I&F ondersteunde in deze periode de sap en soep kar zodat 
medewerkers op de Covid-afdeling, IC en SEH een lunch kregen geserveerd door 
Erasmus MC medewerkers die zich hiervoor vrijwillig aanmelden. 

Tevens ging onze aangepaste dienstverlening rondom Covid 19 in 2021 
onverminderd door. Op en afschalen van de zorg was leidend voor de inzet  
van I&F. Er werden extra Facilitaire Zorgmedewerkers geworven en ingezet  
ten behoeve van de Covid afdeling en de IC. Daarnaast zijn de COVID-vaccinaties 
in de verschillende prikstraten facilitair ondersteund.

Versterken inkoopfunctie
De afdeling inkoop werkt aan professionalisering. Niet alleen op de afdeling Inkoop, 
maar in de gehele organisatie. Dit is nodig omdat het Erasmus MC weerbaar moet 
zijn tegen invloeden van buitenaf, zoals beschikbaarheidsproblemen op de 
materialenmarkt en kostprijsontwikkelingen. De afdeling Inkoop draagt vanuit haar 
rol bij aan het mogelijk maken van innovaties op het gebied van zorg, onderzoek en 
onderwijsinnovatie. De inkoopfunctie wordt gevormd door het lijnmanagement en 
de inkopers samen. In 2021 is geïnvesteerd om alle afdelingen nogmaals op de 
hoogte te brengen van het Erasmus MC inkoopbeleid en het nut van een juist 
inkoopproces (doelmatig, rechtmatig én duurzaam). Verder zijn data analyses en 
rapportages gemaakt over de inkoopuitgaven, zodat meer inzichtelijk wordt 
waar kansen liggen voor het gehele Erasmus MC en de afdelingen in het 
bijzonder. 

De afdeling Inkoop heeft een nieuwe teamindeling gemaakt, bestaande uit drie 
inkoopteams: Team Medisch, Team Geneesmiddelen, research en diagnostiek en 
Team Bedrijfsvoering, welke nauw aansluiten bij onze inkoopbehoefte.  
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In 2022 zullen de teams hun dienstverlening en kennis van de inkoopbehoefte 
van Erasmus MC verder ontwikkelen. Binnen Slimfit neemt de afdeling Inkoop 
het voortouw op het onderdeel Besparen op inkoop en gebruik van materialen. 

Digitaliseren Post
I&F reduceert de fysieke poststromen zowel vanuit duurzaamheids- als uit 
financieel oogpunt . De grootste duurzaamheids- en financiële ’winst’ is te 
behalen op het verminderen van de uitgaande poststroom te beginnen met de 
afsprakenbrief. Maandelijks worden ca 95.000 afsprakenbrieven verstuurd wat 
naast papier en enveloppen ook voor hoge porti-kosten zorgt. 

In HIX platina is de functionaliteit opgenomen om ook deze afsprakenbrief 
digitaal beschikbaar te stellen in de patiënten portal. In augustus van 2021  
is de functionaliteit live gebracht en is vervolgens veel energie gestoken in  
het implementeren van deze nieuwe werkwijze op de poli’s, waarmee zij de 
afsprakenbrief digitaal beschikbaar kunnen stellen voor de patiënten. In 2021 
is het gebruik van de digitale afsprakenbrief van 11% in oktober inmiddels al 
uitgegroeid tot ruim 27% in januari 2022. In 2021 is ook een verkenning 
uitgevoerd naar de mogelijkheden om de inkomende poststroom te digitaliseren. 
In 2022 zal dit een vervolg krijgen. 

Preventieve maatregelen agressie en geweld
In 2021 is veel aandacht besteed aan het informeren van medewerkers over 
preventieve maatregelen om agressie en geweld zoveel mogelijk te voorkomen en 
de procedures indien zich toch een incident voordoet. Zo is het zakkaartje Agressie 
en Geweld ontwikkeld (en verspreid onder medewerkers). Om medewerkers op 
uitgebreidere wijze te informeren over onder meer de achtergronden van agressie 
en geweld, preventieve maatregelen, wat medewerkers zelf kunnen doen, 
procedures en sanctiemogelijkheden richting daders is de online-klinische les 

ontwikkeld en ter beschikking gesteld voor alle medewerkers. 
De informatie is in beginsel gelijk aan die uit de ‘gewone’ klinische les, die op 
locatie wordt gegeven. Voor alle medewerkers die beroepsmatig te maken 
hebben met patiënten/bezoekers is de online klinische les verplicht gesteld. In 
2021 hebben 15 afdelingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een klinische 
les op locatie te volgen (meestal 2 of 3 lessen per afdeling, om zoveel mogelijk 
medewerkers te laten deelnemen). 

Niettemin ervaren zorgmedewerkers een toename van agressieve uitingen van 
patiënten of hun familieleden. De afdeling Beveiliging ondersteunt bij oplopende 
spanningen, direct te voorkoming van verdere escalatie. 

Het agressie- en geweldsbeleid en bekendheid van medewerkers met de 
procedures en preventieve maatregelen in het bijzonder vormde ook onderdeel 
van de Qmentum-accreditatie. Dit alles heeft geresulteerd tot een goede 
beoordeling in het verslag.

Landelijke opleiding tot nieuwe stralingsbeschermingsdeskundigen 
Het Erasmus MC heeft in 2021 een grote bijdrage geleverd aan de landelijke 
opleiding tot nieuwe stralingsbeschermingsdeskundigen van het hoogste niveau. 
Een opleiding die slechts 1 keer per 5 jaar wordt verzorgd. Zo heeft het Erasmus MC 
plaats kunnen bieden aan vier stagiaires, was de stralingsbeschermingsdeskundige 
van het Erasmus MC lid van de opleidingscommissie, is onderwijs gegeven èn heeft 
een medewerker van het Erasmus MC deze opleiding met succes afgerond.
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INFORMATIE & TECHNOLOGIE

In de Koers23-ambitie om ‘Technisch UMC’ te willen zijn is de rol van 
Informatie & Technologie steeds belangrijker. Ook in 2021 is op veel gebieden 
bijgedragen aan deze ambitie.

Patiënt
De rol van de patiënt in het zorgproces is aan het veranderen. Met de 
implementatie van WaardeGedreven Zorg kan de patiënt met digitale 
mogelijkheden vanuit huis aangeven hoe het gaat en welke onderwerpen de 
patiënt in het consult besproken wil hebben. Hierbij wordt de gezondheid van  
de patiënt vanuit een bredere status beoordeeld dan alleen op basis van de 
medische diagnose. De uitrol van dit concept loopt gestaag. Ook het continue 
uitbouwen van het patiëntenportaal loopt door met (COVID)vragenlijsten, 
bijsluiters bij medicatie, ondersteuning video consult en de digitale afspraakbrief. 
Doorbouwend op de ontwikkelingen voor de patiënt is een meerjaren 
programma Digitaal Verbonden voorbereid om de patiënt beter digitaal te 
ondersteunen bij zijn bezoeken in het Erasmus MC en het aanbieden van digitale 
mogelijkheden om patiënten in de thuissituatie te monitoren en te behandelen.

Zorgverlener
Het EPD-optimalisatietraject dat vorig jaar is gestart wordt afgesloten met de 
overgang naar de nieuwste versie van het EPD. Hiermee wordt de medische 
consultvoering voor de zorgverleners efficiënter met behulp van slimme 
bedieningsvoorstellen vanuit eerder geregistreerde informatie. Daarnaast wordt 
het integrale EPD van het Erasmus MC completer door het opnemen van een 
scopiedossier voor de MDL en longziekten, verrijking van klinische genetica 
functionaliteit en de verdere ontwikkeling van het radiotherapiedossier.

Regio
Samenwerking in de regio vraagt om een passende digitale ondersteuning.  
Door de introductie van digitaal verwijzen in onze regio kunnen patiënten 
papierloos en daarmee efficiënter worden verwezen van collega ziekenhuizen 
naar het Erasmus MC. De benodigde medische informatie wordt direct digitaal 
meegestuurd waardoor de informatieoverdracht optimaal is. Het verwijzende 
ziekenhuis kan bovendien de opvolging van de digitale verwijzing volgen, 
waarmee de verwijsketen weer een stapje veiliger is geworden. Bij verwijzingen 
wordt beeldinformatie ook direct digitaal doorgestuurd en niet meer zoals eerder 
met een DVD. Dit geeft grote tijdswinst en beperkt handmatig werk. Dit kan ook 
bij verwijzingen van buiten de regio naar het Erasmus MC.

Data Science
Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het Erasmus MC door middel van 
stuurinformatie is uitgebreid met data science technieken. In plaatst van enkel 
terugkijken hoe een proces verloopt wordt hiermee voorspelt hoe een proces  
zal gaan lopen en kunnen maatregelen voor het optreden worden ingezet.  
Bv door het voorspellen van no-show patiënten kunnen deze patiënten een  
extra telefonische herinnering krijgen zodat de benodigde zorg tijdig gegeven 
kan worden en schaarse zorgcapaciteit niet ongebruikt blijft.

Technologie
Ondanks COVID-19 is ook in 2021 veel geïnvesteerd in modernisering van 
informatie- en medische technologie. Met dit Life Cycle Management houden  
we de technologische infrastructuur in het Erasmus MC beschikbaar en 
betrouwbaar. Voorbeelden hiervan zijn de continue vervanging van PC’s, 
medische werkstations, het computernetwerk, servers, opslagfaciliteiten en 
infuuspompen.

57a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
21

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
21

< terug naar inhoud

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Daarnaast vindt er ook uitbreiding in Technologie plaats, bijvoorbeeld het project 
om vergaderzalen te voorzien van apparatuur om hybride vergaderen mogelijk  
te maken in de vergaderzaal met collega’s die thuis werken of externe gasten. 
Ook de voorzieningen voor Multi Disciplinair Overleg tussen specialisten van 
diverse ziekenhuizen, inclusief direct tonen van beelden, zijn verbeterd in 2021. 
Het afgelopen jaar zijn grote aantallen beelden overgezet naar een nieuwe 
centrale beeldopslagfaciliteit, waardoor het eenvoudiger wordt om beelden 
overal te raadplegen en uit te wisselen met relevante zorgverleners binnen en 
buiten het Erasmus MC.

In mei 2021 is de nieuwe Europese wetgeving rond medische hulpmiddelen 
(MDR: Medical Device Regulation) van kracht geworden; er is door de 
projectorganisatie gezorgd dat aan de minimale eisen word voldaan door het 
Erasmus MC. Het zwaartepunt lag hiervoor bij het opstellen van een beleid en 
procedures rondom het in-huis vervaardigen van medische hulpmiddelen. 
Daarnaast is er een projectgroep opgestart om het Erasmus MC voor te bereiden 
op de nieuwe Europese wetgeving voor In-vitro diagnostica (IVDR: In-Vitro 
Diagnostics Regulation) die in mei 2022 in werking treedt. 

Research IT 
In 2018 is Erasmus MC gestart met een grootschalig IT-programma t.b.v. 
onderzoek(ers). Dit programma, Research Suite, heeft inmiddels een breed  
palet aan modulaire oplossingen geleverd zoals ‘on demand’ faciliteiten voor 
rekenkracht en dataopslag in onze eigen rekencentra, de Digital Research 
Environment waarin onderzoekers wereldwijd veilig kunnen samenwerken  
in de cloud en het Health Dataplaform voor het ontsluiten van zorgdata voor 
researchdoeleinden. De ontwikkeling van de Digital research Environment 
(samen met Radboud UMC en UMC Utrecht) heeft geleid tot de oprichting van 
startup anDREa B.V. waarvan Erasmus MC voor ⅓ eigenaar is.

De kwaliteitsborging van de uitvoering van onderzoek heeft een impuls gekregen 
door de brede uitrol van studiemanagement (PaNaMa), data capturing (Castor) 
en een elektronisch labjournaal. Het Research Support Office geeft training en 
adviezen over data management bij het indienen van onderzoeksvoorstellen. 
Ook is een Data Board ingesteld die beleid ontwikkelt in het kader van het 
gebruik van data binnen het Erasmus MC. Het is de bedoeling dat deze Data 
Board in 2022 een formeel karakter krijgt. 

Research Suite heeft in 2021 actief bijgedragen aan onderzoek naar COVID-19 
(EraCORE) en verschillende initiatieven rond Convergence zoals Digital Twin en 
DIA4Health. Ook is Research Suite in 2021 voorgesorteerd voor de samenwerking 
binnen HealthRI dat vanaf 2022, met een investering vanuit het Nationaal 
Groeifonds, een landelijke infrastructuur voor gezondheidsdata zal opzetten.

Operating Model voor Innovatie
Om een leidende rol te kunnen blijven spelen op het gebied van digitalisering  
en technologische ontwikkelingen en, ook in de toekomst, het benodigde talent uit 
de markt te kunnen blijven aantrekken is Informatie & Technologie haar operating 
model aan het herzien. Doel is om zorg, onderwijs, onderzoek en Informatie & 
Technologie dichter bij elkaar te brengen, om zo met multidisciplinaire teams 
sneller, op iteratieve wijze, waarde te kunnen toevoegen voor zorg, onderzoek en 
onderwijs. In aanloop hierop zijn er diverse initiatieven gestart. Interne processen 
worden geoptimaliseerd op basis van LEAN, er is een webinar serie opgezet voor 
het thema-gewijs delen van innovatieve ontwikkelingen en wordt er een transitie 
naar meer agile werken gemaakt.
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KWALITEIT & PATIËNTENZORG

Patiënten in het Erasmus MC mogen rekenen op de beste kwaliteit van zorg: 
persoonsgericht, waardegedreven en kwalitatief hoogwaardig. De Pijler 
Kwaliteit & Patiëntenzorg (K&P) draagt hieraan bij door advisering op maat, 
verbindend en zorggericht en door te initiëren en faciliteren in vernieuwing, 
beheer en verantwoording. 

Externe audit
Dit jaar stond in het teken van de voorbereiding op de Qmentum audit in 
oktober. De ervaringen vanuit de pilot in 2020 en de verdergaande ontwikkeling 
van Anders Accrediteren (waarderend auditeren vanuit de bedoeling) zijn 
meegenomen in de audit. De audit is zeer goed verlopen met een mooi resultaat 
waarbij vrijwel alle criteria zijn behaald.

Kwaliteitskompas
In gezamenlijkheid met de medische en verpleegkundige staf is het 
kwaliteitskompas ontwikkeld, een set van gedeelde waarden op het gebied van 
leiderschap, competenties, cultuur en werkomgeving. Het kwaliteitskompas 
wordt komend jaar breed geïntroduceerd in het Erasmus MC. Met het 
kwaliteitskompas werken we vanuit de bedoeling: de beste zorg voor patiënten 
en waardering voor het ambacht van zorgprofessionals. 

Programma Waardegedreven zorg (WGZ)
De Erasmus MC brede implementatie van een generieke gezondheidsvragenlijst 
(PROMIS-10) is in 2021 verder voortgezet. Daarnaast is dit bij een aantal 
afdelingen reeds uitgebreid met een domeinspecifieke meting en binnen de 
Oncologische zorg wordt tevens gebruik gemaakt van een ziektespecifieke 
meting. Deze uitvraag stelt de patiënt in staat goed voorbereid naar het 

Erasmus MC te komen en geeft de zorgverlener voorafgaand aan het consult 
inzicht in hoe het met de patiënt gaat. Dit jaar zijn we tevens gestart met een 
wetenschappelijke evaluatie van WGZ.

Op het gebied van WGZ werkt het Erasmus MC zowel nationaal als 
internationaal samen met andere partijen. Binnen K&P is in dit kader in 2021 
een internationaal WGZ team geformeerd. Vanuit de European University 
Hospital Alliance (EUHA) zijn een aantal projecten gestart waarin gezamenlijk 
wordt gewerkt aan ambities op het gebied van WGZ.

Persoonsgerichte zorg en Digitaal Verbonden
Het Erasmus MC wil patiënten en/of hun naasten zo goed mogelijk informeren en 
betrekken bij alle fasen van hun zorgtraject. Daarom is het afgelopen jaar verder 
gewerkt aan de ontwikkeling van een integrale en digitaal ondersteunende 
patiëntreis. Dit gaat om een digitaal platform voor patiënten en digitale 
voorzieningen voor het Erasmus MC om de patiënt in elke stap van zijn reis van de 
juiste informatie en mogelijkheden te voorzien. Hiertoe is er een marktverkenning 
uitgevoerd, budget verkregen voor de start van het meerjarige programma Digitaal 
Verbonden en is een start gemaakt met een Proof of Concept.

In het adherentiegebied van het Erasmus MC komen laaggeletterdheid en 
beperkte gezondheidsvaardigheden vaak voor. Dit resulteert in gezondheids-
verschillen en vormt een bedreiging voor de inclusiviteit van de zorg. Om die reden 
is een plan van aanpak opgesteld waarmee we een gelijke toegang tot zorg voor 
alle patiënten, oftewel inclusieve zorg beogen. Hier wordt in 2022 verdere invulling 
aan gegeven. 
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Klachten 
In 2021 is de klachtenbemiddeling overgekomen naar de pijler K&P, een mooie 
toevoeging aan het palet van deze pijler. De pijler K&P ziet het als zijn taak om te 
leren van (bijna) incidenten, calamiteiten, ervaringen van patiënten en klachten 
en daarmee samen met de zorgprofessionals de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
Het jaar 2021 stond voor de klachtenbemiddeling met name in het teken van 
procesoptimalisatie, bekendheid binnen de organisatie en teamversterking 
samen met de zorgprofessionals ten dienste van een optimale 
klachtenbemiddeling voor de patiënt. 

ManagementAdvies
In het afgelopen jaar zijn grote stappen gemaakt in de ontwikkeling en 
toepassing van onze eigen Erasmus MC Verbeteraanpak. ManagementAdvies is 
geaccrediteerd door het Lean Competency System om Yellow en Green belt 
opleidingen te mogen geven in huis. 

Ook zijn de eerste stappen gezet om deze verbeteraanpak te koppelen aan de 
reeds lopende initiatieven vanuit K&P zoals WGZ. In 2022 hopen we de eerste  
[in huis] Erasmus MC Black belts te certificeren. Daarnaast gaan we van start  
met trainingen Lean en Leiderschap.

Naast de ontwikkelingen rondom de Erasmus MC brede verbeteraanpak, hebben 
de adviseurs van ManagementAdvies ondersteuning geboden bij strategie- en 
visieontwikkeling, procesverbetering en projectmanagement. Daarnaast heeft 
ManagementAdvies diverse teams ondersteund bij uitdagingen rond 
samenwerking, communicatie en het creëren van gezamenlijk draagvlak.  
Dit alles zo veel mogelijk aansluitend bij de Koers23 ambities.

898

34

Patiënt 
tevredenheid

Klachten

8,6Polikliniek
8,6Kliniek

MIP-meldingen
8.143

Calamiteiten
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MARKTSTRATEGIE & ZORGFINANCIERING (M&Z)

De pijler Marktstrategie & Zorgfinanciering is binnen het Servicebedrijf het 
schakelpunt tussen de interne organisatie en de externe stakeholders.  
Het werkgebied van M&Z omvat onder andere: Zorgadministratie, 
Zorgcontractering, Marktstrategie & Samenwerking en Communicatie.

M&Z zorgt ervoor dat het Erasmus MC zich kan focussen op de juiste (tertiaire) 
patiënten en dat de zorg aan deze patiënten passend vergoed en correct 
geadministreerd wordt. Daarbij richt de pijler zich op het versterken van de 
externe positionering van het Erasmus MC en de ondersteuning van afdelingen 
om de groeidoelstellingen op korte, middellange en lange termijn te bereiken.

Door middel van data-analyses identificeert het team samen met de zorgafdelingen 
marktinzichten en kansen. Door het initiëren, faciliteren en organiseren van 
strategische samenwerkingen met onze regionale partners zorgen we voor de 
Juiste Zorg Op Juiste Plek. In 2021 zijn voor diverse afdelingen marktkansen 
geïdentificeerd waarbij de focus ligt op de versterking van het tertiaire profiel.  
Het Erasmus MC behaalde opnieuw de hoogste Robijnscore van alle UMC’s, een 
graadmeter voor het aandeel hoogcomplexe zorg dat een UMC uitvoert. Voor het 
domein laboratoriumgeneeskunde is een externe marktstrategie ontwikkeld 
waarin verdere verbetering van de dienstverlening een onderdeel was. 

Zorgadministratie
In 2021 heeft de Zorgadministratie in samenwerking met de thema’s grote 
stappen gezet in het verminderen van de registratielast en het verbeteren van  
de First Time Right registratie. Daarnaast is het debiteurenbeleid met betrekking 
tot onverzekerde zorg aangescherpt. Mede door deze verbeteringen zijn de 
opbrengsten geoptimaliseerd wat heeft gezorgd voor structurele verhoging van 
de omzet voor het Erasmus MC. 

Horizontaal Toezicht over het jaar 2020 is spoedig en met goed resultaat 
afgerond. Tevens zijn er stappen gemaakt in de borging van Horizontaal  
Toezicht met focus op voldoende capaciteit, kennis en expertise en inzet van 
technologische ontwikkeling. Als Zorgadministratie zijn wij toonaangevend op 
het gebied van inzet van technologische ontwikkelingen, zowel in de keten van 
registratie tot facturatie, innen en verantwoording. Dit doen wij door de inzet 
van processmining, robotisering en artificial intelligence als op het gebied van 
het optimaal benutten van de selfservice mogelijkheden ten bate van de patiënt 
door inzet van inschrijfzuilen en het bevorderen van het gebruik van het 
patiëntenportaal. Door inzet van Bureau Nazorg hebben patiënten ook de juiste 
vervolgzorg tijdig aangeboden gekregen, zodat de beddencapaciteit optimaal 
ingezet kan worden voor zorgverlening aan de tertiaire patiënt. 

Zorgcontractering
In 2021 heeft de afdeling Zorgcontractering zich maximaal ingespannen om  
de duurzame afspraken met zorgverzekeraars te laten aansluiten op de tertiaire 
zorg die het Erasmus MC levert. Hierbij is specifiek toegewerkt naar een 
passende aansluiting op landelijke Covid afspraken met verzekeraars en het 
ministerie van VWS.

Naast dat de focus in 2021 voor een belangrijk deel op Covid-financiering  
lag, is er ook verder gewerkt aan de zorg-inhoudelijke samenwerking met 
zorgverzekeraars. Dit om samen invulling te geven aan de regierol van 
verzekeraars. Zo zijn diverse projecten gestart binnen de Duurzame 
Oncologische Coalitie met CZ om netwerkzorg rondom oncologie verder te 
professionaliseren en te ondersteunen met passende bekostiging. Het doel  
van deze coalitie is het vergroten van de kwaliteit, toegankelijkheid en 
doelmatigheid van de academische zorg.
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ONDERWIJS & ONDERZOEK

Onderzoek en onderwijs zijn twee van de kerntaken van het Erasmus MC.  
De pijler Onderzoek en Onderwijs (O&O) verzorgt organisatie, advies, 
implementatie van beleid en ondersteuning voor deze twee kerntaken. 

Verschillende organisatieonderdelen van de pijler O&O zijn betrokken bij de 
facilitering van onderzoekers. Deze kunnen gezien worden als een keten.  
Het begint bij Onderzoeksbeleid en -Advies, dat zorgt voor de randvoorwaardelijke 
wet- en regelgeving en implementatie. OZB&A heeft verschillende aandachts-
gebieden in portefeuille, zoals hoogleraren- en U(H)D-beleid, promotiebeleid, 
wetenschappelijke kwaliteit, integriteit en ethiek, kwaliteit van onderzoek en 
research intelligence. 

De Medische Bibliotheek is verantwoordelijk voor wetenschappelijke informatie-
voorziening en hulp bij literatuuronderzoek met inzet van informatiespecialisten. 
Het Research Development Office adviseert onderzoekers over het aanvragen van 
onderzoeksubsidies en is actief in het voeren van een strategisch lobby bij 
subsidiegevers. RDO is ook betrokken bij de strategische samenwerking met 
andere (universitaire) instellingen en de representatieve positionering van het 
Erasmus MC bij institutionele samenwerkingen.

De medisch ethische toetsingscommissie (METC) is bevoegd om medisch-
wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen te toetsen en te beoordelen,  
dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van 
medewerkers van het Erasmus MC. 

Het Technology Transfer Office (TTO) tenslotte is aanjager, (mede-)initiator en 
uitvoerder van het kennisvalorisatieproces. TTO vertaalt onderzoeksresultaten in 
octrooien, producten en diensten en helpt onderzoekers zo bij het creëren van 
impact voor de maatschappij in het algemeen, en de gezondheidssector in het 
bijzonder. 

De pijler O&O draagt verder zorg voor de kwaliteit, organisatie en realisatie van 
het onderwijs van het Erasmus MC. Het Erasmus MC verzorgt deze opleidingen 
als faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Dit betreft naast de 
Geneeskunde-opleiding de Ba/Ma programma’s Nanobiology in samenwerking 
met de TU Delft en Klinische Technologie/Technical Medicine in samenwerking 
met de TU Delft en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
Verder zijn er vijf Research Master programma’s. 

Daarnaast zijn er de medisch specialistische vervolgopleidingen, de opleiding 
huisartsgeneeskunde en een groot aantal verpleegkundige vervolgopleidingen 
en medisch ondersteunende opleidingen. Ook levert O&O een bijdrage aan het 
PhD onderwijs. 

In 2021 heeft Erasmus MC het formele traject van evaluatie van al het 
wetenschappelijk onderzoek afgerond (SEP-evaluatie). Al ons onderzoek scoort 
‘very good’ tot ‘excellent’ op gebied van kwaliteit. De volledig rapporten van de 
externe commissies en bestuurlijk reactie zijn op ons website gepubliceerd : 
Research Quality (erasmusmc.nl)
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Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal 
Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal 
Programma Onderwijs. In deze bijlage 2 wordt een gedetailleerde toelichting 
gegeven op het Nationaal Programma Onderwijs voor het deel onderwijs.

1A.  Verhoogde instroom

Nr.
Ontvangsten NPO 
gelden

Ontvangst 
2021

Ontvangst 
2022

Ontvangst 
totaal

Besteding 
2021

1A1 Extra onderwijs 162.380
1A2 Reductie collegegeld 52.000
1A3 Extra studieadviseur -
1A4 Stages Erasmus MC 957.373
1A Verhoogde instroom 2.676.372 - 2.676.372 1.171.753

 De NPO-middelen voor Verhoogde instroom zijn aangemerkt als 
normatieve Rijksbijdrage, hetgeen betekent dat de middelen volledig in 
2021 verantwoord moeten worden. Aangezien dit niet bekend was bij het 
opstellen van de verschillende plannen, zijn er met de medezeggenschap 
afspraken gemaakt voor een meerjarige besteding van deze middelen, met 
name voor extra onderwijsgelden en de extra studieadviseur. Deze plannen 
zijn niet gewijzigd toen bekend werd dat dit een normatieve Rijksbijdrage 
betrof en het Erasmus MC committeert zich dan ook aan de gemaakte 
afspraken. Dit leidt op papier tot een onderbesteding in 2021 en een 
overbesteding in 2022 en 2023, met ook een positief respectievelijk 
negatief resultaateffect in 2021 en 2022 en 2023. 

In totaal betreft dit voor het jaar 2021 een budget van € 2.676.372. 
In 2021 is hiervan € 1.171.753 besteed. In 2022 zullen de resterende middelen 
worden aangewend. 

De bestedingsplannen voor de Verhoogde instroom hebben betrekking op
vier onderdelen:

1A1.  Extra onderwijsinspanning t.b.v. extra instroom masterstudenten in de 
opleiding Geneeskunde

 De extra instroom van studenten in de master Geneeskunde bedraagt  
12 studenten per instroommoment (5 instroommomenten per jaar) 
gedurende collegejaar 20/21 en 21/22 en is een toename van 17%. Naast 
de extra kosten t.b.v. het faciliteren van coschapplekken zijn er ook extra 
inspanningen nodig van de docenten om het onderwijs te verzorgen t.b.v. 
de extra instroom in de master. De tijdsinspanning van docenten voor het 
geven en organiseren van kleinschalig onderwijs binnen het eerste jaar van 
de master Geneeskunde zal dus toenemen. Omdat extra studenten vooral 
betekent dat er extra kleinschalig onderwijs moet worden gegeven en 
georganiseerd moet worden, is de vergoeding voor dit kleinschalige 
onderwijs in de master verhoogd met 17%. Dit komt neer op een extra 
vergoeding voor de afdelingen die onderwijs geven van € 842.000 voor een 
periode van drie jaar (2021 tot en met 2023). In 2021 is een bedrag, 
conform bestedingsplan, van € 162.380 besteed.

BIJLAGE 1
TOELICHTING NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS: DEEL ONDERWIJS
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1A2. Collegegeld reductie voor internationale studenten voor wie het 
instellingstarief geldt

 Voor niet EER-studenten (studenten van buiten de Europese Economische 
Regio) geldt een verhoogd collegegeld van € 19.400 per jaar. In de verschillende 
onderwijsvormen van de Research Masters is er met name vertraging ontstaan 
in de onderzoeksstages. In het bestedingsplan is € 100.000 beschikbaar gesteld 
ter compensatie van collegegelden van niet EER-studenten die vertraging 
hebben opgelopen. In 2021 is hiervan € 52.000 gerealiseerd.

1A3. Extra studieadviseur om studenten te helpen hun studievertraging op  
een voor hen relevante manier op te vangen.

 De (studie)adviseur biedt hulp bij het invullen van de wachttijd voor de 
coschappen en adviseert bij studievertraging vanwege Covid-19. In het 
bestedingsplan is € 135.000 beschikbaar gesteld voor een additionele 
studieadviseur voor 1,5 jaar. Aangezien de werving enige tijd heeft  
geduurd, worden de gelden pas vanaf 2022 besteed.

1A4. Voorziening t.b.v. kosten extra instroom coassistenten
 Vanwege de pandemie heeft het Erasmus MC het 4de instroommoment 

van het collegejaar 2019/2020 niet kunnen laten doorgaan (terwijl de 
kosten wel gewoon doorliepen). Om deze verminderde instroom op te 
vangen en om ervoor te zorgen dat de instroomvertraging niet te hoog 
oploopt voor onze studenten worden er gedurende het hele collegejaar 
2020/2021 en 2021/2022 per instroommoment 12 studenten extra 
toegelaten. Er zijn 5 instroomomenten, dus totaal worden er 120 studenten 
extra toegelaten. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen in totaal  
€ 2,3 miljoen. Hiervan wordt een deel gedekt vanuit de NPO categorie 
Stages Erasmus MC en de rest vanuit de middelen verhoogde instroom.  
In 2021 is € 957.373 vanuit de gelden voor verhoogde instroom bekostigd.

1B.   Soepele in- en doorstroom & Welzijn studenten en sociale binding met  
de opleiding

Nr.
Ontvangsten NPO 
gelden

Ontvangst 
2021

Ontvangst 
2022

Ontvangst 
totaal

Besteding 
2021

1B1 Extra onderwijs - 10.700

1B2 Reductie collegegeld -
1B3 Extra studieadviseur -
1B4 Stages Erasmus MC -
1B5 Extra onderwijs - 80.100
1B6 Reductie collegegeld - 292.303
1B7 Extra studieadviseur - 3.400
1B8 Stages Erasmus MC -
1B Verhoogde instroom 2.676.372 - 2.676.372 1.171.753

   Vanuit verschillende organisatieonderdelen zijn projectplannen opgesteld 
die passen binnen het thema Soepele in- en doorstroom & Welzijn.  
De Gemeenschappelijk Vergadering heeft uiteindelijk een 8-tal projecten 
goedgekeurd. In totaal is voor 2021 en 2022 een budget van € 1.345.000 
beschikbaar. In 2021 is binnen deze projecten voor € 386.503 aan kosten 
gemaakt. In 2022 zullen de resterende middelen worden aangewend.

 De projecten binnen deze categorie zijn hieronder, met een korte 
samenvatting, opgenomen.

1B1.  Diversiteit en Inclusiviteit in de masterfase. 
 Dit project draagt eraan bij dat Masterstudenten zich thuis en veilig voelen 

in de opleiding, met name in de coschappen. Daarbij draagt het bij aan het 
behalen van de eindtermen Diversiteit & Inclusiviteit voor de Erasmusarts. 
Het totale budget voor dit project is € 236.000, waarvan € 10.700 
gerealiseerd is in 2021.
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1B2.  Mix ‘n MATCH 
 Het is voor studenten belangrijk om een goede werk/privé balans te  

hebben en om met een realistische blik te kijken naar het eigen 
functioneren en na te denken over hun eigen toekomst. De COVID-19 
pandemie heeft het belang hiervan alleen maar verder aangestipt.  
Dit project draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van alle studenten 
(nu en in de toekomst). Het totale budget voor dit project is € 425.000; de 
kosten zullen in 2022 worden gemaakt.

1B3. Kleinschalige ceremonies
 Door de pandemie hebben de integriteitsceremonie en Witte Jassen 

Ceremonie niet in hun oorspronkelijke vorm plaats kunnen vinden.  
Dit project beoogt een meer kleinschalig invulling te geven aan deze 
ceremonies. Het totale budget voor dit project is € 57.000; de kosten  
zullen in 2022 worden gemaakt.

1B4.  Welzijn en verbinding voor studenten door studenten
 De pandemie heeft duidelijk sporen nagelaten in studentwelzijn en 

verbinding, doordat studenten voor een groot gedeelte thuis les hebben 
gehad en sociale interactie in levenden lijve ontbrak. Studieverenigingen is 
gevraagd om gezamenlijk met uitgewerkte plannen te komen voor sociaal-
educatieve activiteiten. Het totale budget voor dit project is € 80.000; de 
kosten zullen in 2022 worden gemaakt.

1B5.  Behoefte-gestuurde laagdrempelige ondersteuning voor alle opleidingen 
binnen het Erasmus MC

 Bij het coaching traject van de Bachelor geneeskunde is gebleken dat veel 
studenten aanzienlijke impact ervaren bij de veranderingen die het gevolg 
zijn van de Covid-19 pandemie, maar ook dat de coachgesprekken een 

duidelijke positieve invloed hebben in dit opzicht. Dergelijke coaching trajecten 
zullen verder worden uitgebreid, met name voor de Klinische Technologie, 
Nanobiology en de Research Masters. Het totale budget voor dit project is € 
245.000, waarvan € 80.100 gerealiseerd is in 2021.

1B6.  Verbouwing terras OWC naar dakterras
 Het welzijn van studenten wordt in belangrijke mate beïnvloed door de omgeving 

waarin zij functioneren. De aanpassing van het buitenterras biedt studenten meer 
gelegenheid om elkaar op een prettige manier te ontmoeten, zowel voor 
studieactiviteiten als op sociaal gebied. Het totale budget voor dit project was € 
283.000; de daadwerkelijke kosten in 2021 waren € 292.303. Het project is in 2021 
afgerond.

1B7.  Meer fysieke ruimte voor studenten (studie- en groepswerk)
 Studenten hebben als gevolg van de pandemie nog meer behoefte aan 

samenkomst op de faculteit. Dit wordt verder gefaciliteerd door een slimmer en 
laagdrempeliger reserveringssysteem voor onderwijsruimten. 

 Het totale budget voor dit project is € 13.000, waarvan € 3.400 gerealiseerd is in 
2021.

1B8.  Verbetering online leeromgeving
 Dit project richt zich op het verbeteren, intuïtiever maken en integreren van de 

online leeromgeving, zodat studenten benodigde informatie makkelijker kunnen 
vinden en geen essentiële deadlines en voorbereiding over het hoofd zien. Vanwege 
het door elkaar heen lopen van online en fysiek onderwijs is het erg belangrijk dat 
de informatie die beschikbaar is voor studenten optimaal ontsloten is. Het totale 
budget voor dit project is  
€ 6.000; de kosten zullen in 2022 worden gemaakt.
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1C.  Extra handen in de klas

Nr.
Ontvangsten NPO 
gelden

Ontvangst 
2021

Ontvangst 
2022

Ontvangst 
totaal

Besteding 
2021

1C Extra onderwijs 367.340 367.340 734.680 367.340

1C Verhoogde instroom 367.340 367.340 734.680 367.340

   In 2021 was € 367.000 aan subsidie beschikbaar voor het Erasmus MC voor 
Extra Handen in de Klas. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen 
zijn de kosten die onder deze categorie vallen verantwoord bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. In totaal heeft het Erasmus MC in 2021 voor  
€ 517.000 aan kosten verantwoord bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Deze hadden met name betrekking op extra kosten die gemaakt moesten 
worden vanwege de corona-maatregelen (in het bijzonder de 1,5 meter 
regel) die additionele inzet van o.a. surveillanten, begeleiders, docenten en 
student-assistenten, additionele zaalhuur en meer ondersteuning vanuit 
het Onderwijs Service Centrum noodzakelijk maakten. Het gedeelte van de 
kosten die niet door de universiteit is vergoed valt onder de reguliere 
exploitatie van het Erasmus MC. 

 In 2022 is er € 367.000 beschikbaar voor het Erasmus MC voor de 
subsidieregeling Extra Handen in de Klas. Het is de verwachting dat deze 
kosten ruimschoots gemaakt zullen worden. 

1D.  Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische 
opleidingen

Nr.
Ontvangsten NPO 
gelden

Ontvangst 
2021

Ontvangst 
2022

Ontvangst 
totaal

Besteding 
2021

1D Stages Erasmus MC 1.117.779 - 1.117.779 -

1D Stages Erasmus MC 1.117.779 - 1.117.779 -

   
 In het voorjaar 2020 heeft een cohort studenten niet kunnen starten 

met de coschappen. Dit betrof het tweede instroommoment van 
2020 en in totaal 72 studenten. Verder bleek het aantal studenten 
dat in 2021/2022 mee wilde doen aan de loting voor een coschap 
plaats sterk verhoogd te zijn. Om de wachttijd niet onaanvaardbaar 
hoog te laten oplopen was het nodig om tijdelijk meer studenten in 
de coschappen toe te laten. Omdat het Erasmus MC in de jaren 2017 
– 2020 ook te maken had met verhoogde instroom in de coschappen 
vanwege de toenmalige curriculumvernieuwing lagen er afspraken 
met de Erasmus MC afdelingen en met de affiliërende ziekenhuizen 
om instroom in de coschappen op een verantwoorde manier te 
kunnen verhogen met inachtneming van naleving van de leerdoelen.  
Van die afspraken is gebruik gemaakt om verantwoord en snel de 
instroom in de coschappen gedurende tenminste twee jaar met in 
totaal 120 plaatsen te verhogen. 

 De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen in totaal € 2,3 miljoen. 
In 2021 is € 957.000 vanuit de gelden voor verhoogde instroom 
(1A4) bekostigd. De resterende kosten hebben betrekking op de 
jaren 2022, 2023 en 2024. De NPO-middelen voor Stages Medische 
Opleidingen (1D) van € 1.118.000 zullen hier volledig aan worden 
besteed.
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Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal 
Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het 
Nationaal Programma Onderwijs. In deze bijlage 3 wordt een gedetailleerde 
toelichting gegeven op het Nationaal Programma Onderwijs voor het deel 
onderzoek.

Omschrijving
Aantal geholpen 

onderzoekers
Totale 

kosten
NPO Steunprogramma voor  
herstel en perspectief onderzoekers

175 2.548.000

Eigen middelen en financiële en niet-financiële 
maatregelen (bij benadering)

- 2.344.000

De gelden voor onderzoek vanuit het NPO-programma hebben als doel dat 
onderzoekers met een tijdelijk contract van wie het onderzoek vertraging heeft 
opgelopen veroorzaakt door de coronacrisis in 2020, die tot extra kosten leidt in 
2021 en 2022, in staat worden gesteld om hun onderzoek af te ronden in het 
belang van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en 
de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

De middelen voor NPO Onderzoek mogen voor een vijftal kostencategorieën 
worden aangewend. Naast de loonkosten voor de verlengingen van onderzoekers 
betreft dit materiële kosten voor het afronden van onderzoek, kosten voor 
faciliteiten en overige kosten.

BIJLAGE 2
TOELICHTING NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS: DEEL ONDERZOEK

Medio 2021 heeft een eerste uitvraag bij de afdelingen plaatsgevonden van de 
kosten die onder NPO Onderzoek kunnen vallen. In totaal werd voor ruim  
€ 12,5 miljoen aan kosten ingediend, met de kanttekening dat deze aanvraag 
nog niet volledig was omdat het effect voor 2022 en 2023 nog niet volledig is 
meegenomen.

Vanwege deze overschrijving is de keuze gemaakt om alleen loonkosten te 
vergoeden en de vertragingskosten van onderzoekers te maximeren op  
6 maanden. 

Voor 2021 worden de verleningen van 175 onderzoekers bekostigd voor een 
totaalbedrag van € 2.548.000. De voor 2021 opgegeven kosten die niet vanuit  
het NPO programma voor onderzoek zijn gedekt bedroegen; 
€ 2.344.000; deze kosten zijn dus uit eigen middelen gedekt. Voor 2022 zijn er 
250 onderzoekers voor wie een verlenging is aangevraagd in lijn met het doel 
van het NPO-onderzoekprogramma, voor een totaal van; 
€ 4.797.000. De verwachting is dat dit aantal nog oploopt bij een nieuwe 
uitvraag van de vertragingskosten.
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Erasmus MC

1.1 Geconsolideerde jaarrekening
1.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021
1.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2021
1.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
1.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening
1.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021
1.1.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa
1.1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
1.1.8 Overzicht langlopende schulden
1.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2021

1.2 Enkelvoudige jaarrekening
1.2.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2021
1.2.2 Enkelvoudige resultatenrekening over 2021
1.2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening
1.2.4 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2021
1.2.5 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa
1.2.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa
1.2.7 Overzicht langlopende schulden
1.2.8 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2021
1.2.9 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Verantwoording DHAZ

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2021 (geconsolideerd en enkelvoudig)
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Erasmus MC

1.1 Geconsolideerde jaarrekening 2021
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Erasmus MC - geconsolideerd

1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
ACTIVA x € 1.000 x € 1.000

Vaste activa
1 41.529              48.588              
2 1.297.509         1.376.179         
3 12.073              14.910              

1.351.111         1.439.677         

Vlottende activa
4 26.765              23.969              
5 7.999                12.831              
6 -                       2.587                
8 434.182            458.174            

Effecten 9 22.834              36.429              
Liquide middelen 10 310.379            172.489            
Totaal vlottende activa 802.159            706.479            

Totaal activa 2.153.270         2.146.156         

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
PASSIVA x € 1.000 x € 1.000

Groepsvermogen 11
3.344                3.344                

22.834              36.429              
174.121            166.639            
468.631            430.241            

Eigen vermogen 668.930            636.653            
729                   785                   

669.659            637.438            

Voorzieningen 12 79.406              90.463              

Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS 13 92.643              76.716              

Langlopende schulden 14 780.049            821.955            

Kortlopende schulden

7 101.340            94.644              
15 430.173            424.940            

Totaal passiva 2.153.270         2.146.156         

 

1) Presentatiewijziging inzake Voorziening voor Medische claims, geschillen e.d.

Algemene en overige reserves

Financiële vaste activa 
Totaal vaste activa

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's-GGZ

De vergelijkende cijfers 2019 zijn aangepast als gevolg van:

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Onderhanden werk/gefactureerde bedragen uit hoofde van 
EMF-projecten

Debiteuren en overige vorderingen

Kapitaal

Bestemmingsreserves

Materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa 

Aandeel derden in groepsvermogen
Totaal groepsvermogen

Herwaarderingsreserve
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Erasmus MC - geconsolideerd

1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING over 2021

Ref. 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

18 1.461.270         1.364.272         

19 315.441            304.188            

20 318.880            320.401            

2.095.591         1.988.861         

BEDRIJFSLASTEN

21 1.083.675         1.054.080         

22 132.055            125.789            

23 1.690                6.923                

24 32.720              32.122              

25 775.521            726.471            

2.025.661         1.945.385         

BEDRIJFSRESULTAAT 69.930              43.476              

26 -22.900            -28.434            

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 47.030              15.042              

 -436                 -1.182              

RESULTAAT NA BELASTINGEN 46.594              13.860              

Aandeel derden in groepsresultaat  -722                 -837                 

RESULTAAT BOEKJAAR 45.872              13.023              

Opbrengsten zorgprestaties

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Belastingen

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling 
voor medisch specialistische zorg declareren

Financiële baten en lasten
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Erasmus MC - geconsolideerd

1.1.3  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 69.930         43.476         

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 22     137.607       126.858       
- vergoedingen voor afschrijvingskosten 22     -5.552          -1.069          
- bijzondere waardeverminderingen/desinvesteringen 1, 2 5.333           7.277           
- mutatie aandeel derden in groepsvermogen 10     -778             -368             
- mutaties voorzieningen 3, 12 -9.409          11.295         
- vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS 13     2.109           -25.572        

129.310       118.421       

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 4       -2.796          -2.843          
- onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-

zorgproducten 5       4.832           7.369           
- onderhanden werk DBC's-GGZ 6       2.587           1.989           
- onderhanden werk/gefactureerde bedragen uit hoofde van 

EMF-projecten 7       6.696           11.123         
- vorderingen en overlopende activa 8       29.788         -78.627        
- kortlopende schulden 15     10.961         45.663         

52.068         -15.326        
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 251.308       146.571       

Ontvangen interest 26     470              459              
Betaalde interest 26     -28.452        -28.851        
Betaalde belastingen -436             -1.182          

-28.418        -29.574        
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 222.890       116.997       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa 1       -3.766          -868             
Investeringen materiële vaste activa 2       -52.046        -78.345        
Opbrengst uit verkoop materiële vaste activa 2       -                   203              
Kapitaalstortingen in deelnemingen 3       -144             -263             
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -55.956        -79.273        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Verstrekte financieringen leningen u/g 3       -1.112          -3.656          
Aflossingen op leningen u/g 3       1.392           484              
Nieuw opgenomen leningen 14     15.000         -                   
Aflossing langlopende schulden 14     -47.348        -46.199        
Vooruitontvangen investeringssubsidies 2       3.024           5.759           
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -29.044        -43.612        

Mutatie geldmiddelen 137.890       -5.888          

Aansluiting met mutatie geldmiddelen in de balans
Saldo liquide middelen per 1 januari 10     172.489       178.377       
Saldo liquide middelen per 31 december 10     310.379       172.489       

137.890       -5.888          
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Erasmus MC - geconsolideerd

1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene informatie

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is. Alle financiële informatie in euro's is 
afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Groepsverhoudingen
Het Erasmus MC vormt samen met Erasmus MC Holding BV, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV en Stichting Innovative 
Molecular Research Fund de Erasmus MC groep. Het Erasmus MC staat aan het hoofd van deze groep. 
De enkelvoudige jaarrekening van het Erasmus MC is opgenomen in hoofdstuk 1.2.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), Titel 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 
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.
De Raad van Bestuur streeft er naar de best mogelijke informatie te verkrijgen om de risico's te beoordelen en passende 
maatregelen door te voeren om daarop in te spelen. Het Erasmus MC heeft een aantal maatregelen genomen om de 
effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen en blijft dat ook in de toekomst doen. Deze maatregelen 
bestaan onder andere uit veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals persoonlijke 
beschermingsmiddelen, beperking van sociale contacten en vanuit huis werken), evaluatie van contracten, eventueel 
aantrekken van aanvullende financiële middelen ter ondersteuning van de continuïteit van de bedrijfsvoering van het 
Erasmus MC en communicatie met de belangrijkste stakeholders.

Covid-19 heeft ook komende periode impact op onze patiënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ten aanzien van de 
financiële continuïteit zijn de onzekerheden echter beheerst. Net als voor 2020 en 2021 zijn met zorgverzekeraars 
passende financiële afspraken gemaakt. Als basis gelden de bilaterale afspraken tussen de zorgverzekeraars en Erasmus 
MC. Daarnaast is op 23 december 2021 ‘Gezamenlijke Covid-afspraken MSZ 2022’ gepubliceerd. Dit betreft de 
vastlegging van sectorbrede afspraken tussen ZN, NVZ en NFU om ook in 2022 Covid-19 gerelateerde risico’s af te 
dekken. De bredere afspraken betreffen samengevat: 

- hardheidsclausule, 
- beschikbaarheidsvergoeding voor extra geleverde IC-capaciteit, 
- passende compensatie voor productie-uitval, 
- (gedeeltelijke) dekking van generieke meerkosten, 
- dekkende vergoeding voor Covid-19 zorg, en 
- ‘Omikron-clausule’ om overige onvoorziene risico’s af te dekken. 
Daarnaast gelden ook voor 2022 overige faciliteiten, zoals ministeriële regelingen voor de vergoeding van IC-opschaling en 
inzet, en de tegemoetkoming voor de impact op onderzoek en onderwijs. 

Als wij onze eigen financiële positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, en daarbij rekening houden met de in de 
vorige paragraaf genoemde afspraken en toezeggingen, is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel 
kan doen rijzen of Erasmus MC haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2021 opgesteld uitgaande 
van de continuïteitsveronderstelling.

Naam verslagleggende instelling: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke organisatie
Vestigingsplaats: Rotterdam
Adres: Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
KvK-nummer: 24485070
Korte beschrijving hoofdactiviteiten: Leveren patiëntenzorg, uitvoeren onderzoek en bieden van 

onderwijs, opleiding en kennisvalorisatie
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Erasmus MC - geconsolideerd

Specifieke schattingen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader van Covid-
19, zoals de CB-regeling (continuïteitsbijdrage) en de hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus Covid-19 en de 
Subsidieregeling opschaling curatieve zorg Covid-19. 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.

Ziekenhuizen en umc’s maken jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met zorgverzekeraars op schadelastjaar 
te vertalen naar boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringscijfers. Ook ten aanzien van de 
CB-regeling geldt dat een vertaling van schadelastjaar naar boekjaar dient plaats te vinden. In de jaarrekening 2021 heeft 
de toerekening van deze regelingen van schadelastjaar naar boekjaar plaatsgevonden conform het in 2019 gerealiseerde 
toerekening percentage. 
Dit als zijnde de beste door Erasmus MC meest passend geachte inschatting van de omzet in de jaarrekening 2021. 

Schattingswijziging
In de jaarrekening 2021 zijn de volgende schattingswijzigingen verwerkt:

• Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur van het Elektronisch Patiënten Dossier. 
Dit heeft ertoe geleid dat de economische levensduur van het  Elektronisch Patiënten Dossier is verlaagd van 15 jaar naar 
8 jaar per 1 januari 2021. Deze schattingswijziging heeft geleid tot een toename van de afschrijvingen over 2021 van € 5,4 
miljoen. 

• Voor de vooruitontvangen schadevergoeding van het Ministerie van VWS heeft een schattingswijziging plaatsgevonden.  
De schadevergoeding van het Ministerie van VWS bestaat uit twee toezeggingen met verschillende afbouw tijd. De eerste 
toezegging voor de overgangsregeling kapitaallasten valt in 10 jaar vrij met een jaarlijkse afbouw van 10% in de jaren 2015 
tot en met 2024. De tweede toezegging voor het Decentralisatie  Huisvesting Academische Ziekenhuis kader (DHAZ-
kader) valt in 40 jaar vrij in de jaren 2015 tot en met 2054.  In voorgaande jaren vielen de eerste en de tweede toezegging 
lineair in 10 jaar vrij. 
Deze schattingswijziging betekent voor het jaar 2021 nu een vrijval  van € 14,2 miljoen ten opzichte van € 25,6 miljoen bij 
lineair in 10 jaar. Door de wijziging van de verwerking voor de eerste toezegging  en de tweede toezegging is er in 
voorgaande jaren een te hoge vrijval verantwoord van in totaal € 16,3 miljoen. Deze te hoge vrijval uit het verleden is in de 
jaarrekening 2021 verwerkt.    

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
Voorts is sprake van onderstaande presentatiewijziging:

Presentatiewijziging
In 2020 heeft een presentatiewijziging plaatsgevonden binnen de overige kortlopende schulden en overlopende passiva. 
Het betreft een verschuiving tussen de nog te betalen kosten en vooruitontvangen bedragen van € 7,8 miljoen. 

Vergelijkende cijfers
De cijfers over 2020 met betrekking tot bovenstaande posten zijn geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk 
te maken.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen, waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook natuurlijke personen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden 
toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van het Erasmus MC en haar groepsmaatschappijen en 
andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale 
leiding bestaat. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin het Erasmus MC een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een 
andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten, die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden 
uitgeoefend, betrokken. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te 
vervreemden, worden niet geconsolideerd.

Indien transacties met een niet-geconsolideerde deelneming, die zich niet kwalificeert als groepsmaatschappij en wordt 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, plaatsvinden wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze 
overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben verwerkt (proportionele resultaatbepaling). 
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In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de 
binnen de groep gemaakte resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het 
minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. 

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar 
nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de gegevens van Erasmus MC en de volgende rechtspersonen opgenomen:

•   Erasmus MC Holding BV, Rotterdam (100%) met de volgende dochtermaatschappijen:
- Erasmus MC O&O Holding BV, Rotterdam (100%) met de volgende dochtermaatschappijen: 

- Erasmus MC Diabetesstation BV, Rotterdam (78,4%)
- Eurza Arbo BV, Rotterdam (100%)
- MI&EUR BV, Rotterdam (100%)
- Neurasmus BV, Rotterdam (100%)
- Thoraxcentrum Research BV, Rotterdam (100%)
- ViroNovative BV, Rotterdam (100%)

- Erasmus MC Zorg Holding BV, Rotterdam (100%) met de volgende dochtermaatschappijen: 
- Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond BV (50%)
- DermaHaven BV, Rotterdam (100%)
- Erasmus MC Corporate Travel Clinic Participatie BV, Rotterdam (100%)

- Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV, Rotterdam (51%)
- Geboortecentrum Sophia Holding BV, Rotterdam (50%)
- Haven Service BV, Rotterdam (100%)
- Poliklinische Apotheek Erasmus MC BV, Rotterdam (100%)
- Travelclinic Erasmus MC BV, Rotterdam (100%)
- Erasmus MC Schiermonnikoog BV, Rotterdam (100%), voorheen Zorgcentrum Rotterdam Rijnmond BV

•   Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV, Goes (100%) 
•   Stichting Innovative Molecular Research Fund (IMRF), Rotterdam, met de volgende dochtermaatschappij:

- Cyclotron Rotterdam BV (100%)

Geboortecentrum Sophia Holding BV en Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond BV zijn proportioneel 
meegeconsolideerd. De overige vennootschappen zijn volledig meegenomen in de consolidatie. 

In de balans zijn de niet geconsolideerde deelnemingen opgenomen tegen de netto vermogenswaarde.
Voor een overzicht van de niet geconsolideerde deelnemingen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 
balans. 
In geval van samenwerking door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten, gebruikmakend van activa waarover de 
deelnemers gezamenlijk zeggenschap hebben, verwerkt de organisatie de gemeenschappelijke activa, verplichtingen, 
kosten en opbrengsten proportioneel. 

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. 
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed 
kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van 
deze invloed.

Transacties in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Monetaire 
activa en verplichtingen die op de balansdatum in vreemde valuta luiden, worden omgerekend naar de functionele valuta 
(Euro) tegen de op die datum geldende wisselkoers. Valutaomrekenverschillen worden verantwoord in de 
resultatenrekening. Niet-monetaire activa en verplichtingen die luiden in vreemde valuta en die tegen kostprijs zijn 
gewaardeerd, worden omgerekend naar de functionele valuta tegen de koers op transactiedatum.

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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Een actief wordt op de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 
Erasmus MC en/of de in de consolidatie betrokken dochtermaatschappijen zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt op de balans opgenomen 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 daarvan 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 op de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de 
verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 
verplichting. 
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 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 resultatenrekening 
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de 
transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt tot het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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 alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van 
voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen. 

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Indien het voor het geven van het op grond van artikel 2, artikel 362, eerste lid, vereiste getrouwe beeld noodzakelijk is, 
wordt de aard van deze schattingen en oordelen, met inbegrip van daarmee verband houdende veronderstellingen, 
vermeld in de toelichting bij de relevante financiële overzichtspost.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. In de jaarrekening zijn onder andere schattingen opgenomen met 
betrekking tot omzet DBC's / DBC-zorgproducten, onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten, onderhanden werk 
EMF-projecten, voorziening debiteuren en overige voorzieningen. Voor de omzet DBC's / DBC-zorgproducten wordt 
specifiek verwezen naar paragraaf 1.1.4.3 onder Zorgopbrengsten.

Financiële instrumenten 
In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:
financiële vaste activa, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden, kortlopende schulden 
en overlopende passiva. 
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de organisatie beschikt over een deugdelijk 
juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de organisatie 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.
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. Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de 
geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele 
bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel 
actief, financiële verplichting of eigen vermogen. 

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten (leningen, vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden) is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële 
waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per 
balansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening. 

Voor de waardering van de hierboven benoemde financiële instrumenten voor de vervolgjaren na de eerste opname wordt 
verwezen naar de afzonderlijke toelichtingen. 

Afgeleide financiële instrumenten 
De afgeleide financiële instrumenten omvatten call opties.
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Deze call-opties zijn opties op niet beursgenoteerde effecten en worden gewaardeerd tegen kostprijs. 
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet tegen reële waarde wordt verantwoord met waardewijzigingen in de resultatenrekening 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 
resultatenrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevig 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 de bijzondere waardevermindering teruggedraaid ten gunste van het resultaat. 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen kosten van intellectueel eigendom en kosten van goodwill. 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte 
toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de 
winst- en verliesrekening. 
Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
De kosten voor onderzoek worden ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin deze zijn gemaakt. 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschaffingsprijs volgens de lineaire methode op basis 
van de economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Op 
immateriële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij 
buitengebruikstelling of bij afstoting. 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij in beginsel gehanteerd: 
• Kosten van intellectueel eigendom: 12,5%.
• Kosten van goodwill: 10,0%.
Het Erasmus MC heeft in het jaar 2017 een Elektronisch Patiënten Dossier geïmplementeerd. Het Erasmus MC heeft deze 
investering als immaterieel vast actief verwerkt. 
De economische levensduur bedraagt 8 jaar. De verwachte gebruiksduur van het softwaresysteem moet worden bezien in 
samenhang met periodieke updates en upgrades die voor dergelijke systemen regelmatig worden uitgevoerd. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten minus cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen en minus cumulatieve afschrijvingen. De baten of lasten die voortvloeien uit desinvesteringen 
worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.
De kostprijs van de activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats 
en in de staat te krijgen die noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschaffingsprijs volgens de lineaire methode op basis 
van de economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Op 
bedrijfsterreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 
afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd 
bij buitengebruikstelling of bij afstoting. 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij in beginsel gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen: 2,5% - 10%. 
• Machines en installaties: 5% - 20%. 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting: 5% - 20%. 

83 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Erasmus MC - geconsolideerd

De materiële vaste activa waarvan de tot de groep behorende rechtspersonen, krachtens een financiële 
leaseovereenkomst, het economische eigendom hebben, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst 
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als éénmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen investeringssubsidies in mindering op de materiële vaste activa 
gepresenteerd. Deze subsidies worden conform de afschrijvingstermijn van de desbetreffende activa in mindering gebracht 
op de afschrijvingskosten.
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven 
toegewezen aan de samenstellende delen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 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. Als 
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, 
wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde. 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies zou moeten worden teruggenomen. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een 
wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het 
laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende 
eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom 
genererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies 
allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant 
verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 
nettovermogenswaarde. 
Bij de vaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de organisatie 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. De niet gerealiseerde winst bij transacties tussen deelnemingen en het 
groepshoofd of andere entiteiten in de groep wordt geëlimineerd uit het resultaat van de organisatie. Deze correctie wordt 
verwerkt door eliminatie op het resultaat deelneming en deze eliminatie in de balans in mindering te brengen op de waarde 
van de deelneming. 
Deelnemingen waarin het Erasmus MC de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent (joint ventures) 
worden gewaardeerd volgens dezelfde methode. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan 
van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover het Erasmus MC in deze situatie geheel of gedeeltelijk garant staat voor de schulden 
van de deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming in staat te stellen tot betaling van haar schulden, 
wordt een voorziening getroffen ter grootte van de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van de 
deelneming. De voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op de deelneming gevormd en voor het overige 
gepresenteerd onder de voorzieningen. 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en 
passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering, de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening. 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele 
lagere verwachte verkoopwaarde. 
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde. 
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Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de organisatie in de 
resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de 
organisatie en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover 
deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
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.
Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd. 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige financiële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen de reële 
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze overige financiële vaste activa gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verrekenprijzen, welke gebaseerd zijn op de actuele inkoopprijzen, rekening 
houdend met eventuele incourantheid, of respectievelijk lagere opbrengstwaarde. Bij de uitgifte van de goederen wordt het 
FIFO-stelsel (First In First Out) toegepast. 
Zelf geproduceerde geneesmiddelen en halffabricaten worden gewaardeerd tegen verrekenprijzen, welke gebaseerd zijn 
op de actuele inkoopprijzen, rekening houdend met eventuele incourantheid.

Onderhanden werk DBC's/DBC-zorgproducten
Onder onderhanden werk worden de in uitvoering zijnde DBC’s/DBC-zorgproducten verantwoord, die op de balansdatum 
nog niet waren voltooid. De waardering is op basis van de huidige opbrengstwaarde, ofwel de waarde die het traject zou 
krijgen als het per balansdatum afgesloten zou worden. 
Van zorgverzekeraars ontvangen voorschotten worden hierop in mindering gebracht. Verliezen op onderhanden werk 
worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten wordt per zorgverzekeraar verantwoord onder aftrek van 
ontvangen voorschotten. Per verzekeraar positieve saldi worden als actief verantwoord onder onderhanden werk 
DBC's/DBC-zorgproducten; per verzekeraar negatieve saldi worden als passief verantwoord onder de kortlopende 
schulden.

Onderhanden werk uit hoofde van EMF-projecten
Het onderhanden werk uit hoofde van EMF projecten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, zijnde directe 
materiaal- en arbeidskosten, direct toerekenbaar uitbesteed werk en overige externe kosten, inclusief een opslag voor aan 
de projecten gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. Op de post onderhanden projecten zijn de gedeclareerde 
termijnen en vooruitontvangen betalingen in mindering gebracht. 

De resultaten op projecten of deelprojecten worden, indien betrouwbaar te schatten, verantwoord naar rato van de 
voortgang van het project. Indien de resultaten niet betrouwbaar te schatten zijn, worden de resultaten op projecten of 
deelprojecten verantwoord in het jaar van oplevering. Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de 
periode waarin vast komt te staan dat sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht op de post 
onderhanden projecten.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Ook 
worden op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste gebracht van de resultatenrekening. 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders vermeld.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Op de post Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten wordt een voorziening getroffen indien uit een interne 
controle of zelfonderzoek blijkt dat sprake is van een onjuist of onrechtmatig DBC-zorgproduct welke per jaareinde nog niet 
gecorrigeerd kon worden. Voorts wordt een voorziening getroffen voor de effecten van schadelastprognoses boven 
plafondafspraken met zorgverzekeraars. 

Effecten
De effecten opgenomen onder de vlottende activa, voor zover deze betrekking hebben op de handelsportefeuille of met 
betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten de handelsportefeuille, worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
Ongerealiseerde waardestijgingen boven de kostprijs van op reële waarde gewaardeerde beursgenoteerde eigen-
vermogensinstrumenten worden via de herwaarderingsreserve verwerkt. Indien van dergelijke effecten de reële waarde 
onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de winst- en verliesrekening. Bij 
verkoop valt de eerder verwerkte ongerealiseerde waardestijging uit de herwaarderingsreserve vrij ten gunste van het 
resultaat. 
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Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde 
met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de eerste waardering verwerkt. Bij 
verkoop van de effecten aan een derde worden de transactiekosten in de winst en verliesrekening verwerkt.
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs worden verwerkt in de eerste waardering.
De effecten staan   ter vrije beschikking van Erasmus MC.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kassaldi, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden, die direct 
of vervroegd opeisbaar zijn. Rekening-courant schulden bij banken zijn 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 organisatie, worden 
gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Eigen vermogen
Conform Richtlijn 655 Zorginstellingen is het vermogen ingedeeld in kapitaal, herwaarderingsreserves, 
bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen en algemene of overige reserves. 

Aandeel derden 
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto belang in 
de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen. 

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 
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 gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De rentemutatie 
van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. 
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet de balans opgenomen en voorzover noch 
de organisatie noch de tegenpartij heeft gepresteerd. 
Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet 
(meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de organisatie negatieve gevolgen heeft. 

Wachtgelden en arbeidsongeschiktheid
Het Erasmus MC is voor de wachtgelden en de regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid eigen 
risicodrager. Deze voorzieningen hebben betrekking op toekomstige verplichtingen uit hoofde van genoemde regelingen. 
De voorzieningen zijn berekend volgens de statische methode. Het bedrag van deze voorzieningen wordt bepaald op basis 
van kennis en verwachtingen over hoogte en duur van per balansdatum lopende betalingsverplichtingen. 

Lifetimevariant
Dit betreft een voorziening voor personeelsleden die gebruik gemaakt hebben van de lifetimeregeling. 
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd 
en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt 
bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met 
de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen 
zal hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen 
die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de organisatie.

Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de 
arbeidsongeschiktheid en voor medewerkers voor wie na deze twee jaar nog een doorbetalingsverplichting geldt (voor 
medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na balansdatum vallen, 
gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar.

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. 
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Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen
Uit de voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen wordt het eigen risico in verband met medische 
aansprakelijkheid gedekt. Erasmus MC heeft hiervoor een verzekering afgesloten. Het ultimo boekjaar opgenomen bedrag 
heeft betrekking op mogelijke uitkering van schades en is geactualiseerd voor het maximale eigen risico van deze 
verzekering. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde. 

Overige voorzieningen
Onder de overige voorzieningen is opgenomen de voorziening voor asbestsanering en de voorziening voor verlieslatende 
contracten. 

Voor nadere toelichting van de specifieke berekeningsgrondslagen van de specifieke voorzieningen wordt verwezen naar 
de toelichting op de geconsolideerde balans. 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de 
balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding wordt ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS
Het totaal toegekende bedrag aan schadevergoeding van het Ministerie van VWS is gepassiveerd in 2015. Deze 
schadevergoeding bestaat uit twee toezeggingen. De eerst toezegging voor de overgangsregeling kapitaallasten  valt in 10 
jaar vrij met een jaarlijkse afbouw van 10% onder de overige bedrijfsopbrengsten in de jaren 2015 tot en met 2024. De 
tweede toezegging voor het Decentralisatie Huisvesting Academische Ziekenhuizen kader (DHAZ-kader) valt in 40 jaar vrij 
onder de overige bedrijfsopbrengsten in de jaren 2015 tot en met 2054. 
De vooruitontvangen schadevergoeding is verwerkt conform de bepalingen van RJ 274 Overheidssubsidies met betrekking 
tot de verwerking van exploitatiesubsidies. 
Langlopende schulden
Langlopende leningen waarvan de organisatie de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe 
ook in staat is, worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde 
rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de resultatenrekening 
wordt verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking  gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
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1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. 
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord 
in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. 

Zorgopbrengsten
Algemeen
Met ingang van 2015 geldt het volledige model van prestatiebekostiging op basis van de DBC's Op weg naar 
Transparantie (DOT)-productstructuur, waarin zorgaanbieders per geleverde prestatie betaald worden op basis van 
integrale tarieven. Naast het vrije segment met volledig vrije prijzen resteert een gereguleerd segment met 
maximumtarieven voor zorg die niet geschikt is voor vrije prijsvorming. Daarnaast is er een vast segment voor zorg die met 
prestatiebekostiging onvoldoende geborgd zou zijn. Met ingang van 2020 is hier de CB-regeling bijgekomen. De baten uit 
de CB-regeling zijn toegerekend aan het jaar waarin de zorguitval heeft plaatsgevonden en de Covid-19 meerkosten zijn 
gemaakt. 

Opbrengsten zorgverzekeringswet, beschikbaarheidsbijdragen en overige zorgprestaties
De opbrengsten zorgprestaties worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de gerealiseerde 
en gesloten zorgproducten in het boekjaar en de mutatie in de waarden van het onderhanden werk uit hoofde van DBC-
zorgproducten. Bij de opbrengsten zorgprestaties worden verantwoord de aan patiëntenzorg gelieerde categorieën 
‘Opbrengsten zorgverzekeringswet’, ‘Beschikbaarheidsbijdragen Zorg’ en ‘Overige zorgprestaties’. De categorie niet 
gebudgetteerde zorgprestaties vallen onder de definitie van onderlinge dienstverlening zoals door de NZa gehanteerd. 

Specifieke aandachtspunten medisch specialistische zorg 
Inleiding
De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBO's) zijn de 
afgelopen jaren verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2021 van toepassing zijnde (landelijke) 
aandachtspunten voor het Erasmus MC hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2018 en Horizontaal Toezicht verantwoordingsjaar 2019;
2. Horizontaal Toezicht MSZ verantwoordingsjaar 2021; 
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar. 
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft het Erasmus MC de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragrafen 1.1.4.2 en 1.1.4.3 van deze jaarrekening. 

Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2021
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2021 zijn (inclusief de status hiervan) hierna 
toegelicht voor het Erasmus MC:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2018 en Horizontaal Toezicht verantwoordingsjaar 2019;
De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening van de uitkomsten van het zelfonderzoek 2018 
zijn in 2021 afgewikkeld. Per brief d.d. 11 november 2021 hebben zorgverzekeraars het te verrekenen bedrag voor het 
verantwoordingsjaar 2018 vastgesteld. Ook de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening van 
de uitkomsten van Horizontaal Toezicht verantwoordingsjaar 2019 zijn in 2021 afgewikkeld. Per brief d.d. 11 november 
2021 hebben zorgverzekeraars het te verrekenen bedrag voor het verantwoordingsjaar 2019 vastgesteld.
De te verrekenen bedragen voor de jaren 2018 en 2019 zijn conform de vaststelling van de zorgverzekeraars verwerkt in 
de jaarrekening 2021.

2. Horizontaal Toezicht MSZ verantwoordingsjaar 2021; 
Het Erasmus MC is één van de Horizontaal Toezicht koplopers. De kern van Horizontaal Toezicht is dat het gezamenlijke 
controlesysteem van zorgverzekeraars en zorgaanbieders rond registratie, facturatie en inning van declaratie voor MSZ 
zorg wijzigt van een gegevensgerichte controle achteraf naar procesgerichte controle vooraf. Op basis van een uitgevoerd 
Risk Assessment en een daarop gebaseerd Control Framework voor de beheersing wordt hierover op een transparante 
wijze verantwoording afgelegd aan de representerende zorgverzekeraars. Voor de beheersmaatregelen op de hoge en 
midden risico’s die in dit Risk Control Framework zijn opgenomen, is door de internal audit afdeling van het Erasmus MC 
beoordeeld of deze beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking  betrouwbaar hebben gefunctioneerd gedurende de 
periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De beoordeling is in 2022 afgewikkeld en is besproken en 
gedeeld met de representerende zorgverzekeraars.
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Voor 2021 heeft het Erasmus MC volledig volgens de Horizontaal Toezicht systematiek verantwoording afgelegd aan de 
zorgverzekeraars. Beheersmaatregelen en uitkomsten op de hoge risico’s zijn besproken met de representerende 
zorgverzekeraars en akkoord bevonden. Hiermee komen de controles op correct registreren en declareren te vervallen. 
Hieronder wordt verstaan:
• Materiële controles specifiek voor het onderdeel voldoen aan de (indicatie)voorwaarden Zvw. 
In de volgende situaties kan het Erasmus MC nog steeds controles ontvangen:
• Materiële controles specifiek voor gepast gebruik. Landelijk is het doel om gepast gebruik te includeren in Horizontaal 
Toezicht. Tot die tijd zijn materiële controles op twee onderdelen nog mogelijk: 

• Effectieve zorg: de zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk; 
• Medische noodzaak: de verzekerde moet redelijkerwijs zijn aangewezen op de zorg gezien zijn gezondheidssituatie. 

• Het is nog steeds mogelijk dat het Erasmus MC voor de jaren waarover geen assurance is verleend materiële controles 
kan ontvangen.
• Vragen vanuit verzekerden en signalen van fraude kunnen ten alle tijde worden onderzocht. 
• Systeemcontroles door verzekeraars bij ontvangst declaratie blijven gehandhaafd. Dit zijn vooraf-controles en betreft de 
retourinformatie die het Erasmus MC ontvangt. 

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar. 
Het Erasmus MC heeft met de zorgverzekeraars voor 2021 schadelastafspraken op basis van plafondafspraken gemaakt. 
Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2021 heeft plaatsgevonden op basis van in 2021 toegerekende 
zorgprestaties en een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2021 in lijn met de Handreiking 
omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten vanuit Horizontaal Toezicht. Deze correcties zijn op de 
omzet 2021 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van de nog te factureren omzet DBC's / DBC-
zorgproducten ultimo 2021.

De uiteindelijke uitkomsten, mede op basis van eventuele later geregistreerde zorgprestaties, zullen blijken uit de 
afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en 
daarmee samenhangende posten verwerkt. Dit is van toepassing voor zowel het schadejaar 2021 als schadejaar 2020, 
2019, 2018 en 2017. Over de schadelastjaren tot en met 2016 zijn definitieve opbrengstverrekeningen ontvangen van de 
zorgverzekeraars en deze definitief afgewikkeld met de zorgverzekeraars. Over de schadejaren vanaf 2017 zullen de 
diverse definitieve opbrengstverrekeningen nog ontvangen worden, waarna afwikkeling met de zorgverzekeraars zal 
plaatsvinden.

Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke 
schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande aspecten van 
de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met voornoemde toelichting, de jaarrekening het 
vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van het Erasmus MC op basis van de ons nu bekende feiten 
en omstandigheden.

Zorgcontractering
Het Erasmus MC heeft uit hoofde van de zorgcontractering vanaf 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de 
zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie van deze 
contractafspraken. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de 
opbrengstverantwoording. De getekende contracten met de zorgverzekeraars zijn daarbij leidend. De schadelastjaren tot 
en met 2016 zijn definitief afgewikkeld met de zorgverzekeraars.

Subsidies
De verantwoorde subsidies betreffen de ontvangen Rijkssubsidies van het Ministerie van OCW en het Ministerie van VWS.

Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de 
resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als de kosten worden gemaakt. 

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige opbrengsten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen voor geleverde 
goederen en diensten, onder aftrek van eventuele omzetbelasting en kortingen. Tevens is hieronder opgenomen de 
mutatie in het onderhanden werk EMF-onderzoek en de jaarlijkse vrijval van de vooruitontvangen bijdrage van het 
Ministerie van VWS. 

Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.
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Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor 
zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening 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 
instelling. 
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 wordt 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 resultatenrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald 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 resultatenrekening 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 organisatie 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 betaalbaar op termijn 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.

Pensioenlasten
Niet alle groepsmaatschappijen hebben werknemers in dienst. De rechtspersonen waar dit wel het geval is, zijn 
aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) of Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). 
Deze pensioenregelingen betreffen een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met 
prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het 
pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten.
 Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur van het pensioenfonds 
besluiten tot het korten van aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als 
uitkeringsovereenkomst. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in deze uitvoeringsovereenkomst zijn de 
volgende:
• Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen;
• Er vindt geen premiereductie of -terugstorting plaats;
• Bij onderdekking kan een extra premieopslag van maximaal 2,5% worden toegepast door PFZW. 
  Het ABP kent geen maximum premieopslag bij onderdekking. 

De aan het Stichting Pensioenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de 
resultatenrekening verantwoord en, voor zover de aan de Pensioenfondsen te betalen premie nog niet is voldaan, wordt 
deze als verplichting op de balans opgenomen. De actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds ABP per balansdatum 
was 110,2% (bron: www.abp.nl) en van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn 106,6% (bron: www.pfzw.nl). De minimaal 
vereiste dekkingsgraad volgens DNB is 104,2%. De ondergrens voor de dekkingsgraad van eind december 2021 is door 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdelijk verlaagd van 104,2% naar 90,0%.
Het Erasmus MC heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij de 
Pensioenfondsen, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een 
periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn 
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het 
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
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Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een ondernemingspensioen-/bedrijfstakpensioen-
regeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de 
aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, 
zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat. Indien sprake is van 
aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die 
per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de vennootschap komen wordt hiervoor een voorziening 
gevormd. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een 
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan 
niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst  met het fonds, 
de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De 
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele marktrente per 
balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties/rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het 
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken. Voor een op balansdatum 
bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht 
heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Honorariumkosten
Ingevolge de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015 behoren de honorariumvergoedingen voor medisch 
specialisten tot het opbrengstbegrip van de instelling. Baten uit hoofde van integrale bekostiging worden verantwoord 
wanneer gerealiseerd. De verdeling van de integrale bekostiging in opbrengsten voor het ziekenhuis en opbrengsten voor 
vrijgevestigde medisch specialisten vindt plaats op basis van gemaakte afspraken tussen het ziekenhuis en het medisch 
specialistisch bedrijf. Onder de kosten zijn samenhangend met deze post vergoedingen aan het medisch specialistisch 
bedrijf verantwoord. 

Leaseverplichtingen
Erasmus MC kan financiële en operationele leasecontacten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij Erasmus MC als 
lessee voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel draagt, 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. 

Financiële lease
Als de rechtspersoon optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende 
verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, 
indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het 
tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is 
de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De 
initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het leaseobject.

De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. Als 
geen redelijke zekerheid bestaat dat de rechtspersoon eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de 
leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het 
object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De 
rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante 
periodieke rentevoet over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke 
leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan.

Operationele lease
Als Erasmus MC optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen 
inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de resultatenrekening gebracht.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen.

Resultaat deelnemingen
Betreft het resultaat van de bedrijven waarin het Erasmus MC deelneemt.
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Belastingen
Erasmus MC verricht als academisch ziekenhuis nagenoeg uitsluitend activiteiten als genoemd in artikel 1.4, eerste lid, van 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en is daarom vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Alle 
overige in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting met uitzondering 
van Geboortecentrum Sophia Holding BV, CBT Rijnmond BV, DermaHaven BV en Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV die 
alle van de zorgvrijstelling gebruik maken. Stichting Innovative Molecular Research Fund drijft geen onderneming en is uit 
dien hoofde niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde winst en 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover 
niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare 
kosten. 
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de 
belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan 
wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde 
belasting.
Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale 
boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen.
Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale 
verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover het 
waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. 
Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk 
is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint ventures wordt een latente 
belastingverplichting opgenomen tenzij de instelling in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en 
het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen. 
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint ventures wordt een latente 
belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare 
toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal zijn ter compensatie van het tijdelijk verschil. 
De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 
van de door de instelling op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van haar activa, voorzieningen, 
schulden en overlopende passiva. 
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt 
in de volgende segmenten: Erasmus MC Zorg en Erasmus MC O&O. 
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van het 
bedrijfsproces. 
Directe kosten worden direct toegerekend aan betreffend segment. De indirecte kosten zijn verdeeld op basis van vaste 
verdeelsleutels. 

1.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koersverschillen inzake 
geldmiddelen worden niet afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangen en betaalde rente, ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Investeringen in groepsmaatschappijen worden verwerkt tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van, binnen de 
geacquireerde organisatie aanwezige geldmiddelen. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

De belangrijkste non-cash mutaties betreffen de nieuw afgesloten financial lease contracten (€ 0,6 miljoen) en een 
correctie voor de in het crediteurensaldo opgenomen facturen met betrekking op investeringen in vaste activa (€ 1,7 
miljoen). 
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1.1.4.6 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.

1.1.4.7 Grondslagen WNT

Voor de verantwoording uit hoofde van de Wet normering topinkomens (WNT) baseert Erasmus MC zich op de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels, en op de Modelverantwoording WNT 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot het verslagjaar.
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1.1.5  TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kosten van goodwill die van derden is verkregen -                      899                  
Kosten van intellectueel eigendom 37.527             47.183             
Vooruitbetalingen op immateriële activa 4.002               506                  

Totaal immateriële vaste activa 41.529             48.588             

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 48.588             51.704             
Bij: investeringen 3.766               868                  
Af: afschrijvingen 10.825             3.984               

Boekwaarde per 31 december 41.529             48.588             

Aanschafwaarde 63.109             63.046             
Cumulatieve afschrijvingen 21.580             14.458             

 

Het Erasmus MC heeft in het jaar 2017 een Elektronisch Patiënten Dossier geïmplementeerd. Het Erasmus MC heeft deze 
investering als immaterieel vast actief verwerkt. 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 
1.1.6.

Kosten van goodwill die van derden is verkregen

Kosten van intellectueel eigendom

Het Erasmus MC heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur van het Elektronisch 
Patiënten Dossier. Dit heeft ertoe geleid dat de economische levensduur van het Elektronisch Patiënten Dossier is verlaagd van 
15 jaar naar 8 jaar per 1 januari 2021. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingen over 2021 met € 5,4 miljoen toegenomen.     

De goodwill heeft betrekking op de toetreding door Erasmus MC Corporate Travel Clinic Participatie BV aan de maatschap 
Tropen Advies Centrum, waarna de oprichting van de deelneming Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV heeft plaatsgevonden. 

Het in 2021 geïnvesteerde bedrag (€ 3,8 miljoen) heeft betrekking op het verder inrichten van het Elektronisch Patiënten Dossier. 

De goodwill is in 2021 versneld afgeschreven.
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1.1.5  TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Bedrijfsgebouwen en terreinen 667.153           693.688           
Machines en installaties 410.953           428.988           
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 209.612           228.807           
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 36.900             54.333             

Boekwaarde materiële vaste activa 1.324.618        1.405.816        

Vooruitontvangen investeringssubsidies -27.109           -29.637           

Totaal materiële vaste activa 1.297.509        1.376.179        

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 1.405.816        1.457.051        
Bij: investeringen 50.917             79.119             
Af: afschrijvingen 126.782           122.874           
Af: bijzondere waardeverminderingen 1.690               6.923               
Af: desinvesteringen 3.643               557                  

Boekwaarde per 31 december 1.324.618        1.405.816        

Aanschafwaarde 2.676.325        2.636.458        
Cumulatieve afschrijvingen 1.351.707        1.230.642        

Dit betreft een fonds in hoogte gelijk aan de boekwaarde van tot en met 1987 à fonds perdu-gefinancierde investeringen in 
gebouwen. Hieronder is ook opgenomen de tegenwaarde van de gebouwen en terreinen die per 1 januari 2003 zijn overgekomen 
in het kader van de integratie tussen academisch ziekenhuis en medische faculteit. Dezelfde systematiek geldt voor investeringen 
gefinancierd uit EMF, alsmede investeringen die uit bijdragen door derden zijn gefinancierd. 

De mutaties in 2021 betreffen de vrijgevallen afschrijving € 5,6 miljoen en een dotatie van € 3,0 miljoen, dit betreft voor € 2,5 
miljoen de investeringssubsidie voor de bouwkundige aanpassingen en aanschaf medische apparatuur voor de opschaling IC. 
In 2020 betrof de vrijval € 1,1 miljoen en de dotatie € 5,8 miljoen. 

Vooruitontvangen investeringssubsidies (voorheen: investeringssubsidies à fonds perdu)

Bijzondere waardeverminderingen
In het jaar 2021 heeft er een afboeking plaatsgehad van sloopkosten ad € 1,7 miljoen, welke was opgenomen onder de 
bedrijfsgebouwen en terreinen en de materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering. 

Investeringen  
Investeringen in het kader van nieuwbouw, verbouwingen en instandhouding bedragen in 2021 € 33,9 miljoen (2020: € 45,8 
miljoen). In het kader van andere vaste bedrijfsmiddelen is in 2021 € 17,0 miljoen (2020: € 33,3 miljoen) besteed. 
De investeringen in het jaar 2021 bedragen in totaal € 50,9 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit een investeringsbedrag dat in 
het jaar 2021 is geactiveerd ad € 68,4 miljoen en een afname van de positie materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa ad € 17,4 miljoen.

De positie materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa daalt van € 54,3 miljoen 
ultimo 2020 naar € 36,9 miljoen ultimo 2021.

96 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Erasmus MC - geconsolideerd

1.1.5  TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

Het verloop van de vooruitontvangen investeringssubsidies is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 29.637             24.947             
Dotatie 3.024               5.759               
Onttrekking 5.552               1.069               

Stand per 31 december 27.109             29.637             

3. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Deelnemingen 4.226               5.135               
Leningen groepsmaatschappijen 2.535               2.613               
Overige vorderingen 9.763               9.965               
Af: voorzieningen -4.451             -2.803             

Totaal financiële vaste activa 12.073             14.910             

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 14.988             11.575             
 - kapitaalstortingen 144                  263                  
 - resultaat deelnemingen -1.053             104                  
 - verstrekte leningen 1.112               3.656               
 - aflossingen/afwaardering -1.392             -484                
 - mutatie voorzieningen -1.648             -126                

Boekwaarde per 31 december 12.151             14.988             

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar 78                   78                   

Saldo per 31 december 12.073             14.910             

De deelnemingen bestaan uit:
31-dec-21 31-dec-20

x € 1.000 x € 1.000

Deelnemingen op overige verbonden maatschappijen i.h.a. ≥ 20% 3.670               4.216               
Andere deelnemingen i.h.a. < 20% (conform RJ 214.603) 556                  919                  

4.226               5.135               

Hypothecaire zekerheden en verpande materiële vaste activa
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 67,7 miljoen (2020 € 68,2 miljoen) als onderpand voor een drietal 
leningen bij ABN-Amro Bank (zie tevens paragraaf 1.1.8.2 ). 

De materiële vaste activa van Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV dienen voor een bedrag van € 33,8 miljoen (2020: € 33,8 
miljoen) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen, waarvan € 0 (2020: € 0) als garantie voor leningen die zijn geborgd 
via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande 
toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander 
zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ 
een recht van hypotheek aan het WFZ te verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of 
gedeeltelijk door het WFZ is geborgd.

Onder de materiële vaste activa is voor € 32,0 miljoen (2020: € 39,7 miljoen) aan vaste activa opgenomen waarvan het Erasmus 
MC niet het juridisch eigendom heeft.

Juridisch eigendom

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.1.7.

Deelnemingen
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Saldo per Kapitaal- Resultaat Ontvangen Saldo per
1-jan-21 stortingen deelnemingen dividend 31-dec-21

en overige
waarde-

veranderingen
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

-                      100                  -100                -                      -                      
3.535               -876                -127                -                      2.532               

-                      -                      -                      -                      -                      

254                  -                      -21                  -                      233                  
81                   -                      -                      -                      81                   

241                  -                      346                  -                      587                  
-                      -                      -                      -                      -                      
-                      -                      -                      -                      -                      
-                      -                      -                      -                      -                      
-                      201                  -201                -                      -                      

105                  192                  -60                  -                      237                  
-                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      
-                      -                      -                      -                      -                      

482                  427                  -909                -                      -                      
20                   -                      -20                  -                      -                      

-                      100                  -                      -                      100                  
417                  -                      39                   -                      456                  

5.135               144                  -1.053             -                      4.226               

Het verloop van de leningen groepsmaatschappijen is als volgt weer te geven:
2021 2020

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2.691               3.143               
Af: aflossingen 78                   374                  

Stand per 31 december 2.613               2.769               

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 78                   78                   

Stand leningen groepsmaatschappijen per 31 december 2.535               2.691               

Apotheek A15 Holding BV  (25%)
Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. 
(33,33%)

Pan Cancer T BV (24,9%)
Swanbridge Capital BV (37,04%)

Cergentis BV (2%)

Financiële vaste activa van Corporate 
Travel Clinic Erasmus MC BV

Zorgwinkel Erasmus MC BV (50%)

Kaminari Medical BV (20%)

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij  

HollandPTC BV  (33,33%)
International Patient Center BV (33,33%)

De kapitaalstorting in het investeringsfonds Swanbridge Capital BV betreft zes kapitaalstortingen van totaal € 192 die door 
Erasmus MC worden gefinancierd.

In september 2021 heeft Erasmus MC O&O Holding BV een belang in Graduate Entrepreneur Fund U.A. verworven. 
De deelneming is ultimo 2021 gewaardeerd tegen verkrijginsprijs.

Erasmus Biomedical Fund BV  (27,63%)
GenomeScan BV (33,33%)

   Swanbridge Capital BV

   anDREa BV
In juli 2021 is anDrea BV opgericht. Erasmus MC O&O Holding heeft een belang van 33,33% verworven. 
De deelneming is ultimo 2021 gewaardeerd tegen intrinsieke waarde.

De financiële vaste activa van Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV bestaat uit de 45% deelneming in Marine Offshore 
Remote Emergency Medical BV, boekwaarde per 31 december 2021 is € 112 (2020: € 112). Daarnaast is er een actieve 
belastinglatentie opgenomen van € 121 (2020: € 142). De latentie is gewaardeerd tegen het nominaal tarief van 15% (2020: 
15%). 

Graduate Entrepreneur Fund Coöperatie 
UNIIQ BV (0,65%)

Pathan BV (18,66%)

Quantib BV  (19,36%)

   Financiële vaste activa van Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV

Leningen groepsmaatschappijen

   Graduate Entrepreneur Fund Coöperatie U.A.

Totaal deelnemingen

Deelnemingen op overige verbonden 
maatschappijen i.h.a. ≥ 20%
anDREa BV (33,33%)

Andere deelnemingen i.h.a. < 20% 
(conform RJ 214.603)
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Overzicht leningen groepsmaatschappijen
Saldo per Verstrekte Aflossingen/ Saldo per Aflossing in

1-jan-21 leningen afwaardering 31-dec-21 2022
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

556                  -                      78                   478                  78                   
2.135               -                      -                      2.135               -                      

2.691               -                      78                   2.613               78                   

Mutatie
Saldo per Verstrekte bonus, rente Saldo per Aflossing in

1-jan-21 leningen en aflossingen 31-dec-21 2022
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

3.260               775                  1.224               2.811               -                      
5.000               -                      -                      5.000               -                      

500                  -                      -                      500                  -                      
50                   -                      -                      50                   -                      
60                   -                      -                      60                   -                      
10                   -                      10                   -                      -                      
68                   25                   20                   73                   -                      

8.948              800                 1.254              8.494              -                      

20                   1                     -                      21                   -                      
-                      10                   -                      10                   -                      

18                   2                     -                      20                   -                      
150                  -                      -                      150                  -                      
11                   1                     -                      12                   -                      

150                  -                      60                   90                   -                      
306                  -                      -                      306                  -                      
362                  298                  -                      660                  -                      

1.017              312                 60                   1.269              -                      

9.965               1.112               1.314               9.763               -                      

Apotheek A15 Holding BV
HollandPTC BV

   CBT Rijnmond BV

International Patient Center BV

Quantib BV
Kaminari Medical BV

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV heeft een achtergestelde lening verstrekt aan Scheldezoom Farmacie BV. Onder invloed 
van afspraken met banken is er in de afgelopen jaren niet afgelost op deze achtergestelde lening en zijn er ook geen 
rentebetalingen verricht. Er zijn op dit moment nog geen concrete ombuigingsplannen en de geprognosticeerde kasstromen 
voor de komende jaren bieden op basis van de huidige inzichten geen ruimte om de achtergestelde lening af te lossen. Het 
ontbreken van concrete plannen ter verbetering van de concurrentiepositie en/of de kostenstructuur, alsmede het verbod om 
rentebetalingen en aflossingen te doen, is voor Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV aanleiding om de achtergestelde lening uit 
voorzichtigheid op nihil te waarderen.

CBT Rijnmond BV

Overige vorderingen

   Scheldezoom Farmacie BV

Scheldezoom Farmacie BV

Zorgwinkel Erasmus MC BV
SurGuide BV

Het Erasmus MC heeft op 15 december 2015 een lening met een hoofdsom van maximaal € 2.953 verstrekt aan CBT Rijnmond 
BV. Optioneel kunnen huidige door CBT Rijnmond BV met externe financiers aangegane langlopende 
financieringsovereenkomsten en/of rekening-courantfaciliteiten worden ondergebracht in de te verstrekken geldlening. De 
hoofdsom kan daartoe worden gewijzigd. 
Het rentepercentage bedraagt 3% per jaar. De lening heeft een looptijd van vijftien jaar vanaf de datum inwerkingtreding van 
deze overeenkomst, derhalve tot 15 december 2030. Aflossing vindt plaats in jaarlijkse termijnen van € 156. Vervroegde 
aflossing is toegestaan tot maximaal 10% per jaar zonder dat daarvoor boeterente wordt berekend. Indien meer dan 10% per 
jaar vervroegd wordt afgelost is Erasmus MC gerechtigd om over het meerdere een extra rente in rekening te brengen. 

In de geconsolideerde balans van Erasmus MC is deze lening voor de waarde van 50% zichtbaar. 

Best Care Solutions BV

Pre-seedleningen

Totaal overige vorderingen

Overige vorderingen

ExoVectory BV

Numeric Holding BV

Sensius BV

Groosman.Co BV

Onder de Plataan BV

Overige vorderingen

Totaal leningen groepsmaatschappijen

Vorderingen op overige verbonden 
maatschappijen i.h.a. ≥ 20%
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In oktober 2018 heeft Erasmus MC Zorg Holding BV een achtergestelde lening vertrekt aan HollandPTC BV van € 2.500. De 
rente over de lening is 3 maands EURIBOR plus 5,5%. In juni 2019 is de lening door HollandPTC BV afgeroepen.

  International Patient Center BV

In mei 2021 heeft Erasmus MC Zorg Holding BV een lening verstrekt aan Zorgwinkel Erasmus MC BV van € 25 met een looptijd 
van vijf jaar. De rente over de lening is 5,5%.

In november 2020 heeft Erasmus MC Zorg Holding BV een converteerbere lening verstrekt aan International Patient Center BV 
van € 500 met een looptijd tot 1 december 2025. De rente over de lening is 10% per jaar. De rente zal achteraf aan het einde 
van de looptijd in rekening worden gebracht. Op de lening is in 2021 door Erasmus MC Zorg Holding BV een voorziening 
gevormd.

In maart 2020 heeft Erasmus MC Zorg Holding BV een lening verstrekt aan Zorgwinkel Erasmus MC BV van € 38 met een 
looptijd van drie jaar. De rente over de lening is 5,5% per jaar. In 2021 is € 10 afgelost op deze lening. 

In juni 2021 heeft Erasmus MC Zorg Holding B.V. een lening verstrekt aan Apotheek A15 Holding B.V. van € 1.125 met een 
looptijd t/m 30 juni 2037. De rente over de lening is 2% per jaar. In 2021 zijn drie tranches verstrekt van totaal € 675.

  Apotheek A15 Holding BV

In 2019 heeft Erasmus MC Zorg Holding BV een achtergestelde lening vertrekt aan HollandPTC BV van € 4.000. De rente over 
de lening is 3 maands EURIBOR plus 5,5%. In 2020 is € 2.500 van de lening door HollandPTC BV afgeroepen. De mogelijkheid 
om het restant van de lening af te roepen is in 2021 vervallen. 

  Numeric Holding BV

  Kaminari Medical BV
Erasmus MC O&O Holding BV heeft naar aanleiding van de investering in Kaminari Medical BV samen met UNIIQ BV een 
lening verstrekt van in totaal € 300 (deel Erasmus MC O&O Holding BV € 150). In 2020 is de eerste tranche van € 50 verstrekt. 
Erasmus MC O&O Holding BV heeft het recht om de uitstaande lening te converteren in aandelen, indien Kaminari Medical BV 
op enig moment niet volledig en tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen jegens Erasmus MC O&O Holding BV, of indien 36 
maanden zijn verstreken na 29 september 2020 en er geen gekwalificeerde financiering is aangetrokken. In 2021 heeft 
Erasmus MC Zorg Holding BV op de lening een voorziening gevormd van € 25. 

In november 2020 heeft Erasmus MC O&O Holding BV een lening verstrekt aan Best Care Solutions BV van € 20 met een 
looptijd van drie jaar. De rente over de lening is 5% per jaar en wordt bijgeschreven bij de hoofdsom.

  Quantib BV

Erasmus MC Zorg Holding BV heeft in 2019 een lening verstrekt aan Zorgwinkel Erasmus MC BV van € 35. De rente over de 
lening is variabel. Het geldende rentepercentage zal worden berekend als het 3 maands EURIBOR-tarief plus een opslag van 
0,25%. In 2021 is € 10 afgelost op deze lening. 

  HollandPTC BV

In 2020 is Apotheek A15 Holding BV een overeenkomst van rekening courant met Erasmus MC Zorg Holding BV aangegaan, 
met een looptijd tot 31 december 2021 en kan jaarlijks stilzwijgend worden verlengd voor een duur van een jaar. Het maximale 
beschikbare krediet is tot einde looptijd € 1,0 miljoen. Het geldende rentepercentage wordt berekend als het 3maands 
EURIBOR-tarief vermeerderd met een opslag van 300bp. In het geval dat de 3maands EURIBOR negatief is, zal 0% worden 
gehanteerd en zal het all-in rentetarief uitkomen op 3%. In 2021 is € 100 afgeroepen en is € 400 afgelost.

In januari 2019 heeft Erasmus MC Zorg Holding BV een lening verstrekt aan Apotheek A15 Holding BV van € 3.183. De rente 
over de lening is 3,5% per jaar. In 2021 is € 824 afgelost.

  Groosman.Co BV

  Zorgwinkel BV

In 2018 heeft Erasmus MC O&O Holding BV heeft samen met Stichting SBOH een lening verstrekt aan Groosman.co BV van 
totaal € 28 (deel Erasmus MC O&O Holding BV € 15). De rente over de lening is 9% per jaar en wordt toegevoegd aan de 
hoofdsom. 

  Best Care Solutions BV

  ExoVectory BV
In januari 2021 heeft Erasmus MC O&O Holding BV een lening verstrekt aan ExoVectory BV van € 10 met een looptijd van drie 
jaar. De rente over de lening is 5% per jaar en wordt bijgeschreven bij de hoofdsom. 

In juli 2020 heeft Erasmus MC O&O Holding BV als co-financier (inzake de Corona OverbruggingsLening) een converteerbare 
lening verstrekt aan Quantib BV van € 60. De rente over de lening is 3% per jaar en wordt bijgeschreven, maar is geen 
onderdeel van de hoofdsom. 

Erasmus MC O&O Holding BV heeft naar aanleiding van de investering in Numeric Holding BV samen met UNIIQ BV een 
lening verstrekt van in totaal € 300 (aandeel Erasmus MC O&O Holding BV bedraagt € 150). In 2018 is de eerste tranche van € 
50 verstrekt. In 2019 is de tweede tranche van € 50 verstrekt. In 2020 is de laatste tranche van € 50 verstrekt. Erasmus MC 
O&O Holding BV heeft het recht om de uitstaande lening te converteren in aandelen, indien Numeric Holding BV op enig 
moment niet volledig en tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen jegens Erasmus MC O&O Holding BV, of indien 36 maanden 
zijn verstreken na 1 mei 2018 en er geen gekwalificeerde financiering is aangetrokken. UNIIQ en Erasmus MC O&O Holding BV 
zijn akkoord met het opschorten van de gestelde aflossingen met betrekking tot de aan Numeric Holding BV verstrekte lening 
tot en met het tweede kwartaal 2022. Erasmus MC O&O Holding BV heeft op deze lening een voorziening gevormd van € 150. 
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Saldo per

31-dec-21

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

2009;   6 jaar; 01-08-2015 5,30% 100                  40                   57                   -51                  106                  
2009;   7 jaar; 01-08-2016 4,90% 100                  200                  221                  -121                200                  

Totaal pre-seedleningen 200                  240                  278                  -172                306                  

In 2021 heeft Erasmus MC O&O Holding BV op deze lening een voorziening van € 75 gevormd.

  Overige vorderingen

Erasmus MC O&O Holding BV heeft naar aanleiding van de investering in Sensius BV samen met UNIIQ BV een lening 
verstrekt van in totaal € 300 (deel Erasmus MC Holding BV € 150). In 2017 zijn de eerste en tweede tranche van totaal € 100 
verstrekt. In 2018 is de laatste tranche van € 50 verstrekt. In 2021 is € 60 afgelost op de lening. 
Erasmus MC O&O Holding BV heeft het recht om de uitstaande lening te converteren in aandelen, indien Sensius BV op enig 
moment niet volledig en tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen jegens Erasmus MC Holding BV, of indien 36 maanden zijn 
verstreken na 14 juni 2017 en er geen gekwalificeerde financiering is aangetrokken. 
UNIIQ BV en Erasmus MC O&O Holding BV zijn akkoord met het opschorten van de gestelde aflossingen met betrekking tot de 
aan Sensius BV verstrekte lening tot het moment dat de Corona OverbruggingsLening (COL) is afgelost. UNIIQ BV en Erasmus 
MC O&O Holding BV zijn akkoord om haar lening achter te stellen ten opzichte van de COL. UNIIQ BV en Erasmus MC O&O 
Holding BV behouden hiermee wel de bestaande conversierechten en -mogelijkheden in de huidige leningsovereenkomst. 

Rente Hoofdsom 
Lening

Aan deze vorderingen wordt jaarlijks 1/6e van de bonussen en de rente toegevoegd (€ 278). Aflossingen en kwijtscheldingen 
worden op dit saldo in mindering gebracht. 

Opgebouwde 
bonus + rente

Bonus (gehele 
looptijd)

Omdat er sprake is van leningen met een hoog risicoprofiel, is een volledige voorziening voor mogelijke oninbaarheid
gevormd. 

Call-opties: dit betreft call opties op 60% van de door de uitvinder nog te verkrijgen aandelen in twee nog op te richten 
vennootschappen. De waarde van de call opties is gelijk aan de niet-beursgenoteerde kostprijs, nihil. 
De verkregen opties hangen samen met de verstrekte pre-seedleningen.

Pre-seedleningen worden verstrekt in het kader van het project ‘Rotterdam Werkt’, dat Erasmus MC Holding BV uitvoert. 
De pre-seedleningen hebben tot doel de wetenschapper in staat te stellen een uitvinding te valideren of een onderneming te 
vestigen. De looptijd van deze leningen is in beginsel 6 jaar. Eventuele verzoeken tot uitstel van betaling worden behandeld 
door de SKE commissie, de (aangepaste) einddata zijn hierboven vermeld. De eerste 2 jaar zijn de leningen aflossingsvrij. Als 
voorwaarde is in deze leningovereenkomsten opgenomen dat na het aflossen van de lening, bij een succesvolle bedrijfsstart, 
een bonusbetaling wordt betaald. Het totaal van de in de leningovereenkomsten opgenomen bonussen bedraagt € 240.

De overige langlopende vorderingen betreft ultimo 2021 het door Erasmus MC aangehouden ledenkapitaal van de Onderlinge 
Waarborgmaatschappij CentraMed BA. De waarde van dit ledenkapitaal bedraagt ultimo 2021 € 660 (2020 € 362). CentraMed 
verzekert medische aansprakelijkheidsrisico's van zorginstellingen. Zekerheidshalve heeft Erasmus MC een voorziening 
gevormd op het waarborgkapitaal van CentraMed, omdat onzeker is of bij beëindiging van de verzekeringsactiviteiten het 
waarborgkapitaal wordt terugontvangen.

Aflossing en/of 
kwijtschelding

  Sensius BV

Erasmus MC Holding BV heeft pre-seedleningen aan wetenschappers verstrekt. 

Lening vertrekt in jaar - looptijd - 
einddatum

  Onder de Plataan BV
In 2018 heeft Erasmus MC O&O Holding BV samen met Stichting SBOH een lening verstrekt aan Onder de Plataan BV van 
totaal € 17 (deel Erasmus MC O&O Holding BV € 10). De rente over de lening is 9% per jaar en wordt toegevoegd aan de 
hoofdsom. 

  Pre-seedleningen
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Saldo per Mutatie Saldo per
1-jan-21 31-dec-21

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

-                      -500                -500                
-                      -25                  -25                  
-                      -150                -150                

-2.135             -                      -2.135             
-                      -75                  -75                  
-                      -600                -600                

-306                -                      -306                
-362                -298                -660                

Totaal voorzieningen -2.803             -1.648             -4.451             

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Apotheek 13.613             11.622             
Medische en hulpmiddelen 13.704             12.863             
Af: voorziening voorraden 552                  516                  

Totaal voorraden 26.765             23.969             

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 102.699           104.450           
Af: ontvangen voorschotten 94.700             91.619             

Totaal onderhanden werk uit DBC's / DBC-zorgproducten 7.999               12.831             

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten is als volgt weer te geven: 

Gerealiseerde
 project-

Stroom DBC's en zorgverzekeraar kosten en Af: Af: Saldo per
toegerekende verwerkte ontvangen 31-dec-21

winst verliezen voorschotten

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Achmea 20.201             -                      23.292             -3.091             
CZ 36.202             -                      39.615             -3.413             
Menzis 5.351               -                      5.773               -422                
ENO 304                  -                      -                      304                  
ONVZ 2.025               -                      -                      2.025               
Zorg en Zekerheid 1.414               -                      -                      1.414               
VGZ 23.200             -                      18.896             4.304               
DSW 10.207             -                      7.124               3.083               
ASR 2.148               -                      -                      2.148               
Caresq/Eucare 1.315               -                      -                      1.315               
Passanten 332                  -                      -                      332                  

Totaal (onderhanden projecten) 102.699           -                      94.700             7.999               

International Patient Center BV
Kaminari Medical BV
Numeric Holding BV

Sensius BV
Travel Clinic Erasmus MC BV

De totale post onderhanden werk stand ultimo 2021 is € 4,8 miljoen lager ten opzichte van de stand ultimo 2020. Deze daling 
wordt enerzijds verklaard door hogere ontvangen voorschotten van zorgverzekeraars en anderzijds door verbeterde registratie in 
het Electronisch Patiënten Dossier. 

De in het boekjaar als opbrengst verwerkte mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten bedraagt     € -
1,8 miljoen (2020: € 7,6 miljoen).

Scheldezoom Farmacie BV

Pre-seedleningen
Overige vorderingen

Voorzieningen op leningen groepsmaatschappijen en overige vorderingen
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6. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's-GGZ

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Onderhanden zorgproducten DBC's-GGZ -                      4.833               
Af: ontvangen voorschotten -                      2.246               

Totaal onderhanden werk DBC's-GGZ -                      2.587               

 7. Onderhanden werk/gefactureerde bedragen uit hoofde van EMF-projecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kostprijs onderhanden projecten 362.852           350.901           
Af: gefactureerde bedragen 460.692           440.197           
Af: voorziening onderhanden projecten 3.500               5.348               

Totaal onderhanden werk/gefactureerde bedragen uit hoofde van EMF-projecten -101.340          -94.644           

8. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Vorderingen op debiteuren 129.133           147.057           
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 241.749           258.615           
Nog te factureren omzet GGZ 4.557               3.812               
Overige nog te factureren bedragen -                      3.001               
Overige vorderingen:

- vooruitbetaalde bedragen 14.566             17.233             
- nog te ontvangen bedragen 34.076             23.168             
- overige overlopende activa 10.101             5.288               

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 434.182           458.174           

Vorderingen op debiteuren

Voorziening dubieuze posten 

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten

Contractnuanceringen met betrekking tot schadelastjaren voor 2021 zijn opgenomen onder de overige kortlopende schulden.
Daarnaast is op deze post een voorziening in mindering gebracht in verband met mogelijke onjuistheden in de productieregistratie 
voor enerzijds het schadelastjaar 2021 (€ 1,8 miljoen) en anderzijds eerdere schadelastjaren (2020: € 2,1 miljoen). 

Op de post nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten is een bedrag van € 22,3 miljoen in mindering gebracht voor 
overschrijding plafonds van zorgverzekeraars voor het schadelastjaar 2021. 

Aan het eind van het boekjaar is wegens geraamde oninbaarheid van debiteuren een voorziening gevormd van € 6,2 miljoen, 
waarvan € 5,3 miljoen betrekking heeft op debiteuren patiëntenzorg niet zijnde zorgverzekeraars en € 0,9 miljoen op overige 
debiteuren. In 2020 waren deze bedragen als volgt: samengesteld € 11,8 miljoen in totaal, waarvan € 10,6 miljoen betrekking 
heeft op debiteuren patiëntenzorg niet zijnde zorgverzekeraars en € 1,2 miljoen op overige debiteuren. De voorziening is bepaald 
op basis van de statische methode. 

De schuldpositie van het onderhanden werk uit hoofde van EMF-projecten is gestegen doordat in 2021 projecten zijn gestart, 
waarvoor al wel voorschotten zijn ontvangen maar waarvoor slechts in beperkte mate kosten zijn gemaakt. 

De onderhanden projecten bestaan uit vooruitontvangen bedragen van subsidieverstrekkers en uitgaven gedaan in het kader van 
deze projecten. Erasmus MC heeft er conform de afgelopen jaren voor gekozen deze bedragen gesaldeerd op te nemen in de 
jaarrekening. De omvang van de debetpositie in deze onderhanden projecten bedraagt € 27,2 miljoen en de creditpositie € 128,6 
miljoen. 

In de post debiteuren zijn ook opgenomen de vorderingen van Erasmus MC op deelnemingen met een minderheidsbelang. 
Ultimo 2021 is dit een bedrag van in totaal € 0,6 miljoen (2020: € 0,4 miljoen). 

Het debiteurensaldo ultimo 2021 ligt € 17,9 miljoen onder het saldo ultimo 2020.

Onder de overige vorderingen zijn geringe bedragen opgenomen met een looptijd van langer dan een jaar.
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9. Effecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

HBM Holdings Ltd. 22.834             36.429             

Totaal effecten 22.834             36.429             

10. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Bankrekeningen 305.349           172.473           
Deposito's 5.000               -                      
Kassen 30                   16                   

Totaal liquide middelen 310.379           172.489           

De reële waarde (beurswaarde) van de beursgenoteerde effecten (frequente marktnotering) bedraagt per 31 december 2021     € 
22,8 miljoen (2020: € 36,4 miljoen). In december 2020 is HBM Holdings Ltd. geïntroduceerd op Hong Kong Stock Exchange. 
De invloed op het vermogen en resultaat is als volgt: 
- de reële waarde ultimo 2021 is opgenomen in het eigen vermogen in een herwaarderingsreserve ter grootte van € 22,8 miljoen;
- gezien het voorgaande punt is de invloed op het resultaat 2021 nihil. 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 
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11. Groepsvermogen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kapitaal 3.344               3.344               
Herwaarderingsreserve 22.834             36.429             
Bestemmingsreserves 174.121           166.639           
Algemene en overige reserves 468.631           430.241           

Totaal eigen vermogen 668.930           636.653           

Aandeel derden 729                  785                  

Totaal groepsvermogen 669.659           637.438           

Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:

Kapitaal Herwaar- Bestemmings- Algemene Aandeel
 derings- reserves en overige derden
 reserve  reserves  

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2020 3.344               -                      217.643           351.862           -3                    

Mutaties in boekjaar 2020 -                      -                      -                      -                      319                  
Resultaatbestemming 2020 -                      -                      25.698             -11.346           -                      

Stand per 1 januari 2021 3.344               -                      243.341           340.516           316                  

Mutaties in boekjaar 2021 -                      -13.595           -6                    6                     413                  
Resultaatbestemming 2021 -                      -                      7.488               38.384             -                      

Stand per 31 december 2021 3.344               -13.595           250.823           378.906           729                  

11.1. Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Kapitaal 3.344               -                      -                      3.344               

Totaal kapitaal 3.344               -                      -                      3.344               

11.2. Herwaarderingsreserve
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Herwaarderingsreserve 36.429             -                      -13.595           22.834             

36.429             -                      -13.595           22.834             

Ultimo 2021 is de stand van de herwaarderingsreserves precies gelijk aan de reële waarde van de effecten. Pas op het moment 
dat er sprake is een verkoop van effecten zal dit tot een exploitatieresultaat voor het Erasmus MC leiden. 

In het jaar 2020 is de deelneming HBM Holdings Ltd. geïntroduceerd op de Hong Kong Stock Exchange. De reële waarde 
(beurswaarde) van de beursgenoteerde effecten bedraagt per 31 december 2021 € 22,8 miljoen. 
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11.3. Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Vooruitontvangen kapitaalslasten 151.882           9.857               -                      161.739           
Erasmus MC - revolving fund 5.481               -1.949             -6                    3.526               
Erasmus MC - fundamenteel onderzoek 9.276               -420                -                      8.856               

Totaal bestemmingsreserves 166.639           7.488               -6                    174.121           

11.4. Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Algemene reserve 6.480               269                  -                      6.749               
Reserve aanvaardbare kosten 423.761           38.115             6                     461.882           

Totaal algemene en overige reserves 430.241           38.384             6                     468.631           

11.5. Aandeel derden in groepsvermogen

Het verloop van het aandeel is als volgt weer te geven: 2021
x € 1.000

Aandeel derden per 1 januari 785                  

-778                

722                  

Totaal aandeel derden per 31 december 729                  

Egalisatiereserves worden toegepast in situaties waarbij ten behoeve van investeringen bedragen worden ontvangen in een 
ander tempo en ritme dan het betreffende afschrijvingsregime. Ook komt het voor dat bedragen ten behoeve van het 
betreffende investeringskader op grond van planning vooruit worden ontvangen in relatie tot het moment van daadwerkelijk 
investeren en activeren (bijvoorbeeld bouwmiddelen).

Erasmus MC - fundamenteel onderzoek

Erasmus MC - revolving fund

Het gehele saldo van het revolving fund heeft via de Commissie Patiëntgebonden Onderzoek reeds volledig bestemming 
verkregen.

Er is besloten om een reserve voor fundamenteel onderzoek te vormen om zodoende deze onderzoeken een extra impuls te 
geven. 

Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd ter stimulering van patiëntgebonden onderzoek, onder meer ter voorbereiding op de 
aanvraag van extern gefinancierde ontwikkelingsgeneeskundeprojecten. Tevens wordt uit deze bestemmingsreserve het 
Erasmus MC-aandeel in doelmatigheidsonderzoeken bekostigd. Ook wordt via deze reserve zorgonderzoek bekostigd.

Ultimo 2021 heeft de post vooruitontvangen kapitaallasten volledig betrekking op het segment O&O en bedraagt deze € 161,7 
miljoen (2020: € 151,9 miljoen). Het betreft toekomstige investeringen op het gebied van onderzoek en onderwijs. 

Vooruitontvangen kapitaallasten

Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV: aandeel derden in mutatie 
vermogen (49% van € -1.588)
Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV: aandeel derden in resultaat (49% 
van € 1.474)
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11.6. Overzicht van het totaalresultaat van de instelling
31-dec-21 31-dec-20

x € 1.000 x € 1.000

Geconsolideerd nettoresultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 45.872             13.023             

Herwaardering effecten -13.595           36.429             
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
 onderdeel van het groepsvermogen -13.595           36.429             

Totaalresultaat van de instelling 32.277             49.452             

12. Voorzieningen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Personele regelingen 42.056             42.684             
Claims, geschillen en rechtsgedingen 6.704               7.103               
Overige voorzieningen 30.646             40.676             

Totaal voorzieningen 79.406             90.463             

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 31-dec-21

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Personele regelingen 42.684             14.489             10.037             5.080               42.056             
Claims, geschillen en rechtsgedingen 7.103               2.160               2.559               -                      6.704               
Overige voorzieningen 40.676             8.289               18.251             68                   30.646             

Totaal voorzieningen 90.463             24.938             30.847             5.148               79.406             

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
31-dec-21

x € 1.000

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 26.157             
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 53.249             
hiervan > 5 jaar 29.223             

De specificatie is als volgt:
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-21    31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Wachtgelden 7.606               2.414               4.269               -                      5.751               
Lifetimevariant 296                  -                      91                   -                      205                  
Reorganisatievoorziening 274                  59                   72                   -                      261                  
Langdurig zieken 5.861               3.851               2.614               -                      7.098               
Jubileumvoorziening 9.372               3.456               856                  -                      11.972             
Arbeidsongeschiktheid en overige 19.275             4.709               2.135               5.080               16.769             

42.684             14.489             10.037             5.080               42.056             

Toelichting voorzieningen personele regelingen

107 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Erasmus MC - geconsolideerd

1.1.5  TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Toelichting per categorie voorziening:

Hieronder is onder andere opgenomen de voorziening voor asbestsanering ter waarde van € 30,3 miljoen op basis van RJ 252. 

Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen

Algemeen
De voorziening voor personele regelingen is bedoeld ter dekking van lopende verplichtingen in het kader van wachtgelden, 
reorganisatie, VUT-uitkeringen 60-jarigen, jubilea en arbeidsongeschiktheid. De voorzieningen voor personele regelingen 
worden gewaardeerd tegen de contante waarde, waarbij de gehanteerde disconteringsvoet gebaseerd is op het rendement van 
high-quality corporate bonds in de Eurozone. 

Lifetimevariant
Dit betreft een voorziening voor personeelsleden die gebruik maken van de lifetime regeling. De komende jaren is alleen sprake 
van uitstroom in verband met pensionering van de betreffende personen. 

Overige voorzieningen

Toelichting voorzieningen personele regelingen

Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de 
arbeidsongeschiktheid en voor medewerkers voor wie na deze twee jaar nog een doorbetalingsverplichting geldt (voor 
medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen, 
gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar.

Uit de voorziening uit hoofde van claims, geschillen e.d. wordt het eigen risico in verband met medische aansprakelijkheid gedekt. 
Erasmus MC heeft hiervoor een verzekering afgesloten. Het ultimo boekjaar opgenomen bedrag heeft betrekking op mogelijke 
uitkering van schades en is geactualiseerd voor het maximale eigen risico van deze verzekering.

Arbeidsongeschiktheid en overige 
Onder dit hoofd is ook opgenomen de voorziening voor arbeidsongeschiktheid voor bestaande verplichtingen. Dit is voor het in 
de toekomst doorbetalen van salaris aan personeelsleden die op de balansdatum arbeidsongeschikt zijn, voor zover deze 
kosten niet verzekerd zijn. Vanaf 1 juli 2004 is het Erasmus MC eigenrisicodrager WGA. De voorziening hiervoor is op de 
vereiste hoogte gebracht en bepaald volgens de statische methode. 

De voorziening voor asbestsanering bedraagt ultimo 2021 € 30,3 miljoen en voor een deel van deze voorziening zijn ultimo 2021 
al verplichtingen aangegaan waardoor het schattingseffect van deze voorziening minder is. 

Op basis van ervaringscijfers heeft een inschatting van de saneringskosten plaatsgevonden per gebouw. Onttrekking van de 
voorziening vindt in de toekomst plaats op basis van de werkelijke uitgaven in de jaren waarin de saneringsprojecten worden 
uitgevoerd. Jaarlijks vindt een beoordeling plaats van de toereikendheid van de voorziening op basis van de actuele 
asbestgegevens en kengetallen voor de complexiteit van de saneringen. In 2021 is € 8,3 miljoen gedoteerd en € 18,0 miljoen 
onttrokken uit deze voorziening (2020: dotatie van € 7,6 miljoen en € 0,7 miljoen onttrokken). 

Jubileumvoorziening
Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren jubileum-gratificaties aan het personeel op grond van de huidige 
personeelsregelingen. Bij de berekening is rekening gehouden met een blijfkans en de leeftijd van het personeel.

Wachtgelden
Het Erasmus MC is eigenrisicodrager voor WW. De voorziening voor wachtgelden is bepaald volgens de statische methode 
waarbij de omvang wordt bepaald door het berekenen van de verplichtingen inzake lopende wachtgelden op de balansdatum. 
De uitvoering van deze regeling is extern belegd.
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13. Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS 92.643             76.716             

Totaal vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS 92.643             76.716             

2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 102.288           127.860           
Dotatie/vrijval -2.109             25.572             

Stand per 31 december 104.397           102.288           

Af: vrijval komend boekjaar 11.754             25.572             

Stand vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS per 31 december 92.643             76.716             

31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kortlopend deel van de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS (< 1 jaar) 11.754             25.572             
Langlopend deel van de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS (> 1 jaar) 92.643             76.716             
hiervan > 5 jaar 68.541             -                      

In december 2018 heeft het Ministerie van VWS een aanvullende betaling gedaan van € 4,7 miljoen op grond van het bindend 
advies in de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de in de vaststellingsovereenkomst genoemde Garantieregeling van 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze aanvullende betaling betreft de eerste toezegging.

In oktober 2015 heeft het Erasmus MC een schadevergoeding van het Ministerie van VWS toegekend gekregen van € 251,0 
miljoen ter compensatie van het niet nakomen door dit ministerie van een toezegde bijzondere kapitaallastenregeling in 2009. 
Deze schadevergoeding is bedoeld ter compensatie van toekomstige (afschrijvings)lasten van de nieuwbouw en bestaat uit twee 
toezeggingen met verschillende afbouw tijd. 

Het verloop van de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS is als volgt weer 
te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie 
van VWS als langlopend moet worden beschouwd:

Het kortlopende deel ter waarde van € 11,8 miljoen is opgenomen onder de overige kortlopende schulden en overlopende 
passiva.

In 2021 is € 14,2 miljoen vrijgevallen ten gunste van het resultaat over 2021, opgenomen in de overige bedrijfsopbrengsten 
(andere opbrengsten, subsidies en bijdragen). Daarnaast heeft in 2021 een aanpassing plaatsgevonden voor te hoge vrijval van 
schadevergoeding van het Ministerie van VWS in de periode van 2015 tot en met 2020 van € -16,3 miljoen.  
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14. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Schulden aan banken en kredietinstellingen 748.957           781.053           
Schulden uit hoofde van financial lease 31.092             40.902             

Totaal langlopende schulden 780.049           821.955           

14.1 Schulden aan banken en kredietinstellingen

Het verloop van de schulden aan banken en kredietinstellingen is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 816.874           852.834           
Bij: nieuwe leningen 15.000             -                      
Af: aflossingen 36.818             35.960             

Stand per 31 december 795.056           816.874           

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 46.099             35.821             

Stand schulden aan banken en kredietinstellingen per 31 december 748.957           781.053           

31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kortlopend deel van de schulden aan banken en kredietinstellingen, (< 1 jaar) 46.099             35.821             
Langlopend deel van de schulden aan banken en kredietinstellingen, balanspost (> 1 jaar) 748.957           781.053           
hiervan > 5 jaar 563.977           589.312           

Leningen en rentevoet

In 2021 zijn vier nieuwe leningen voor een totaalbedrag van € 15 miljoen opgenomen. 

Zekerheden inzake schulden aan kredietinstellingen
Er is een intercreditor overeenkomst opgesteld tussen BNG Bank, EIB, AG insurance, ING Bank en Erasmus MC en BNG Bank 
is als Security Agent aangesteld. 

Als zekerheid voor de afgesloten leningen met betrekking tot de nieuwbouw Erasmus MC centrumlocatie en het RG gebouw zijn 
de volgende zekerheden/verplichtingen gesteld: 
- Pari-passu zekerheidsverstrekking; toestemming vooraf om een zekerheid te verstrekken; 
- Positieve en negatieve hypotheekverklaring ten aanzien van het vestigen van een hypotheek (eerste in rang);
- Pandrecht, eerste in rang, op de roerende goederen die het Object van Zekerheid duurzaam dienen.

Ultimo 2021 voldoet het Erasmus MC aan de door kredietinstellingen gestelde eisen. 

De rentevoet van de schulden aan kredietinstellingen is vast. Voor een nadere specificatie van de leningen en rentevoet wordt 
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.8

Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden aan banken en kredietinstellingen als 
langlopend moet worden beschouwd:

De BNG Bank, EIB, AG-Insurance en de ING Bank hebben de mogelijkheid tot directe opeisbaarheid bij het Erasmus MC:
- bij het geheel of gedeeltelijk niet aflossen van de hoofdsom of nalatigheid in de betaling van de rente; 
- ontbinding of liquidatie, dan wel een geheel of gedeeltelijk staken van een of meer van de kernactiviteiten; 
- verslechtering van de financiële situatie dat de betaling van de aflossing en rente in gevaar komt; 
- een ingrijpende wijziging in de regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of het Ministerie van 
Onderwijs met betrekking tot de financiering en exploitatie van de instelling; 
- een daling in het solvabiliteitspercentage in 2021 beneden de 15% tot 19% afhankelijk van de kredietinstelling. Dit 
solvabiliteitspercentage stijgt de komende jaren. Vanaf 2020 dient het solvabiliteitspercentage minimaal 20% te zijn; 
- een DSCR die lager is dan 1,3;  
- een leverage ratio groter dan 7; 
- indien het Erasmus MC zich niet langer kwalificeert als een publiekrechtelijke rechtspersoon onder de Wet op het Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; 
- verplichte informatie: jaarrekening voorzien van een goedkeurende controleverklaring, balans, winst & verlies rekening en 
kasstroomoverzicht. 

In 2020 zijn geen nieuwe leningen afgesloten. 
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PASSIVA

Het verloop van de schulden uit hoofde van financial lease is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 51.620             61.455             
Bij: nieuw afgesloten contracten 565                  404                  
Af: aflossingen 10.530             10.239             

Stand per 31 december 41.655             51.620             

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 10.563             10.718             

Stand schulden uit hoofde van financial lease per 31 december 31.092             40.902             

31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kortlopend deel van de schulden uit hoofde van financial lease, (< 1 jaar) 10.563             10.718             
Langlopend deel van de schulden uit hoofde van financial lease, balanspost (> 1 jaar) 31.092             40.902             
hiervan > 5 jaar 9.290               11.909             

2021
x € 1.000

- Perioden niet langer dan 1 jaar na balansdatum 10.563             
- Perioden langer dan 1 jaar en niet langer dan 5 jaar na balansdatum 21.802             
- Perioden langer dan 5 jaar na balansdatum 9.290               

Erasmus MC heeft diverse langlopende verplichtingen die zich kwalificeren als financial lease. 

De toekomstige minimale leasebetalingen (exclusief rente) zijn voor de volgende perioden als volgt:

De financial lease betreft diverse apparatuur, onroerende goederen gelegen aan de Koudekerkseweg 88 te Vlissingen,  alsmede 
de tijdelijke huisvesting van het in 2016 in gebruik genomen Nucleair Centrum te Goes.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 1.1.8 Overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden uit hoofde van financial lease als 
langlopend moet worden beschouwd:

14.2 Schulden uit hoofde van financial lease

De in het boekjaar 2021 in de exploitatie verwerkte rentelasten financial lease bedragen € 2,2 miljoen (2020: € 2,5 miljoen).

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 1.1.8 Overzicht langlopende schulden.

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV heeft de volgende zekerheden verstrekt aan de Rabobank: 
- een eerste hypotheekrecht van € 33,8 miljoen op al het vastgoed in bezit van Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV; 
- een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris van Admiraal de Ruyter ziekenhuis BV; 
- een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Admiraal de Ruyter ziekenhuis BV, alsmede 
de zekerheden die daarmee samenhangen.

De Security Agent heeft het recht tot vestigen van een hypotheek als het Erasmus MC niet meer aan zijn aflossing- en 
rentebetaling verplichting kan voldoen of zijn rapportage verplichtingen niet nakomt die in de intercreditor overeenkomst zijn 
genoemd. 

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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PASSIVA

15. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Schulden aan kredietinstellingen -                      405                  
Crediteuren 69.442             67.879             
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 56.662             46.539             
Kortlopend deel vooruitontvangen bijdrage Ministerie van VWS 11.754             25.572             
Belastingen en sociale premies 27.937             36.209             
Schulden ter zake pensioenen 12.220             11.115             
Nog te betalen salarissen en overige personeelskosten 27.722             23.177             
Vakantiegeld 32.542             31.315             
Vakantiedagen 28.502             28.681             
Overige schulden:

- nog te betalen kosten 60.876             47.660             
- afwikkeling oude schadelastjaren 59.870             75.103             
- nog te betalen rente 7.350               7.689               
- vooruitontvangen bedragen 31.810             20.555             
- overige overlopende passiva 3.486               3.041               

Totaal overige kortlopende schulden en overlopende passiva 430.173           424.940           

Crediteuren

Belastingen en sociale premies

Afwikkeling oude schadelastjaren

De kredietlimiet bij bankinstellingen in rekeningcourant bedraagt in totaal € 140 miljoen. Hiervan is € 70 miljoen werkkapitaal 
faciliteit bij ABN-Amro Bank en € 70 miljoen bij de Rabobank.

Kredietlimieten en gestelde zekerheden

Looptijd kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

Wel is er bij alle financiers sprake van convenanten. 
-Voor de financiële convenanten van de EIB, BNG Bank, ING Bank en AG Insurance wordt verwezen naar paragraaf 1.1.5.14. 
Langlopende schulden.   
-Voor de overige kredietinstellingen (ABN-Amro Bank en Rabobank) geldt dat de solvabiliteitsratio en het garantievermogen ten 
minste 15% van het gecorrigeerde balanstotaal dient te bedragen en de interest coverage ratio ten minste 1,3 dient te zijn. Als 
niet-financiële convenanten gelden: cross default, material adverse change, no change of ownership, no change of structure, 
negative pledge en pari passu. 

Hiervoor zijn er door het Erasmus MC geen zekerheden gesteld. 

In de post crediteuren zijn ook opgenomen de schulden van Erasmus MC aan deelnemingen met een minderheidsbelang. Ultimo 
2021 is dit een bedrag van in totaal € 1,1 miljoen (2020: € 1,3 miljoen). 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV heeft voor haar kredietfaciliteit (€ 20 miljoen) bij de Rabobank zekerheden verstrekt, zoals 
hypothecaire zekerheid op al het vastgoed in bezit van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV, pandrecht op de machines en 
installaties en pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen. 

Naast de verschuldigde loonheffing over december 2021 is hieronder ook de verschuldigde loonheffing over de uitbetaalde bonus 
zorgprofessionals Covid-19 opgenomen. 

Dit betreft de schuld aan zorgverzekeraars inzake de contractnuanceringen van de schadelastjaren 2020 en ouder.
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16. Risico’s van financiële instrumenten

Algemeen

Kredietrisico

-

-
-

-

Rente- en kasstroomrisico 

Uitstaand bedrag
per 31 dec 2021 ≤ 1 jaar > 1 en ≤ 5 jaar > 5 en ≤ 10 jaar > 10 jaar

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Opgenomen vastrentende leningen 795.056           12.131             58.901             42.899             681.125           
Financial lease contracten 41.655             2.306               25.481             -                      13.868             

Liquiditeitsrisico

≤ 1 jaar > 1 en ≤ 2 jaar > 2 en ≤ 5 jaar > 5 jaar
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Langlopende leningen 46.099             34.284             150.696           563.977           
Financial lease contracten 10.563             8.376               13.426             9.290               
Totaal per 31 december 2021 56.662             42.660             164.122           573.267           

Toelichting van de reële waarde

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder langlopende schulden is ultimo 2020 
duidelijk hoger dan de boekwaarde ultimo 2020, omdat ultimo 2020 de actuele rentepercentages van eventueel nieuw af te sluiten 
langlopende schulden lager zijn dan de rentepercentages van de lopende langlopende schulden. 

Het kredietrisico is geconcentreerd bij een aantal tegenpartijen of economisch verbonden tegenpartijen en dit betreft het 
volgende:

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen 
en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan. 

Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van het Erasmus MC 
te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft, zodat steeds 
wordt voldaan aan de gestelde leningconvenanten (zoals beschreven in de toelichting op de geconsolideerde balans in paragraaf 
1.1.5.14). 

De blootstelling aan kredietrisico van het Erasmus MC wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de 
afzonderlijke afnemers. 

Vorderingen en overlopende activa: € 419,6 miljoen (bestaande uit: vorderingen op debiteuren en nog te factureren bedragen aan 
zorgverzekeraars, particulieren en derden (€ 375,4 miljoen) en nog te ontvangen bedragen en overige overlopende activa (€ 44,2 
miljoen)). In de post vorderingen op debiteuren is rekening gehouden met een mogelijke oninbaarheid van € 6,2 miljoen en in de 
post nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten van € 3,1 miljoen. 

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten € 8,0 miljoen. 

Het Erasmus MC loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, onderhanden 
werken, overige vorderingen, effecten en liquide middelen. 
Het maximale kredietrisico bedraagt € 768,5 miljoen. 

Het beleid van het Erasmus MC is om al haar financieringen aan te trekken met leningen die een vaste looptijd, een vaste rente 
en geen renteherziening gedurende de looptijd hebben.

Het Erasmus MC bewaakt de liquiditeitspositie dagelijks door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. 

Liquide middelen: € 310,3 miljoen bij diverse banken. 

Het renterisico kan worden weergegeven op basis van de resterende looptijd van de langlopende schulden:

Per 31 december 2021 bedragen de contractuele aflossingsverplichtingen: 

Financiële vaste activa: € 7,8 miljoen (leningen groepsmaatschappijen € 2,5 miljoen, overige langlopende vorderingen € 9,8 
miljoen en voorzieningen € -4,5 miljoen). 

Het Erasmus MC maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die het Erasmus MC 
blootstelt aan kredietrisico, renterisico, kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen is een beleid inclusief 
een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële 
markten en daarmee de financiële prestaties te beperken. 
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Boekwaarde
ultimo

dec 2021
x € 1.000

Langlopende schulden 795.056           
Langlopende verplichten uit hoofde van financial lease 41.655             
Totaal 836.711           

De reële waarde en boekwaarde (inclusief lopende rente) van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten kan 
als volgt worden weergegeven: 

De reële waarde (marktwaarde) is ultimo 2021 duidelijk hoger dan de boekwaarde ultimo 2021, omdat ultimo 2021 de actuele 
rentepercentages van eventueel nieuw af te sluiten langlopende schulden lager zijn dan de rentepercentages van de lopende 
langlopende schulden. 
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17. Niet in de balans opgenomen regelingen

-  Erasmus MC O&O Holding BV en de volgende dochtermaatschappijen: 
-  MI&EUR  Implementation and Exploitation BV
-  Neurasmus BV
-  Thoraxcentrum Research BV
-  ViroNovative BV

-  Erasmus MC Zorg Holding BV en de volgende dochtermaatschappijen: 
-  Poliklinische Apotheek Erasmus MC BV
-  DermaHaven BV
-  Haven Service BV
-  Travelclinic Erasmus MC BV

Voor de volgende rechtspersonen bestaat vanaf 1 januari 2019 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:

-  Erasmus MC O&O Holding BV en de  volgende dochtermaatschappijen: 
-  MI&EUR  Implementatie and Exploitation BV
-  Thoraxcentrum Research BV
-  ViroNovative BV

-  Erasmus MC Zorg Holding BV en de volgende dochtermaatschappijen: 
-  Haven Service BV
-  Poliklinische Apotheek Erasmus MC BV
-  Travelclinic Erasmus MC BV

•  Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam (Erasmus MC)

Fiscale eenheid. De fiscale eenheid Erasmus MC, Erasmus MC Holding BV c.s. voor de omzetbelasting bestaat uit de volgende 
rechtspersonen:

•  Erasmus MC Holding BV en de volgende dochtermaatschappijen:

Garanties, langlopende contracten en fiscaal

Ronald McDonald Huis. Het Erasmus MC heeft zich contractueel verplicht gesteld het Ronald McDonald Huis bij Erasmus MC-
Sophia over te nemen tegen de dan geldende marktwaarde (2021: € 7,3 miljoen), indien de exploitatie door de Ronald McDonald 
Stichting niet meer kan worden uitgeoefend. 

Materiële vaste activa. Met betrekking tot nieuwbouw- en instandhoudingsprojecten is op de balansdatum voor € 15,5 miljoen 
(2020: € 23,4 miljoen) opgedragen waarvoor nog werkzaamheden moeten worden gedaan en facturen moeten worden 
ontvangen.

Op grond van de invorderingswet is iedere tot de fiscale eenheid behorende entiteit hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal van de 
verschuldigde omzetbelasting van de fiscale eenheid. De totale positie van de fiscale eenheid bedraagt € 0,6 miljoen schuld. 

• Stichting Erasmus MC Foundation

•  Erasmus MC Holding BV en de volgende (klein)dochtermaatschappijen:

Leaseauto's. Alle lopende leasecontracten zijn op basis van operational lease afgesloten. Deze verplichting betreft een 
kortlopend deel van € 0,02 miljoen. 

Op grond van de invorderingswet is iedere tot de fiscale eenheid behorende entiteit hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal van de 
verschuldigde vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid. De totale positie van de fiscale eenheid bedraagt € 0,01 miljoen 

Huurverplichtingen. Uit hoofde van aangegane huurcontracten heeft het Erasmus MC langlopende verplichtingen uitstaan van
€ 21,1 miljoen. Het kortlopende deel van deze verplichtingen bedraagt € 5,5 miljoen. De verplichtingen langer dan één jaar en 
niet langer dan vijf jaar bedragen € 9,2 miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar bedragen € 6,4 miljoen. 
De huurverplichtingen hebben betrekking op kantoorruimte, datacentra, laboratoriumruimte, opslagruimte en parkeerruimte.

Haven Service BV is voor de locatie Haringvliet 72 een huurovereenkomst aangegaan van € 0,4 miljoen per jaar. Deze 
overeenkomst loopt tot en met augustus 2027. De verplichting bedraagt in totaal € 2,3 miljoen (exclusief indexeringen). De 
verplichtingen langer dan één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 1,6 miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar 
bedragen € 0,3 miljoen.

Informatie en Technologie (I&T).  Erasmus MC heeft langlopende verplichtingen uitstaan met betrekking tot I&T-faciliteiten met 
een waarde van € 13,3 miljoen. Het kortlopende deel van deze verplichtingen bedraagt € 7,2 miljoen. De verplichtingen langer 
dan één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 6,1 miljoen. De verplichtingen hebben een looptijd korter dan vijf jaar. 

Dienstverlening bedden . Erasmus MC heeft een overeenkomst gesloten met betrekking tot de levering van bedden en 
bijbehorende accessoires. In tegenstelling tot het verleden worden de bedden en bijbehorende accessoires niet aangeschaft 
maar worden deze op basis van een dienstverleningsovereenkomst afgenomen van de leverancier. In het contract is rekening 
gehouden met total cost of ownership. 
Dit houdt in dat alle te verwachten kosten zoals afschrijving, vervanging en onderhoud worden meegenomen in het contract. 
In dit contract zijn alle bedgerelateerde kosten opgenomen. Het kortlopende deel van deze verplichting bedraagt € 0,9 miljoen. De 
verplichtingen langer dan één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 3,6 miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar 
bedragen € 6,1 miljoen. 
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Garantienummer Bedrag Begunstigde Betreft
x € 1.000

K687008 103,0               Welgelegen Groep Huur locatie Haringvliet 72

Garanties HBM Holdings Ltd. Eind 2016 heeft de Erasmus MC Holding BV haar aandelen verkocht in Harbour Antibodies BV 
Deze BV is onderdeel geworden van HBM Holding Ltd. In de koopovereenkomst (SPA) zijn garanties en zekerheidsstellingen 
/schadeloosstellingen opgenomen. Een aantal garanties is ultimo 2020 verlopen. 

Garantie inzake HollandPTC BV.  Erasmus MC heeft samen met Leids Universitair Medisch Centrum en Technische Universiteit 
Delft een garantieverklaring verstrekt aan de EIB te Luxemburg. "EIB Individuele Garant Maximumbedrag": met betrekking tot 
elke Garant, 33,3 procent van de Gegarandeerde Verplichtingen, vermeerderd met intresten daarop, evenals eventuele 
onderbrekingskosten, schadevergoedingen, onkosten of andere kosten krachtens Clausule 20 (Kosten) (op voorwaarde dat de 
maximumbedrag van de hoofdsom van het gewaarborgde krediet (hoofdsom) per individuele Garant onder deze garantie is € 
30,0 miljoen).

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV heeft meerjarige onderhoudscontracten uitstaan van € 6,3 miljoen. Het kortlopende deel van 
deze verplichtingen bedraagt € 2,2 miljoen. De verplichtingen langer dan één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 3,5 
miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar bedragen € 0,6 miljoen. 

Energiekosten. Het Erasmus MC heeft ten behoeve van de levering van elektriciteit en gas een tweejarig contract afgesloten. De 
kortlopende termijnverplichting is afhankelijk van het af te nemen volume in 2022. 

Onderhoudscontracten. Uit hoofde van aangegane onderhoudscontracten heeft het Erasmus MC langlopende verplichtingen 
uitstaan van € 24,8 miljoen. Het kortlopende deel van deze verplichtingen bedraagt € 9,6 miljoen. De verplichtingen langer dan 
één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 10,0 miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar bedragen € 5,2 miljoen. De 
onderhoudscontracten hebben betrekking op terreinen, gebouwen en installaties.

Swanbridge Capital. Erasmus MC heeft samen met van Herk Investment, de Gemeente Rotterdam en dhr. Chahal goedkeuring 
gegeven aan het oprichten van Swanbridge Capital BV. Swanbridge Capital BV is een investeringsfonds dat zich richt op 
participaties in jonge Life Science ondernemingen die zich in een vroege fase van productontwikkeling begeven. 
Deze ondernemingen hebben vaak nog geen Proof of Concept (PoC) bereikt voor hun technologie, maar bieden hoog potentieel. 
Erasmus MC Holding BV heeft € 1,5 miljoen toegezegd bij te zullen dragen aan het eigen vermogen van Swanbridge Capital BV. 
Erasmus MC heeft € 1,5 miljoen toegezegd om bij te zullen dragen aan het eigen vermogen van Erasmus MC Holding BV om dit 
mogelijk te maken. Naast de financiële steun zal het Erasmus MC ook bijdragen aan de ondersteuning en begeleiding van de 
participaties van Swanbridge Capital BV zoals in het fondsplan omschreven. In 2021 hebben zes kapitaalstortingen aan 
Swanbridge Capital BV plaatsgevonden van in totaal € 0,2 miljoen. 

Bankgaranties Haven Service BV. In opdracht van het Haven service BV is ten behoeve van derden de volgende bankgarantie 
afgegeven:

Ultimo 2021 is de garantstelling van het Erasmus MC in totaal € 28,5 miljoen bestaande uit € 25,7 miljoen hoofdsom en € 2,8 
miljoen renteverplichting.

UNIIQ. Erasmus MC heeft, samen met TU Delft en Universiteit Leiden, haar steun uitgesproken voor een EFRO aanvraag om te 
komen tot een regionaal Proof of Concept (PoC) fonds voor de provincie Zuid-Holland onder de naam UNIIQ. Dit fonds zal een 
belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het regionale investeringsklimaat.
Erasmus MC heeft daarbij gecommitteerd aan de gevraagde bijdrage van € 2,0 miljoen. Dit bedrag zal worden ingezet voor de 
Proof of Concept cofinanciering van spin-offs vanuit of gelieerd aan Erasmus MC. De EFRO heeft een additioneel bedrag van 
€  2,0 miljoen beschikbaar gesteld voor funding van spin-offs vanuit of gelieerd aan Erasmus MC. 

Royalty's.  Erasmus MC Holding BV heeft op basis van een licentie recht op royalty's van Practool BV. Van 1 september 2009 tot 
en met 31 december 2029 bedragen deze royalty's 4,25% van de jaarlijkse omzet die is gegenereerd op basis van de licentie, 
van 1 januari 2030 tot en met 31 december 2038 2,50% van die jaarlijkse omzet en vanaf 1 januari 2039 1% van die jaarlijkse 
omzet. 

Er resteren ultimo 2021 nog een aantal garanties die een looptijd hebben tot 8 december 2026. Indien aanspraak wordt gemaakt 
op de garantiestelling dan bedraagt de maximale aansprakelijkheidsstelling van Erasmus MC Holding BV US$ 10,5 miljoen. 

Garantie op toezicht.  Erasmus MC Holding BV heeft verklaard, om gedurende de looptijd van de subsidieverlening door het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan Quantib BV, toezicht te houden op deze vennootschap. Deze 
garantie kent geen financiële consequenties.

Graduate Entrepreneur Fund Coöperatief U.A. Het fonds is opgezet voor en door (oud)studenten van de TU Delft en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. De doelstelling van het fonds is het realiseren van maatschappelijke impact door het bevorderen van 
ondernemerschap en innovatie door middel van ondersteuning van start-ups, scale-ups en andere innovatieve ondernemingen 
die op enige wijze verband houden met de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC of de TU Delft. Erasmus MC O&O 
Holding BV heeft € 1 miljoen toegezegd om bij te dragen aan het vermogen van het fonds.

Aanvullend heeft Erasmus MC Holding BV zich voor 33,3% garant gesteld voor eventuele liquiditeitsproblemen van HollandPTC 
BV gedurende de eerste 12 maanden na dagtekening van de jaarrekening 2021 van HollandPTC BV. 
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2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

1.260.689        1.178.257        

Totaal heffingsgrondslag 1.260.689        1.178.257        

Verkoop pand Haringvliet 2: ontwikkelpotentie.  In 2018 is het pand van Haven Service BV verkocht voor een bedrag van € 20,4 
miljoen. In de verkoopovereenkomst is opgenomen dat Haven Service BV mogelijk nog aanvullende opbrengsten kan genieten 
als de bestemming van het pand wijzigt omdat een bestemmingsplanwijziging kan leiden tot een gewijzigde ontwikkelpotentie van 
het pand. Ultimo 2021 is er geen sprake van een gewijzigd ontwikkelpotentieel van het pand Haringvliet 2.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV is gezamenlijk met Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen aansprakelijk voor alle schulden 
van Scheldezoom Farmacie BV jegens de bank. 

Tariefopbrengst van DBC's, DBC-zorgproducten, overige zorgproducten in zowel het 
gereguleerde als het vrije segment

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Voor 2021 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 24.915,9 miljoen (prijsniveau 2021). 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. Erasmus 
MC 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 het Erasmus MC per 
31 december 2021. 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV heeft garanties afgegeven aan Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed BA voor in 
totaal € 0,2 miljoen. 

De heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd:

Obligo verplichting richting Waarborgfonds voor de Zorgsector.  De derde zekerheidslaag voor het Waarborgfonds voor de 
Zorgsector (WfZ) is dat alle WfZ-deelnemers mederisicodragend zijn. Als het WfZ niet aan haar garantieverplichtingen kan 
voldoen, kan het WfZ een beroep doen op haar deelnemers. Dit gaat in de vorm van renteloze leningen. De hoogte van deze 
leningen is gemaximeerd tot 3% van de restschuld van de leningen van de deelnemer. Voor Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV 
bedraagt deze verplichting ultimo 2021  € 1,0 miljoen. 

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.

Aansprakelijkheidsstellingen inzake groepsmaatschappijen en overige verbonden partijen. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV 
heeft aan Scheldezoom Farmacie BV een achtergestelde lening van € 2,1 miljoen verstrekt. 

Garanties en borgstellingen.  Door Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV zijn garanties afgegeven aan Health Estate Center BV voor 
in totaal € 0,1 miljoen. 

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. 
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1.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA    

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruit-
richting en en rechten van goodwill die betalingen op
uitgifte van Kosten van intellectueel van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde -                           -                           61.256                 1.284                   506                      63.046                 
- cumulatieve afschrijvingen -                           -                           14.073                 385                      -                           14.458                 

Boekwaarde per 1 januari 2021 -                           -                           47.183                 899                      506                      48.588                 

Mutaties in het boekjaar
- investeringen -                           -                           270                      -                           3.496                   3.766                   
- afschrijvingen -                           -                           9.926                   899                      -                           10.825                 
- bijzondere waardeverminderingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde -                           -                           -                           -                           -                           -                           
cumulatieve afschrijvingen -                           -                           -                           -                           -                           

- desinvesteringen
aanschafwaarde -                           -                           2.419                   1.284                   -                           3.703                   
cumulatieve afschrijvingen -                           -                           2.419                   1.284                   -                           3.703                   
per saldo -                           -                           -                           -                           -                           

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                           -                           -9.656                  -899                     3.496                   -7.059                  

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde -                           -                           59.107                 -                           4.002                   63.109                 
- cumulatieve afschrijvingen -                           -                           21.580                 -                           -                           21.580                 

Boekwaarde per 31 december 2021 -                           -                           37.527                 -                           4.002                   41.529                 
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1.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA    

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

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 1.316.298            641.069               624.758               54.333                 -                           2.636.458            
- cumulatieve afschrijvingen 622.610               212.081               395.951               -                           -                           1.230.642            

Boekwaarde per 1 januari 2021 693.688               428.988               228.807               54.333                 -                           1.405.816            

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 20.409                 12.848                 35.093                 -17.433                -                           50.917                 
- afschrijvingen 41.800                 30.847                 54.135                 -                           -                           126.782               
- bijzondere waardeverminderingen 1.690                   -                           -                           -                           -                           1.690                   

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde -                           -                           -                           -                           -                           -                           
cumulatieve afschrijvingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           

- desinvesteringen
aanschafwaarde 10.133                 53                        864                      -                           -                           11.050                 
cumulatieve afschrijvingen 6.679                   17                        711                      -                           -                           7.407                   
per saldo 3.454                   36                        153                      -                           -                           3.643                   

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -26.535                -18.035                -19.195                -17.433                -                           -81.198                

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 1.326.574            653.864               658.987               36.900                 -                           2.676.325            
- cumulatieve afschrijvingen 659.421               242.911               449.375               -                           -                           1.351.707            

Boekwaarde per 31 december 2021 667.153               410.953               209.612               36.900                 -                           1.324.618            
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1.1.8  OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN per 31 december 2021

1.1.8.1 Schulden aan banken en kredietinstellingen

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-

lijke 
rente

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld  
per 31 

december 
2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

x € 1.000 % x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

NV BNG 2-5-2007 18.000        20 Onderhands 4,534% 5.850            -                 900             4.950            450               6 lineair 900           recht op hypotheek
NV BNG 3-6-2011 110.000      35 Onderhands 4,695% 80.143          -                 3.143          77.000          61.286          24 lineair 3.142        recht op hypotheek
EIB 9-12-2009 80.000        25 Onderhands 4,028% 44.800          -                 3.200          41.600          25.600          13 lineair 3.200        recht op hypotheek
EIB 7-10-2010 123.000      35 Onderhands 3,243% 87.857          -                 3.514          84.343          66.772          24 lineair 3.514        recht op hypotheek
EIB 29-3-2012 70.000        35 Onderhands 3,711% 54.000          -                 2.000          52.000          42.000          26 lineair 2.000        recht op hypotheek
NV BNG 6-11-2013 35.000        30 Onderhands 3,470% 26.833          -                 1.167          25.666          19.833          22 lineair 1.167        recht op hypotheek
EIB 14-11-2013 35.000        30 Onderhands 3,112% 26.833          -                 1.167          25.666          19.833          22 lineair 1.167        recht op hypotheek
EIB 31-3-2014 30.000        30 Onderhands 3,200% 24.000          -                 1.000          23.000          18.000          23 lineair 1.000        recht op hypotheek
NV BNG 31-3-2014 30.000        30 Onderhands 3,585% 24.000          -                 1.000          23.000          18.000          23 lineair 1.000        recht op hypotheek
NV BNG 23-5-2016 75.000        30 Onderhands 2,820% 65.000          -                 2.500          62.500          50.000          25 lineair 2.500        recht op hypotheek
NV BNG 29-3-2018 81.000        30 Onderhands 1,980% 74.250          -                 2.700          71.550          58.050          27 lineair 2.700        recht op hypotheek
EIB 22-2-2018 92.000        30 Onderhands 1,698% 85.866          -                 3.066          82.800          67.467          27 lineair 3.067        recht op hypotheek
NV BNG 29-3-2012 70.000        35 Onderhands 3,850% 54.000          -                 2.000          52.000          42.000          26 lineair 2.000        recht op hypotheek
ING Groenbank NV 1-11-2017 10.000        10 Onderhands 1,180% 7.916            -                 1.666          6.250            -                    3 lineair 1.666        recht op hypotheek
ING Bank NV 3-11-2017 50.000        10 Onderhands 1,790% 49.199          -                 641             48.558          -                    3 lineair 641           recht op hypotheek
AG Insurance NV 20-11-2015 40.000        20 Onderhands 2,370% 40.000          -                 -                 40.000          36.000          14 lineair -                recht op hypotheek
AG Insurance NV 20-11-2015 20.000        20 Onderhands 2,370% 20.000          -                 -                 20.000          18.000          14 lineair -                recht op hypotheek
ABN-Amro NV 25-10-2007 20.000        20 Onderhands 4,645% 7.000            -                 1.000          6.000            1.000            6 lineair 1.000        geen
RON 6-12-2016 4.180          20 Onderhands 0,000% 620               -                 620             -                    -                    0 lineair -                geen
BV NEA 28-9-2012 10.000        10 Onderhands 3,200% 10.000          -                 -                 10.000          -                    1 einde looptijd 10.000      geen
NV BNG 18-12-2017 227             5 Onderhands 2,030% 91                 -                 45               46                 -                    1 lineair 46             rijksgarantie VWS
Rabobank 22-12-2017 788             5 Onderhands 3,030% 316               -                 158             158               -                    1 lineair 158           rijksgarantie VWS
NN Groep 16-3-1998 4.595          27 Onderhands 5,400% 851               -                 170             681               -                    4 lineair 170           rijksgarantie
NV BNG 1-10-1998 3.176          28 Onderhands 4,790% 681               -                 113             568               -                    5 lineair 113           rijksgarantie
NV BNG 1-7-1993 8.622          40 Onderhands 2,400% 1.188            -                 216             972               -                    5 lineair 216           rijksgarantie
NV BNG 28-2-1996 3.290          29 Onderhands 4,270% 567               -                 113             454               -                    4 lineair 113           rijksgarantie
NWB 31-12-2007 4.423          20 Onderhands 4,474% 1.549            -                 222             1.327            221               6 lineair 221           rijksgarantie
NV BNG 17-12-2009 2.552          15 Onderhands 4,180% 681               -                 171             510               -                    3 lineair 170           rijksgarantie
NV BNG 1-11-1991 4.538          30 W/Z borging 3,630% 151               -                 151             -                    -                    0 lineair -                waarborgfonds Z.
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1.1.8  OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN per 31 december 2021

1.1.8.1 Schulden aan banken en kredietinstellingen

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-

lijke 
rente

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld  
per 31 

december 
2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

x € 1.000 % x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

NV BNG 16-12-1991 4.538          30 W/Z borging 3,680% 151               -                 151             -                    -                    0 lineair -                waarborgfonds Z.
NV BNG 16-9-1991 4.538          30 W/Z borging 3,570% 151               -                 151             -                    -                    0 lineair -                waarborgfonds Z.
NV BNG 3-2-1992 4.538          30 W/Z borging 3,574% 303               -                 152             151               -                    1 lineair 151           waarborgfonds Z.
NV BNG 16-3-1992 5.808          30 W/Z borging 3,740% 387               -                 193             194               -                    1 lineair 194           waarborgfonds Z.
NV BNG 13-7-1992 4.538          30 W/Z borging 3,790% 303               -                 152             151               -                    1 lineair 151           waarborgfonds Z.
NV BNG 1-12-1992 2.269          30 W/Z borging 6,200% 151               -                 75               76                 -                    1 lineair 76             waarborgfonds Z.
NV BNG 28-12-1992 3.830          30 W/Z borging 6,030% 242               -                 121             121               -                    1 lineair 121           waarborgfonds Z.
NV BNG 15-3-1993 2.269          30 W/Z borging 5,930% 227               -                 76               151               -                    1 lineair 76             waarborgfonds Z.
NV BNG 1-10-2010 3.403          15 W/Z borging 3,060% 1.134            -                 226             908               -                    4 lineair 227           rijksgarantie
Rabobank 31-1-2018 5.000          5 W/Z borging 1,200% 2.083            -                 1.000          1.083            -                    1 lineair 1.000        WFZ verhaalsregeling
Rabobank 30-4-2018 10.000        11 W/Z borging 2,100% 8.000            -                 1.000          7.000            2.000            7 lineair 1.000        WFZ verhaalsregeling
Rabobank 13-12-2019 5.000          10 Onderhands 1,500% 4.500            -                 500             4.000            1.500            8 lineair 500           WFZ verhaalsregeling
Rabobank 13-12-2019 5.000          10 Onderhands 1,850% 5.000            -                 -                 5.000            5.000            8 aflossingsvrij -                WFZ verhaalsregeling
Rabobank 30-3-2021 5.000          10 Onderhands 1,350% -                    5.000          378             4.622            2.122            9 lineair 500           WFZ verhaalsregeling
Rabobank 30-3-2021 5.000          10 Onderhands 1,050% -                    5.000          -                 5.000            5.000            9 aflossingsvrij -                WFZ verhaalsregeling
Rabobank 1-11-2021 2.500          10 Onderhands 1,350% -                    2.500          -                 2.500            1.343            10 lineair 232           WFZ verhaalsregeling
Rabobank 1-11-2021 2.500          10 Onderhands 1,050% -                    2.500          -                 2.500            2.500            10 aflossingsvrij -                WFZ verhaalsregeling

816.874        15.000        36.818        795.056        563.977        46.099      
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1.1.8  OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN per 31 december 2021

1.1.8.2 Schulden uit hoofde van financial lease

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-

lijke 
rente

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld  
per 31 

december 
2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

x € 1.000 % x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

ABN-Amro NV 20-12-2013 20.000        9 Lease 3,070% 4.733            -                 2.435          2.298            -                    1 annuïteit 2.298        pandrecht
ABN-Amro NV 20-12-2013 20.000        10 Lease 3,230% 6.513            -                 2.164          4.349            -                    2 annuïteit 2.236        pandrecht
ABN-Amro NV 30-12-2014 20.000        9,5 Lease 2,000% 7.635            -                 2.181          5.454            -                    3 annuïteit 2.225        pandrecht
Zorgvastgoed 
Zeeland BV 1-1-2016 17.365        17 Lease 5,771% 14.604          -                 736             13.868          9.058            11 annuïteit 805           geen
ABN-Amro NV 1-1-2012 193             10 Financial lease 6,040% 26                 -                 26               -                    -                    0 annuïteit -                geen
ABN-Amro NV 1-3-2012 193             10 Financial lease 6,040% 29                 -                 25               4                   -                    0 annuïteit 4               geen
ABN-Amro NV 1-3-2012 193             10 Financial lease 6,040% 29                 -                 25               4                   -                    0 annuïteit 4               geen
Siemens 1-1-2015 1.408          8 Financial lease 4,520% 6.717            565             1.118          6.164            -                    3 annuïteit 1.192        geen
Siemens 1-1-2015 742             8 Financial lease 3,200% 1.137            -                 284             853               -                    3 annuïteit 205           geen
Lease DELL 1-5-2016 183             5 Financial lease 0,000% 9                   -                 9                 -                    -                    0 annuïteit -                geen
Siemens 1-7-2016 4.029          10 Financial lease 5,960% 2.507            -                 397             2.110            -                    5 annuïteit 421           geen
Siemens 1-2-2017 2.317          10 Financial lease 4,460% 1.548            -                 223             1.325            48                 5 annuïteit 233           geen
Siemens 1-2-2017 9.327          10 Financial lease 3,480% 6.133            -                 907             5.226            184               5 annuïteit 940           geen

51.620          565             10.530        41.655          9.290            10.563      
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1.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

1.1.9.1 Geconsolideerde gesegmenteerde resultatenrekening

Segment - Erasmus MC Zorg

Ref. 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

18 1.461.270         1.364.272         

19 165.022            168.119            

20 135.846            150.170            

1.762.138         1.682.561         

BEDRIJFSLASTEN

21 868.114            848.491            

24 32.720              32.122              

22 114.978            106.030            

23 1.690                3.293                

25 686.305            642.663            

1.703.807         1.632.599         

BEDRIJFSRESULTAAT 58.331              49.962              

26 -27.264            -28.142            

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 31.067              21.820              

-436                 -1.314              

RESULTAAT NA BELASTINGEN 30.631              20.506              

Aandeel derden in groepsresultaat -722                 -837                 

RESULTAAT BOEKJAAR 29.909              19.669              

Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling 
voor medisch specialistische zorg declareren

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Belastingen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Opbrengsten zorgprestaties

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten
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1.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

1.1.9.1 Geconsolideerde gesegmenteerde resultatenrekening

Segment - Erasmus MC O&O

Ref. 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Subsidies 19 150.419            136.069            

Overige bedrijfsopbrengsten 20 183.034            170.231            

Som der bedrijfsopbrengsten 333.453            306.300            

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 21 215.561            205.589            

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 22 17.077              19.759              

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 23 -                       3.630                

Overige bedrijfskosten 25 89.216              83.808              

Som der bedrijfslasten 321.854            312.786            

BEDRIJFSRESULTAAT 11.599              -6.486              

Financiële baten en lasten 26 4.364                -292                 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 15.963              -6.778              

Belastingen -                       132                   

RESULTAAT NA BELASTINGEN 15.963              -6.646              

Aandeel derden in groepsresultaat -                       -                       

RESULTAAT BOEKJAAR 15.963              -6.646              

1.1.9.2  Aansluiting totaal resultaat met resultaten segmenten

2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Segment - Erasmus MC Zorg 29.909              19.669              
Segment - Erasmus MC O&O 15.963              -6.646              

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening 45.872              13.023              
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1.1.9.3  Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

BATEN

18.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.260.689        1.178.257        
CB-regeling vergoeding meerkosten Covid-19 29.649             26.852             
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg: vergoeding academische component (incl. BBAZ) 140.315           131.643           
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg: overige vergoedingen vaste segment 17.052             15.219             
Overige zorgprestaties 13.565             12.301             

1.461.270        1.364.272        

19.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie 97.200             94.749             
Rijksbijdrage medische faculteit van UMC's 120.271           108.446           
Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen 82.626             79.694             
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 5.901               17.752             
Subsidieregeling opschaling curatieve zorg Covid-19 6.402               2.840               
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 3.041               707                  

Totaal 315.441           304.188           

20.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
- opbrengsten uit EMF, projectmatig 121.755           112.098           
- opbrengsten uit opleidingen, parkeren, restaurants en overige diensten 16.579             13.315             

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en 
verhuur onroerend goed):

- doorberekende personeelskosten, niet-projectmatig 15.376             15.470             
- andere opbrengsten, subsidies en bijdragen 165.170           179.518           

Totaal 318.880           320.401           

Rijksbijdrage medische faculteit van UMC's.  De hogere opbrengsten in 2021 betreft prijsindexatie ten opzichte van 2020. Ook is 
de opbrengst 2021 hoger doordat de overheid via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) additionele middelen beschikbaar 
heeft gesteld. Dit betreft de NPO-onderwijsgelden (€ 3,4 miljoen) en de NPO-onderzoeksgelden (€ 5,1 miljoen). 

De toename van de beschikbaarheidsbijdragen Zorg in 2021 wordt verklaard door prijsindexatie en door een nieuw 
verdelingsmodel.

Opbrengsten zorgprestaties

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen.  Hieronder zijn opgenomen de subsidies ten behoeve van de medische 
vervolgopleidingen, het Fonds Zorgopleidingen (FZO) en de subsidies kwaliteitsimpuls. 

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten zorgverzekeringswet zijn in 2021 € 82,4 miljoen hoger dan in het voorgaande boekjaar als gevolg van hogere 
productie en verbeterde afspraken met zorgverzekeraars, hogere opbrengsten bij de dure geneesmiddelen, volledige nacalculatie 
op Covid-zorg en prijsindexatie. 

De CB-regeling vergoeding meerkosten Covid-19 bedraagt € 29,6 miljoen en bestaat uit de volgende componenten: een 
vergoeding van 1,1% opslag op de CB-aanneemsom en de vergoeding voor meerkosten van de Covid IC- en verpleegdagen.
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BATEN

Andere opbrengsten, subsidies en bijdragen.  De lagere opbrengsten worden veroorzaakt door een lagere vrijval uit de 
vooruitontvangen schadevergoeding van het Ministerie van VWS van € 14,2 miljoen voor 2021 (2020: € 25,6 miljoen) en de 
aanpassing in 2021 voor de te hoge vrijval in de periode 2015 tot en met 2020 van € 16,3 miljoen. Daarnaast zijn hogere 
opbrengsten uit exploitatieprojecten (€ 3,5 miljoen) en hogere huuropbrengsten (€ 1,5 miljoen) gerealiseerd. De overige 
opbrengsten bij Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV zijn gestegen met € 4,9 miljoen door vooral de extra uitgevoerde Covid-19 
testen. Het restant van de mutatie (€ 3,3 miljoen) betreft de toename van de overige opbrengsten bij Erasmus MC Holding BV. 

Opbrengsten uit EMF, projectmatig. De stijging in deze opbrengsten wordt met name veroorzaakt door de toename van door 
derden gefinancierd onderzoek. 

Opbrengsten uit opleidingen, parkeren, restaurants en overige diensten. De toename van deze opbrengsten is het gevolg van 
hogere opleidingsopbrengsten. Door de Covid-19 pandemie zijn opleidingen/cursussen in 2020 later gestart en hierdoor zijn de 
opbrengsten in 2021 hoger dan in 2020.

126 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Erasmus MC - geconsolideerd

1.1.9.3  Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

LASTEN

21.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Lonen en salarissen 785.138           753.588           
Sociale lasten 85.667             80.167             
Pensioenpremie 115.138           103.225           
Dotaties voorzieningen personele regelingen 9.406               13.963             
Andere personeelskosten 39.997             50.713             
Subtotaal 1.035.346        1.001.656        
Personeel niet in loondienst 48.329             52.424             

Totaal personeelskosten 1.083.675        1.054.080        

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) per segment:
- Zorg 10.099             9.861               
- O&O 2.559               2.512               

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime-eenheden 12.657             12.373             

De toename van de personeelskosten met € 29,6 miljoen is als volgt te verklaren:
x € 1 mln.

Toename van de bezetting  17,3
Stijging door schaaldoorloop, eenmalige uitkering en cao-maatregelen 20,7
Lagere mutatie saldo verlofuren -6,4                  
Totaal mutatie lonen en salarissen 31,6

Hoger aandeel premies werknemersverzekeringen 6,8                   
Lagere suppleties bij arbeidsongeschiktheid (zwangerschapsuitkeringen) -1,3                  

Hogere pensioenpremie door toename van de bezetting en hogere bijdrage werkgever 11,9                 

-4,6                  

-10,7                

-4,1                  

29,6                 

24.

2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten 32.720             32.122             

32.720             32.122             

Lagere kosten personeel niet in loondienst 

Personeelskosten

Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor 
medisch specialistische zorg declareren

Het aantal werknemers buiten Nederland bedraagt over 2021 0 fte (2020: 0 fte)

Lagere dotaties aan voorzieningen voor personele regelingen

Lagere andere personeelskosten door met name de kosten die betrekking hebben op de 
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 € 5,6 miljoen (2020: € 16,8 miljoen) en 
hogere andere overige personeelskosten

De gemiddelde personeelssterkte over 2021, omgerekend naar volledige formatieplaatsen, bedraagt 12.657 fte (2020: 12.373 fte). 
Deze aantallen zijn inclusief uurloners en exclusief personeel niet in loondienst.
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LASTEN

22.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Afschrijvingen vaste activa:
- immateriële vaste activa 10.825             3.984               
- materiële vaste activa 126.782           122.874           

Subtotaal afschrijvingen 137.607           126.858           

Vrijval uit vooruitontvangen investeringssubsidies -5.552              -1.069              

Totaal afschrijvingen in resultatenrekening 132.055           125.789           

23.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa 1.690               6.923               

Totaal 1.690               6.923               

25.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 42.528             37.488             
Algemene kosten 124.374           103.867           
Patiënt-, onderwijs- en onderzoekgebonden kosten 554.637           526.450           

Onderhoud en energiekosten 34.957             34.209             
Huur en leasing 8.963               10.791             
Dotaties en vrijval voorzieningen 10.062             13.666             

Totaal overige bedrijfskosten 775.521           726.471           

Bijzondere waardevermindering van vaste activa. Voor een toelichting op de bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa bij de geconsolideerde balans. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Afschrijving materiële vaste activa. Voor een toelichting op de afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa wordt 
verwezen naar de toelichting op de immateriële en materiële vaste activa bij de geconsolideerde balans. 

Vrijval uit vooruitontvangen investeringssubsidies. Voor een toelichting op de vooruitontvangen investeringssubsidies wordt 
verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde balans. 

Overige bedrijfskosten

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten.  De toename van deze kosten wordt met name veroorzaakt door hogere hotelmatige 
kosten met € 2,6 miljoen als gevolg van hogere schoonmaakkosten en lease van bedden en toebehoren, mede als gevolg van 
Covid-19. De kosten van restauratieve benodigdheden zijn toegenomen met € 1,0 miljoen. De vervoerskosten zijn in dit jaar met € 
1,4 miljoen toegenomen als gevolg van hogere inzet van de traumaheli.

Algemene kosten.  De toename van deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere ICT-kosten, hogere kosten van 
administratie en registratie, hogere bijdragen en lidmaatschappen en hogere zakelijke lasten en verzekeringen, hogere kosten van 
administratie en registratie. Daarnaast zijn hieronder ook kosten van sanering en sloop van de oudbouw van Erasmus MC 
opgenomen (€ 14,0 miljoen).
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LASTEN

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

26.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Rentebaten 468                  457                  
Rentelasten -28.113            -28.837            
Subtotaal rentebaten en -lasten -27.645            -28.380            

Resultaat uit deelnemingen 4.745               -54                   

Totaal financiële baten en lasten -22.900            -28.434            

Resultaat uit deelnemingen: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Apotheek A15 Holding BV  (25%) -127                 106                  
Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. (33,33%) -                       -                       
Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV -21                   97                    
Erasmus Biomedical Fund BV  (27,63%) -                       -20                   
GenomeScan BV (33,33%) 346                  241                  
HollandPTC BV  (33,33%) -                       -                       
International Patient Center BV (33,33%) -                       -180                 
Kaminari Medical BV (20%) -                       -                       
Pan Cancer T BV (24,9%) -201                 -                       
anDREa BV (33,33%) -100                 -                       
Quantib BV  (19,36%) -                       -                       
Swanbridge Capital BV (37,04%) -60                   -156                 
Zorgwinkel Erasmus MC BV (50%) -                       -                       

Andere deelnemingen i.h.a. < 20% (conform RJ 214.603)
Cergentis BV (2%) -                       -                       
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij  Innovation Quarter BV (0,80%) -909                 -                       
UNIIQ BV (0,65%) -20                   -                       
Graduate Entrepreneur Fund Coöperatie U.A. -                       -                       
Pathan BV (18,66%) 39                    16                    
Resultaat deelnemingen conform toelichting financiële vaste activa -1.053              104                  

Overige waardeveranderingen: 
Verkoopopbrengst aandelen HBM Holdings Ltd. 5.826               -                       

-28                   -158                 

4.745               -54                   

Overige waardeveranderingen (DermaHaven BV, Geboortecentrum Sophia 
Holding BV, Apotheek A15 Holding BV, CBT Rijnmond BV en Corporate 
Travel Clinic Erasmus MC BV)

Financiële baten en lasten

Patiënt-, onderwijs- en onderzoekgebonden kosten.  De stijging van deze kosten word bij Erasmus MC voornamelijk veroorzaakt 
door hogere kosten onderzoeksfuncties (€ 4,1 miljoen), hogere kosten geneesmiddelen, gassen en bloedproducten (€ 7,4 
miljoen), hogere kosten instrumentarium en apparatuur (€ 1,9 miljoen) en hogere overige patiënt- en onderzoekgebonden kosten 
(€ 3,1 miljoen). Daarnaast is sprake van lagere kosten prothesen en implantaten (€ -1,5 miljoen).  
De hogere kosten onderzoeksfuncties en geneesmiddelen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door Covid-19. 
Bij het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV stijgen deze kosten met € 8,2 miljoen door voornamelijk hogere kosten geneesmiddelen 
en hogere kosten als gevolg van Covid-19 testen. Bij Erasmus MC Holding BV stijgen deze kosten met € 5,1 miljoen door hogere 
kosten geneesmiddelen. 

Dotaties en vrijval voorzieningen . In 2021 bestaat deze post met name uit de dotaties aan de voorziening voor medische claims, 
geschillen en rechtsgedingen van € 2,0 miljoen (2020: € 2,4 miljoen), de voorziening dubieuze debiteuren van € 1,2 miljoen (2020: 
€ 0,3 miljoen), de dotatie aan de voorziening asbestsanering van € 8,2 miljoen (2020: € 7,6 miljoen), de overige voorzieningen van 
€ 0,5 miljoen (2020: € 0,2 miljoen) en een vrijval uit de voorziening voor EMF-projecten van € -1,8 miljoen (2020: € 3,2 miljoen).
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27. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
(in deze tabellen zijn alle bedragen in euro's vermeld)

27.1 Bezoldiging topfunctionarissen

E.J. Kuipers S. Sleijfer
J.P.T. M van 

Leeuwen
J.G. Boonstra

Voorzitter Raad 
van Bestuur

Vicevoorzitter 
Raad van 
Bestuur\ 
Decaan

Vicevoorzitter 
Raad van 
Bestuur\ 
Decaan

Lid Raad van 
Bestuur

1/1 - 31/12 1/7 - 31/12 1/1 - 31/08 1/1 - 31/12
1,0 0,9 1,0 1,0
ja ja ja ja

195.059           84.638             123.224           185.122           
23.962             10.859             15.919             23.878             

219.021           95.497             139.143           209.000           

209.000           95.525             139.143           209.000           

-                       -                       -                       -                       

219.021           95.497             139.143           209.000           

10.021             -                       -                       -                       

1) n.v.t. n.v.t. n.v.t.

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
1,0 1,0 1,0

206.430           -                       178.991           179.136           
22.613             -                       22.009             21.864             

229.043           -                       201.000           201.000           

201.000           -                       201.000           201.000           

1)

Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum (€ 209.000). Voor de 
voorzitter bedraagt het 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. 

Voor de topfunctionarissen van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV geldt dat de WNT-verantwoording is opgenomen in de 
jaarrekening van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Erasmus MC van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-
maximum voor de zorg, totaalscore 14 en klasse V. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Erasmus MC is € 209.000. Het 
weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering 
hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Bestuur; waarvoor een overgangsregeling van toepassing is. 

De overschrijding wordt veroorzaakt door het overgangsrecht wat van toepassing is op een bestuurder. 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2020

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Deeltijdfactor 2020 in fte

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

Het bedrag van de overschrijding

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Totale bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Dienstbetrekking?
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P.A.M.  
Boomkamp

Lid Raad van 
Bestuur

1/1 - 31/12
1,0
ja

185.122           
23.878             

209.000           

209.000           

-                       

209.000           

-                       

n.v.t.

1/11 - 31/12
1,0

178.991           
22.009             

201.000           

201.000           

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Totale bezoldiging 

Totale bezoldiging 2020

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Het bedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Deeltijdfactor 2020 in fte

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
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27.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

P.G. de Vries J. Turkesteen A.C. Hendriks E.A. Bakkum

Voorzitter Raad 
van Toezicht

Vicevoorzitter 
Raad van 
Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

31.350             20.900             20.900             20.900             

31.350             20.900             20.900             20.900             

-                       -                       -                       -                       

31.350             20.900             20.900             20.900             

-                       -                       -                       -                       

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/12 - 31/12

30.150             20.100             20.100             21.717             

30.150             20.100             20.100             20.100             

M. Lückerath - 
Rovers

Lid Raad van 
Toezicht

1/1 - 31/12

20.900             

20.900             

-                       

20.900             -                       

-                       

n.v.t.

-                       

-                       

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling is toegestaan

Het bedrag van de overschrijding

Het bedrag van de overschrijding

Totale bezoldiging 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

Totale bezoldiging 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling is toegestaan

Gegevens 2020

Totale bezoldiging

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

Bezoldiging

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Functiegegevens

Totale bezoldiging
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27.3 Bezoldiging niet-topfunctionarissen
1 2 3 4

Hoogleraar Hoogleraar Hoogleraar Hoogleraar

1/1 -31/12 1/1 -5/6 1/1 -31/12 1/1 -31/12
1,0 1,0 0,9 1,0

200.807           91.566             168.764           193.883           
24.396             10.434             21.482             24.035             

225.203           102.000           190.246           217.918           

209.000           89.326             188.100           209.000           

1) 1) 1) 1)

Hoogleraar Hoogleraar Hoogleraar

1/1 -31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12
1,0 1,0 0,9

196.710           191.475           162.628           
22.380             22.372             19.827             

219.090           213.847           182.455           

5 6 7 8

Hoogleraar Directeur Hoogleraar Hoogleraar

1/1 -31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12
1,0 1,0 0,2 0,7

205.623           207.347           37.093             192.378           
24.376             25.013             -                       18.835             

229.999           232.360           37.093             211.213           

209.000           209.000           35.530             146.300           

1) 1) 1) 1)

Hoogleraar Directeur Hoogleraar

1/1 -31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12
1,0 0,8 0,7

195.821           171.561           190.055           
21.601             18.360             17.280             

217.422           189.921           207.335           

1)

Verplichte motivering

Gegevens 2020

Functie(s) in 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Verwijzing

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Verwijzing

Functiegegevens

Beloningen betaalbaar op termijn

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2020

Functie(s) in 2020

Omvang dienstverband 2020 in fte

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband in fte

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Subtotaal

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

Verplichte motivering

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband in fte

Omvang dienstverband 2020 in fte

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2020

Voor hoogleraren en overige functionarissen (niet BIG geregistreerd) gelden de salarisschalen van de CAO-UMC. In 
uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld in situaties dat vergelijkbare functies elders hoger 
worden gewaardeerd of vanwege de individuele kwaliteiten van voor het Erasmus MC beeldbepalende medewerkers. In die 
gevallen kan, door middel van toelagen, een hoger salaris worden verstrekt. 
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28. Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

1 Controle van de jaarrekening 760                  636                  
2 Overige controlewerkzaamheden 434                  275                  
3 Fiscale advisering 47                    22                    
4 Niet-controlediensten 119                  1                      

1.360               934                  

29. Transacties met verbonden partijen

30. Resultaatbestemming
2021 2020

x € 1.000 x € 1.000

RESULTAAT BOEKJAAR 45.872             13.023             

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserves

- vooruitontvangen kapitaalslasten 9.857               10.690             
- Erasmus MC - revolving fund -1.949              193                  
- Erasmus MC - fundamenteel onderzoek -420                 -124                 

Algemene en overige reserves
- algemene reserve 269                  -1.329              
- reserve aanvaardbare kosten 38.115             3.593               

45.872             13.023             

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Transacties met verbonden partijen hebben op zakelijke grondslag plaatsgevonden.

De niet-controlediensten betreffen advisering op het gebied van automatisering en haalbaarheidsonderzoeken. 
Bovenstaand overzicht is opgesteld op basis van de lasten in de resultatenrekening. 
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
ACTIVA x € 1.000 x € 1.000

Vaste activa
1 36.687              42.195              
2 1.205.966         1.282.254         
3 129.847            133.278            

1.372.500         1.457.727         

Vlottende activa
4 20.659              18.216              
5 3.907                9.184                
6 -                       2.587                
8 386.903            413.830            
9 262.252            138.546            

Totaal vlottende activa 673.721            582.363            

Totaal activa 2.046.221         2.040.090         

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
PASSIVA x € 1.000 x € 1.000

Eigen vermogen 10
3.344                3.344                

22.834              36.429              
174.121            166.639            
461.882            423.761            
662.181            630.173            

11 75.710              86.596              

12 92.643              76.716              

13 734.624            783.675            

7 98.345              92.621              
14 382.718            370.309            

Totaal passiva 2.046.221         2.040.090         

1)

Totaal eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

Immateriële vaste activa 
Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 
Totaal vaste activa

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's-GGZ

Presentatiewijziging inzake Voorziening voor Medische claims, geschillen e.d.

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Debiteuren en overige vorderingen

Kapitaal

Onderhanden werk/gefactureerde bedragen uit hoofde van 
EMF-projecten

Bestemmingsreserves

De vergelijkende cijfers 2019 zijn aangepast als gevolg van:

Liquide middelen

Voorzieningen

Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Algemene en overige reserves
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING over 2021

Ref. 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

17 1.219.655         1.137.898         

18 309.210            296.138            

19 238.290            247.331            

1.767.155         1.681.367         

BEDRIJFSLASTEN

20 957.829            932.845            

21 117.347            112.244            

22 1.690                6.923                

23 630.560            595.916            

1.707.426         1.647.928         

BEDRIJFSRESULTAAT 59.729              33.439              

24 -14.126            -19.087            

RESULTAAT BOEKJAAR 45.603              14.352              

Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Opbrengsten zorgprestaties

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfskosten

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.3  GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Voor de grondslagen van de waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1.4 Grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening op pagina . 
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kosten van intellectueel eigendom 32.703             41.693             
Vooruitbetalingen op immateriële activa 3.984               502                  

Totaal immateriële vaste activa 36.687             42.195             

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 42.195             44.562             
Bij: investeringen 3.505               588                  
Af: afschrijvingen 9.013               2.955               

Boekwaarde per 31 december 36.687             42.195             

Aanschafwaarde 56.193             52.688             
Cumulatieve afschrijvingen 19.506             10.493             

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Bedrijfsgebouwen en terreinen 624.988           648.540           
Machines en installaties 395.950           414.281           
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 178.486           196.529           
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 33.651             52.541             

Boekwaarde materiële vaste activa 1.233.075        1.311.891        

Vooruitontvangen investeringssubsidies -27.109            -29.637            

Totaal materiële vaste activa 1.205.966        1.282.254        

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 1.311.891        1.359.897        
Bij: investeringen 40.403             69.804             
Af: afschrijvingen 113.886           110.358           
Af: bijzondere waardeverminderingen 1.690               6.923               
Af: desinvesteringen 3.643               529                  

Boekwaarde per 31 december 1.233.075        1.311.891        

Aanschafwaarde 2.433.869        2.404.516        
Cumulatieve afschrijvingen 1.200.794        1.092.625        

Voor het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder paragraaf 
1.2.5.

Investeringen
Het Erasmus MC heeft in het jaar 2017 een Elektronisch Patiënten Dossier geïmplementeerd. Het Erasmus MC heeft deze 
investering als immaterieel vast actief verwerkt. 
Het in 2021 geïnvesteerde bedrag (€ 3,5 miljoen) heeft betrekking op het verder ontwikkelen van het Elektronisch Patiënten 
Dossier. 

Voor het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder paragraaf 1.2.6.

Het Erasmus MC heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur van het Elektronisch 
Patiënten Dossier. Dit heeft ertoe geleid dat de economische levensduur van het Elektronisch Patiënten Dossier is verlaagd van 
15 jaar naar 8 jaar per 1 januari 2021. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingen over 2021 met € 5,4 miljoen toegenomen.     
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

Vooruitontvangen investeringssubsidies (voorheen: investeringssubsidies à fonds perdu)

Het verloop van de vooruitontvangen investeringssubsidies is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 29.637             24.947             
Dotatie 3.024               5.759               
Onttrekking 5.552               1.069               

Stand per 31 december 27.109             29.637             

Bijzondere waardeverminderingen
In het jaar 2021 heeft er een afboeking plaatsgehad van sloopkosten ad € 1,7 miljoen, welke was opgenomen onder de 
bedrijfsgebouwen en terreinen en de materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering. 

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa en de vooruitontvangen investeringssubsidies wordt verwezen naar de 
toelichting op de geconsolideerde balans onder paragraaf 1.1.5.2.

Afschrijvingen

Investeringen

De toename van de afschrijvingen is het gevolg van investeringen in 2021. 

Onder de materiële vaste activa is voor € 5,5 miljoen aan vaste activa opgenomen waarvan het Erasmus MC niet het juridisch 
eigendom heeft. 

Investeringen in het kader van nieuwbouw, verbouwingen en instandhoudingsinvesteringen bedragen in 2021 € 28,7 miljoen 
(2020: € 43,9 miljoen).
De investeringen met betrekking tot andere vaste bedrijfsmiddelen bedragen in 2021 € 11,7 miljoen (2020: € 25,9 miljoen). 

Dit betreft een fonds in hoogte gelijk aan de boekwaarde van tot en met 1987 à fonds perdu-gefinancierde investeringen in 
gebouwen. Hieronder is ook opgenomen de tegenwaarde van de gebouwen en terreinen die per 1 januari 2003 zijn overgekomen 
in het kader van de integratie tussen academisch ziekenhuis en medische faculteit. Dezelfde systematiek geldt voor investeringen 
gefinancierd uit EMF, alsmede investeringen die uit bijdragen door derden zijn gefinancierd. 
De mutaties in 2021 betreffen de vrijgevallen afschrijving € 5,6 miljoen en een dotatie van € 3,0 miljoen, dit betreft voor € 2,5 
miljoen de investeringssubsidie voor de bouwkundige aanpassingen en aanschaf medische apparatuur voor de opschaling IC. 
In 2020 betrof de vrijval € 1,1 miljoen en de dotatie € 5,8 miljoen. 

De investeringen in het jaar 2021 bedragen in totaal € 40,4 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit een investeringsbedrag dat in het 
jaar 2021 is geactiveerd ad € 59,3 miljoen en een afname van de positie materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa ad € 18,9 miljoen. 

De positie materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa daalt van € 52,5 miljoen 
ultimo 2020 naar € 33,7 miljoen ultimo 2021.

Verpande materiële vaste activa
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 67,7 miljoen (2020 € 68,2 miljoen) als onderpand voor een drietal 
leningen bij ABN-Amro Bank (zie tevens paragraaf 1.2.7.2 ). 

Juridisch eigendom
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Deelnemingen 115.396           117.306           
Leningen groepsmaatschappijen 14.451             15.972             
Overige vorderingen 660                  362                  
Af: voorzieningen -660                 -362                 

Totaal financiële vaste activa 129.847           133.278           

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 134.704           92.779             
 - kapitaalstortingen en overige waardeveranderingen -12.804            36.551             
 - resultaat deelnemingen 10.894             6.710               
 - verstrekte leningen 298                  176                  
 - ontvangen aflossing leningen -1.426              -1.336              
 - mutatie voorzieningen -298                 -176                 

Boekwaarde per 31 december 131.368           134.704           

 - aflossingen in volgend boekjaar 1.521               1.426               

Saldo financiële vaste activa per 31 december 129.847           133.278           

De specificatie is als volgt: Saldo per Kapitaal- Resultaat Ontvangen Saldo per
1-jan-21 stortingen en deelnemingen dividend 31-dec-21

 overige waarde-
veranderingen

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

79.862             -12.804            3.457               -                       70.515             
37.444             -                       7.437               -                       44.881             

117.306           -12.804            10.894             -                       115.396           

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm Vestigings-
plaats

Verschaft 
kapitaal

Kapitaal-
belang (in %)

Eigen 
vermogen 

Resultaat

(per 31 dec 21) over 2021

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Rotterdam 18                    100,0% 70.516             3.457               
Goes 1                      100,0% 44.880             7.437               

Zeggenschapsbelangen:

Rotterdam -                        6.749               269                  

Dit betreft de nettovermogenswaarde conform de geconsolideerde balansen van Erasmus MC Holding BV, Admiraal de Ruyter 
Ziekenhuis BV.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Erasmus MC Holding BV
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV

Kapitaalstortingen en overige waardeveranderingen
Deze post betreft met name de mutatie in de waarde van de aandelen in HBM Holdings Ltd. die door Erasmus MC Holding BV 
aangehouden worden. Voor het bedrag van de reële waarde van € 22,8 miljoen is in het eigen vermogen een herwaar-
deringsreserve opgenomen. 

Deelnemingen 

Erasmus MC Holding BV
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV

Stichting Innovative Molecular Research 
Fund
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

Naam en rechtsvorm Vestigings-
plaats

Verschaft 
kapitaal

Kapitaal-
belang (in %)

Eigen 
vermogen 

Resultaat

(per 31 dec-20) over 2020

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Belangen samen met dochtermaatschappijen: 
Rotterdam 1                      100,00% 16.738             437                  
Rotterdam 14                    78,40% -15                                       - 
Rotterdam 18                    100,00% 17                                        - 
Rotterdam 18                    100,00%                  18                     - 
Rotterdam 18                    100,00% 1.156               8                      
Rotterdam 18                    100,00% 184                  172                  
Rotterdam 18                    100,00% 4.216               25                    
Rotterdam 18                    100,00% 1.591               76                    
Rotterdam 18                    100,00% 15.526             2.070               
Rotterdam 47                    50,00% 197                  2                      
Rotterdam -                       100,00% -224                 14                    
 
Rotterdam 18                    100,00% 2.185               771                  
Rotterdam 9                      50,00% 1.131               60                    
Rotterdam 18                    100,00% -1.532              -683                 
Rotterdam 18                    100,00% 4.509               2.081               
Rotterdam -                       100,00% -243                 -289                 
Rotterdam 5                      51,00% 1.492               1.622               
Vlissingen 18                    100,00% -3.362              16                    
's Gravenpolder 1.863               50,00% 2.728               -135                 
Rotterdam 18                    100,00% 8.127               -1.822              

Deelnemingen op overige verbonden maatschappijen:
Rotterdam                     - 25,00% 10.507             345                  
Papendrecht                     - 33,33%                     -                     - 
Rotterdam 50                    27,63% 291                  -1                     
Leiden 50                    33,33% 736                  82                    
Delft                    3 33,33% -12.137            -8.672              
Rotterdam                  30 33,33% -298                 -305                 
Rotterdam -                       20,00% -99                   -99                   
Rotterdam -                       24,90% -                       -                       
Rotterdam                    8 19,36% -805                 -1.377              
Rotterdam                     - 37,04% 279                  -166                 
Rotterdam -                       20,65% -116                 -79                   
Rotterdam 5                      50,00% -103                 -56                   
Utrecht 8                      2,00% -929                 -540                 
Rotterdam 417                  18,66% 1.954               58                    
 
's Gravenhage                500 0,80% 49.681             -2.475              
's Gravenhage                  20 0,65% 1.657               11                    

Pathan BV
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

HollandPTC BV 
International Patient Center BV

Innovation Quarter BV
UNIIQ BV

Erasmus MC Zorg Holding BV 

ADRZ Holding BV

Cyclotron BV

Apotheek A15 Holding BV 
Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A.
Erasmus Biomedical Fund BV 
GenomeScan BV

Kaminari Medical BV
Pan Cancer T BV
Quantib BV 
Swanbridge Capital BV
SurGuide BV
Zorgwinkel Erasmus MC BV

Zorgcentrum Rotterdam Rijnmond BV
Eurza Arbo BV 
MI&EUR BV 
Neurasmus BV 
Thoraxcentrum Research BV 
ViroNovative BV 

Cergentis BV

CBT Rijnmond BV 
DermaHaven BV
Erasmus MC Corporate Travel Clinic 
Participatie BV
Geboortecentrum Sophia Holding BV 
Haven Service BV
Poliklinische Apotheek Erasmus MC BV 
Travelclinic Erasmus MC BV

Scheldezoom Farmacie BV

Corporate Travel Clinic Erasmus MC BV

Erasmus MC Diabetesstation BV 
Erasmus MC O&O Holding BV 
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

Leningen groepsmaatschappijen

Het verloop van de leningen groepsmaatschappijen is als volgt weer te geven:
2021 2020

x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 17.398             20.576             
Bij: nieuwe leningen -                       -                       
Af: aflossingen 1.426               1.842               

Stand per 31 december 15.972             18.734             

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.521               1.336               

Stand leningen groepsmaatschappijen per 31 december 14.451             17.398             

Overzicht leningen groepsmaatschappijen:
Saldo per Verstrekte Aflossingen Saldo per Aflossing in

1-jan-21 leningen 31-dec-21 2022
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

1.112               -                       156                  956                  156                  
14.604             -                       736                  13.868             805                  

1.682               -                       534                  1.148               560                  

17.398             -                       1.426               15.972             1.521               

   Stichting Innovative Molecular Research Fund
Erasmus MC heeft op 27 november 2013 aan de Stichting IMRF, gevestigd te Rotterdam, een lening verstrekt  ten behoeve van 
de financiering van de activiteiten van de besloten vennootschap Cyclotron Rotterdam BV. Stichting IMRF heeft op haar beurt 
kapitaal verstrekt aan Cyclotron BV.
De lening heeft een looptijd van 10 jaar en kent een rentepercentage van 5% op jaarbasis. Aflossing en rentebetaling worden 
jaarlijks voldaan op basis van een annuïteit.

Het Erasmus MC heeft op 15 december 2015 een lening met een hoofdsom van maximaal € 2.953 verstrekt aan CBT Rijnmond 
BV. Optioneel kunnen huidige door CBT Rijnmond BV met externe financiers aangegane langlopende 
financieringsovereenkomsten en/of rekening-courantfaciliteiten worden ondergebracht in de te verstrekken geldlening. De 
hoofdsom kan daartoe worden gewijzigd. 
Het rentepercentage bedraagt 3% per jaar. De lening heeft een looptijd van vijftien jaar vanaf de datum inwerkingtreding van 
deze overeenkomst, derhalve tot 15 december 2030. Aflossing vindt plaats in jaarlijkse termijnen van € 156. Vervroegde 
aflossing is toegestaan tot maximaal 10% per jaar zonder dat daarvoor boeterente wordt berekend. Indien meer dan 10% per 
jaar vervroegd wordt afgelost is Erasmus MC gerechtigd om over het meerdere een extra rente in rekening te brengen. 

Dit betreft leningen aan de volgende groepsmaatschappijen:

CBT Rijnmond BV

Stichting Innovative Molecular Research 
Fund

   Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV

Dit betreft de langlopende vordering inzake de met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV afgesloten huurovereenkomst voor de 
locatie Koudekerkseweg 88 te Vlissingen. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 17 jaar en kent een rentepercentage van 
5,74%. Aflossing en rentebetaling worden halfjaarlijks voldaan op basis van een annuïteit. 

   CBT Rijnmond BV
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

Saldo per Verstrekte Aflossingen/ Saldo per Aflossing in
1-jan-21 leningen afwaardering 31-dec-21 2022

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

362                  298                  -                       660                  -                       

362                  298                  -                       660                  -                       

Saldo per Mutatie Saldo per
1-jan-21 31-dec-21

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Overige vorderingen -362                 -298                 -660                 

-362                 -298                 -660                 

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Apotheek 11.239             9.844               
Medische en hulpmiddelen 9.972               8.888               
Af: voorziening voorraden 552                  516                  

Totaal voorraden 20.659             18.216             

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 76.494             79.563             
Af: ontvangen voorschotten 72.587             70.379             

Totaal onderhanden werk uit DBC's / DBC-zorgproducten 3.907               9.184               

Voorzieningen op overige vorderingen

Overige vorderingen

   Overige vorderingen
De overige langlopende vorderingen betreft ultimo 2021 het door Erasmus MC aangehouden ledenkapitaal van de Onderlinge 
Waarborgmaatschappij CentraMed BA. De waarde van dit ledenkapitaal bedraagt ultimo 2021 € 660 (2020 € 362). CentraMed 
verzekert medische aansprakelijkheidsrisico's van zorginstellingen. Zekerheidshalve heeft Erasmus MC een voorziening 
gevormd op het waarborgkapitaal van CentraMed, omdat onzeker is of bij beëindiging van de verzekeringsactiviteiten het 
waarborgkapitaal wordt terugontvangen.

Overige vorderingen
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten is als volgt weer te geven: 

Gerealiseerde
project-

Stroom DBC's en zorgverzekeraar kosten en Af: Af: Saldo per
toegerekende verwerkte ontvangen 31-dec-21

winst verliezen voorschotten
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Achmea 16.779             -                       20.210             -3.431              
CZ 19.916             -                       23.982             -4.066              
Menzis 4.450               -                       5.200               -750                 
ENO 258                  -                       -                       258                  

ONVZ 1.674               -                       -                       1.674               
Zorg en Zekerheid 1.284               -                       -                       1.284               
VGZ 19.465             -                       16.340             3.125               
DSW 9.825               -                       6.855               2.970               
ASR 1.736               -                       -                       1.736               
Caresq/Eucare 1.044               -                       -                       1.044               
Passanten 63                    -                       -                       63                    

Totaal (onderhanden projecten) 76.494             -                       72.587             3.907               

6. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's-GGZ

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Onderhanden zorgproducten DBC's-GGZ gereguleerd-segment -                       4.833               
Af: ontvangen voorschotten -                       2.246               

Totaal onderhanden werk DBC's-GGZ -                       2.587               

 7. Onderhanden werk/gefactureerde bedragen uit hoofde van EMF-projecten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kostprijs onderhanden projecten 357.195           346.304           
Af: gefactureerde bedragen 452.040           433.577           
Af: voorziening onderhanden projecten 3.500               5.348               

Totaal onderhanden werk/gefactureerde bedragen uit hoofde van EMF-projecten -98.345            -92.621            

De onderhanden projecten bestaan uit vooruitontvangen bedragen van subsidieverstrekkers en uitgaven gedaan in het kader van 
projecten, Erasmus MC heeft er conform de afgelopen jaren voor gekozen deze bedragen gesaldeerd op te nemen in de 
jaarrekening. De omvang van de debetpositie in deze onderhanden projecten bedraagt € 26,9 miljoen en de creditpositie bedraagt 
€ 125,3 miljoen. 

De schuldpositie van het onderhanden werk uit hoofde van EMF-projecten is gestegen doordat in 2021 projecten zijn gestart, 
waarvoor al wel voorschotten zijn ontvangen maar waarvoor slechts in beperkte mate kosten zijn gemaakt. 

De totale post onderhanden werk stand ultimo 2021 is € 5,3 miljoen lager ten opzichte van de stand ultimo 2020. Deze daling 
wordt ten eerste verklaard door hogere ontvangen voorschotten van zorgverzekeraars als gevolg van Covid-19 en ten tweede 
door verbeterde registratie in het Electronisch Patiënten Dossier. 

De in het boekjaar als opbrengst verwerkte mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten bedraagt 
€ -3,1 miljoen (2020: € 6,9 miljoen).

147 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.4  TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

8. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Vorderingen op debiteuren 103.712           119.666           
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 221.054           237.497           
Nog te factureren omzet GGZ 4.557               3.812               
Overige nog te factureren bedragen -                       138                  
Overige vorderingen:

- vorderingen op groepsmaatschappijen 11.084             15.465             
- vooruitbetaalde bedragen 11.576             14.500             
- nog te ontvangen bedragen 30.051             19.601             
- overige overlopende activa 4.869               3.151               

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 386.903           413.830           

Vorderingen op debiteuren

Voorziening dubieuze posten 

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Bankrekeningen 262.252           138.541           
Kassen -                       5                      

Totaal liquide middelen 262.252           138.546           

Contractnuanceringen met betrekking tot schadelastjaren voor 2021 zijn opgenomen onder de overige kortlopende schulden.

Het debiteurensaldo ultimo 2021 ligt € 16,0 miljoen onder het saldo ultimo 2020.

Aan het eind van het boekjaar is wegens geraamde oninbaarheid van debiteuren een voorziening gevormd van € 5,2 miljoen, 
waarvan € 4,4 miljoen betrekking heeft op debiteuren patiëntenzorg niet zijnde zorgverzekeraars en € 0,8 miljoen op overige 
debiteuren. In 2020 waren deze bedragen als volgt samengesteld: € 11,0 miljoen in totaal, waarvan € 10,1 miljoen betrekking had 
op debiteuren patiëntenzorg niet zijnde zorgverzekeraars en € 0,9 miljoen op overige debiteuren. De voorziening is bepaald op 
basis van de statische methode. 

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Op de post nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten is een bedrag van € 22,3 miljoen in mindering gebracht voor 
overschrijding plafonds van zorgverzekeraars voor het schadelastjaar 2021. 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

Onder de overige vorderingen zijn geringe bedragen opgenomen met een looptijd van langer dan een jaar.

Daarnaast is op deze post een voorziening in mindering gebracht in verband met mogelijke onjuistheden in de productieregistratie 
voor het schadelastjaar 2021 van € 1,6 miljoen (2020: € 1,9 miljoen). 

In de post debiteuren zijn ook opgenomen de vorderingen van Erasmus MC op deelnemingen met een minderheidsbelang. Ultimo 
2021 is dit een bedrag van in totaal € 0,6 miljoen (2020: € 0,4 miljoen). 
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10. Eigen vermogen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kapitaal 3.344               3.344               
Herwaarderingsreserve 22.834             36.429             
Bestemmingsreserves 174.121           166.639           
Algemene en overige reserves 461.882           423.761           

Totaal eigen vermogen 662.181           630.173           

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Kapitaal Herwaar- Bestemmings- Algemene Totaal

 derings- reserves en overige  
 reserve  reserves  

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2020 3.344               -                       243.341           332.707           579.392           

Mutaties in boekjaar 2020 -                       36.429             -87.461            87.461             36.429             
Resultaatbestemming 2020 -                       -                       10.759             3.593               14.352             

Stand per 1 januari 2021 3.344               36.429             166.639           423.761           630.173           

Mutaties in boekjaar 2021 -                       -13.595            -6                     6                      -13.595            
Resultaatbestemming 2021 -                       -                       7.488               38.115             45.603             

Stand per 31 december 2021 3.344               22.834             174.121           461.882           662.181           

10. Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Kapitaal 3.344               -                       -                       3.344               

Totaal kapitaal 3.344               -                       -                       3.344               

10. Herwaarderingsreserve
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-00 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Herwaarderingsreserve 36.429             -                       -13.595            22.834             

Totaal herwaarderingsreserve 36.429             -                       -13.595            22.834             

10. Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Vooruitontvangen kapitaalslasten 151.882           9.857               -                       161.739           
Erasmus MC - revolving fund 5.481               -1.949              -6                     3.526               
Erasmus MC - fundamenteel onderzoek 9.276               -420                 -                       8.856               

Totaal bestemmingsreserves 166.639           7.488               -6                     174.121           
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10. Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Algemene reserve -                       -                       -                       -                       
Reserve aanvaardbare kosten 423.761           38.115             6                      461.882           

Totaal algemene en overige reserves 423.761           38.115             6                      461.882           

10.5 Specificatie aansluiting geconsolideerd vermogen met enkelvoudig vermogen per 31 december 2021
en resultaat over 2021

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen Resultaat
x € 1.000 x € 1.000

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat 662.181           45.603             

Stichting Innovative Molecular Research Fund 6.749               269                  

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 668.930           45.872             

11. Voorzieningen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Sociaal beleid 39.312             39.926             
Voorziening claims, geschillen e.d. 6.080               6.566               
Overige voorzieningen 30.318             40.104             

Totaal voorzieningen 75.710             86.596             

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21   31-dec-21

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Personele regelingen 39.926             13.813             9.347               5.080               39.312             
Claims, geschillen en rechtsgedingen 6.566               1.843               2.329               -                       6.080               
Overige voorzieningen 40.104             8.285               18.003             68                    30.318             

Totaal voorzieningen 86.596             23.941             29.679             5.148               75.710             

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21

x € 1.000

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) 24.546             
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) 51.164             
hiervan > 5 jaar 27.209             

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
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Toelichting voorzieningen personele regelingen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
1-jan-21 31-dec-21

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Wachtgelden 7.606               2.414               4.269               -                       5.751               
Lifetimevariant 296                  -                       91                    -                       205                  
Reorganisatievoorziening 121                  -                       -                       -                       121                  
Langdurig zieken 5.418               3.332               2.173               -                       6.577               
Jubileumvoorziening 7.210               3.358               679                  -                       9.889               
Arbeidsongeschiktheid en overige 19.275             4.709               2.135               5.080               16.769             

39.926             13.813             9.347               5.080               39.312             

Voorzieningen personele regelingen

Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen

Overige voorzieningen

12. Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS 92.643             76.716             

Totaal vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS 92.643             76.716             

2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 102.288           127.860           
Dotatie/vrijval -2.109              25.572             

Stand per 31 december 104.397           102.288           

Af: vrijval komend boekjaar 11.754             25.572             

Stand vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS per 31 december 92.643             76.716             

31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kortlopend deel van de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS (< 1 jaar) 11.754             25.572             
Langlopend deel van de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS (> 1 jaar) 92.643             76.716             
hiervan > 5 jaar 68.541             -                       

De toelichting op de voorzieningen personele regelingen is beschreven bij de toelichting op de geconsolideerde balans.

Het verloop van de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS is als volgt weer 
te geven:

In oktober 2015 heeft het Erasmus MC een schadevergoeding van het Ministerie van VWS toegekend gekregen van € 251,0 
miljoen ter compensatie van het niet nakomen door dit ministerie van een toezegde bijzondere kapitaallastenregeling in 2009. 
Deze schadevergoeding is bedoeld ter compensatie van toekomstige (afschrijvings)lasten van de nieuwbouw en bestaat uit twee 
toezeggingen met verschillende afbouw tijd. 
In december 2018 heeft het Ministerie van VWS een aanvullende betaling gedaan van € 4,7 miljoen op grond van het bindend 
advies in de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de in de vaststellingsovereenkomst genoemde Garantieregeling van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze aanvullende betaling betreft de eerste toezegging.

De toelichting op de overige voorzieningen is beschreven bij de toelichting op de geconsolideerde balans.

De toelichting op de overige voorzieningen is beschreven bij de toelichting op de geconsolideerde balans.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie 
van VWS als langlopend moet worden beschouwd:
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13. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Schulden aan banken en kredietinstellingen 716.219           757.706           
Schulden uit hoofde van financial lease 18.405             25.969             

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) 734.624           783.675           

13.1 Schulden aan banken en kredietinstellingen

Het verloop van de schulden aan banken en kredietinstellingen is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 788.574           819.506           
Bij: nieuwe leningen -                       -                       
Af: aflossingen 31.487             30.932             

Stand per 31 december 757.087           788.574           

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 40.868             30.868             

Stand schulden aan banken en kredietinstellingen per 31 december 716.219           757.706           

31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Kortlopend deel van de schulden aan banken en kredietinstellingen, (< 1 jaar) 40.868             30.868             
Langlopend deel van de schulden aan banken en kredietinstellingen, balanspost (> 1 jaar) 716.219           757.706           
hiervan > 5 jaar 544.291           578.647           

13.2 Schulden uit hoofde van financial lease

Het verloop van de schulden uit hoofde van financial lease is als volgt weer te geven: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 33.485             40.751             
Bij: nieuw afgesloten contracten -                       -                       
Af: aflossingen 7.516               7.266               

Stand per 31 december 25.969             33.485             

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 7.564               7.516               

Stand schulden uit hoofde van financial lease per 31 december 18.405             25.969             

De eerste toezegging voor de overgangsregeling kapitaallasten valt in 10 jaar vrij met een jaarlijkse afbouw van 10% onder de 
overige bedrijfsopbrengsten in de jaren 2015 tot en met 2024. De tweede toezegging voor het Decentralisatie Huisvesting 
Academische Ziekenhuizen kader (DHAZ-kader) valt in 40 jaar vrij onder de overige bedrijfsopbrengsten in de jaren 2015 tot en 
met 2054.

Het kortlopende deel ter waarde van € 11,8 miljoen is opgenomen onder de overige kortlopende schulden en overlopende 
passiva.

In 2021 is € 14,2 miljoen vrijgevallen ten gunste van het resultaat over 2021, opgenomen in de overige bedrijfsopbrengsten 
(andere opbrengsten, subsidies en bijdragen). Daarnaast heeft in 2021 een aanpassing plaatsgevonden voor te hoge vrijval van 
schadevergoeding van het Ministerie van VWS in de periode van 2015 tot en met 2020 van € -16,3 miljoen.  

Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden aan banken en kredietinstellingen als 
langlopend moet worden beschouwd:
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31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

7.564               7.516               
18.405             25.969             

hiervan > 5 jaar 9.058               10.187             

14. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
x € 1.000 x € 1.000

Crediteuren 59.600             57.223             
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.896               1.341               
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 48.432             38.384             
Kortlopend deel vooruitontvangen schadevergoeding Ministerie van VWS 11.754             25.572             
Belastingen en sociale premies 26.229             27.375             
Schulden ter zake pensioenen 12.069             10.874             
Nog te betalen salarissen en overige personeelskosten 14.927             12.257             
Vakantiegeld 29.159             28.034             
Vakantiedagen 27.094             27.143             
Overige schulden:

- nog te betalen kosten 54.523             32.596             
- afwikkeling oude schadelastjaren 59.099             73.702             
- nog te betalen rente 7.350               7.497               
- vooruitontvangen bedragen 30.165             27.940             
- overige overlopende passiva 421                  371                  

Totaal overige kortlopende schulden en overlopende passiva 382.718           370.309           

Crediteuren

Belastingen en sociale premies 

Afwikkeling oude schadelastjaren

Looptijd kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

De in het boekjaar 2021 in de exploitatie verwerkte rentelasten financial lease bedragen € 1,2 miljoen.

Naast de verschuldigde loonheffing over december 2021 is hieronder ook de verschuldigde loonheffing over de uitbetaalde bonus 
zorgprofessionals Covid-19 opgenomen. 

Erasmus MC heeft diverse langlopende verplichtingen die zich kwalificeren als financial lease. 

De schulden uit hoofde van financial lease ultimo 2021 betreft voor een bedrag van € 13,1 miljoen het pand aan de 
Koudekerkseweg 88 te Vlissingen. Dit pand is in gebruik bij het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

Dit betreft de schuld aan zorgverzekeraars inzake de contractnuanceringen van de schadelastjaren 2020 en ouder.

De kredietlimiet bij bankinstellingen in rekeningcourant bedraagt in totaal € 120 miljoen. Voor een nadere toelichting op de 
gestelde zekerheden en/of convenanten wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde balans.

Kredietlimiet

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde balans. 

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden uit hoofde van financial lease als 
langlopend moet worden beschouwd:

Het resterende bedrag van € 5,3 miljoen heeft betrekking op materiële vaste activa.

Voor het verloopoverzicht van de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 1.2.7 Overzicht langlopende schulden.

In de post crediteuren zijn ook opgenomen de schulden van Erasmus MC aan deelnemingen met een minderheidsbelang. Ultimo 
2021 is dit een bedrag van in totaal € 1,1 miljoen (2020: € 1,3 miljoen). 

Kortlopend deel van de schulden uit hoofde van financial lease, (< 1 jaar)  
Langlopend deel van de schulden uit hoofde van financial lease, balanspost  (> 1 jaar) 
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15. Risico’s van financiële instrumenten 

Algemeen

Kredietrisico

-
-

-

Rente- en kasstroomrisico 

Uitstaand bedrag
per 31 dec 2021 ≤ 1 jaar > 1 en ≤ 5 jaar > 5 en ≤ 10 jaar > 10 jaar

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Opgenomen vastrentende leningen 757.087 10.204             54.808             10.950             681.125
Financial lease contracten 25.969 2.298               9.803               -                       13.868

Liquiditeitsrisico

≤ 1 jaar > 1 en ≤ 2 jaar > 2 en ≤ 5 jaar > 5 jaar
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Langlopende leningen 40.868             30.665             141.263           544.291           
Financial lease contracten 7.564               5.262               4.085               9.058               
Totaal per 31 december 2021 48.432             35.927             145.348           553.349           

Toelichting van de reële waarde

Het beleid van het Erasmus MC is om haar financieringen aan te trekken met leningen die een vaste looptijd, een vaste rente en 
geen renteherziening gedurende de looptijd hebben. 

Het Erasmus MC maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die het Erasmus MC 
blootstelt aan kredietrisico, renterisico, kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen is een beleid inclusief 
een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële 
markten en daarmee de financiële prestaties te beperken. 

Vorderingen en overlopende activa: € 375,5 miljoen (bestaande uit: vorderingen op debiteuren en nog te factureren bedragen aan 
zorgverzekeraars, particulieren en derden (€ 340,5 miljoen) en nog te ontvangen bedragen en overige overlopende activa (€ 35,0 
miljoen)). In de post vorderingen op debiteuren is rekening gehouden met een mogelijke oninbaarheid van € 5,2 miljoen en in de 
post nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten van € 3,1 miljoen. 

Het Erasmus MC bewaakt de liquiditeitspositie dagelijks door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. 

Het kredietrisico is geconcentreerd bij een aantal tegenpartijen of economisch verbonden tegenpartijen en dit betreft het volgende:

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen 
en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan. 
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder langlopende schulden is ultimo 2021 
duidelijk hoger dan de boekwaarde ultimo 2021, omdat ultimo 2021 de actuele rentepercentages van eventueel nieuw af te sluiten 
langlopende schulden lager zijn dan de rentepercentages van de lopende langlopende schulden. 

Liquide middelen: € 262,3 miljoen bij diverse banken. 

De blootstelling aan kredietrisico van het Erasmus MC wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de 
afzonderlijke afnemers. 

Financiële vaste activa: € 14,5 miljoen (leningen u/g € 14,5 miljoen). 

Het Erasmus MC loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, onderhanden werken, 
overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt € 656,2 miljoen. 

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten: € 3,9 miljoen. 

Het renterisico kan worden weergegeven op basis van de resterende looptijd van de langlopende schulden:

Per 31 december 2021 bedragen de contractuele aflossingsverplichtingen: 
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Boekwaarde
ultimo

dec 2021
x € 1.000

Langlopende schulden 757.087           
Langlopende verplichten uit hoofde van financial lease 25.969             
Totaal 783.056           

16. Niet in de balans opgenomen regelingen

De reële waarde en boekwaarde (inclusief lopende rente) van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten kan 
als volgt worden weergegeven: 

Huurverplichtingen. Uit hoofde van aangegane huurcontracten heeft het Erasmus MC langlopende verplichtingen uitstaan van
€ 21,1 miljoen. Het kortlopende deel van deze verplichtingen bedraagt € 5,5 miljoen. De verplichtingen langer dan één jaar en niet 
langer dan vijf jaar bedragen € 9,2 miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar bedragen € 6,4 miljoen. 
De huurverplichtingen hebben betrekking op kantoorruimte, datacentra, laboratoriumruimte, opslagruimte en parkeerruimte.

Dienstverlening bedden.  Erasmus MC heeft een overeenkomst gesloten met betrekking tot de levering van bedden en 
bijbehorende accessoires. In tegenstelling tot het verleden worden de bedden en bijbehorende accessoires niet aangeschaft maar 
worden deze op basis van een dienstverleningsovereenkomst afgenomen van de leverancier. In het contract is rekening 
gehouden met total cost of ownership. 
Dit houdt in dat alle te verwachten kosten zoals afschrijving, vervanging en onderhoud worden meegenomen in het contract. 
In dit contract zijn alle bedgerelateerde kosten opgenomen. Het kortlopende deel van deze verplichting bedraagt € 0,9 miljoen. De 
verplichtingen langer dan één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 3,6 miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar 
bedragen € 6,1 miljoen. 

Leaseauto's.  Alle lopende leasecontracten zijn op basis van operational lease afgesloten. Deze verplichting betreft een kortlopend 
deel van € 0,02 miljoen. 

-  Erasmus MC O&O Holding BV en de volgende dochtermaatschappijen: 
-  MI&EUR  Implementation and Exploitation BV
-  Neurasmus BV

•  Erasmus MC Holding BV en de volgende dochtermaatschappijen:

-  Thoraxcentrum Research BV

•  Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam (Erasmus MC)

-  Erasmus MC Zorg Holding BV en de volgende dochtermaatschappijen: 

Materiële vaste activa.  Met betrekking tot nieuwbouw- en instandhoudingsprojecten is op de balansdatum voor € 15,5 miljoen 
(2020: € 23,4 miljoen) opgedragen waarvoor nog werkzaamheden moeten worden gedaan en facturen moeten worden 
ontvangen.

De reële waarde (marktwaarde) is ultimo 2021 duidelijk hoger dan de boekwaarde ultimo 2021, omdat ultimo 2021 de actuele 
rentepercentages van eventueel nieuw af te sluiten langlopende schulden lager zijn dan de rentepercentages van de lopende 
langlopende schulden. 

Fiscale eenheid. De fiscale eenheid Erasmus MC, Erasmus MC Holding BV en dochtermaatschappijen voor de omzetbelasting 
bestaat uit de volgende rechtspersonen:

-  ViroNovative BV

-  Poliklinische Apotheek Erasmus MC BV
-  DermaHaven BV
-  Haven Service BV
-  Travelclinic Erasmus MC BV

• Stichting Erasmus MC Foundation
Op grond van de invorderingswet is iedere tot de fiscale eenheid behorende entiteit hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal van de 
verschuldigde omzetbelasting van de fiscale eenheid. De totale positie van de fiscale eenheid bedraagt € 0,6 miljoen schuld. 

Ronald McDonald Huis. Het Erasmus MC heeft zich contractueel verplicht gesteld het Ronald McDonald Huis bij Erasmus MC-
Sophia over te nemen tegen de dan geldende marktwaarde (2021: € 7,3 miljoen), indien de exploitatie door de Ronald McDonald 
Stichting niet meer kan worden uitgeoefend. 
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In 2021 hebben zes kapitaalstortingen aan Swanbridge Capital BV plaatsgevonden, in totaal € 0,2 miljoen (de kapitaalstortingen 
ultimo 2021 bedragen € 0,8 miljoen).

Onderhoudscontracten. Uit hoofde van aangegane onderhoudscontracten heeft het Erasmus MC langlopende verplichtingen 
uitstaan van € 24,8 miljoen. Het kortlopende deel van deze verplichtingen bedraagt € 9,6 miljoen. De verplichtingen langer dan 
één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 10,0 miljoen. De verplichtingen langer dan vijf jaar bedragen € 5,2 miljoen. De 
onderhoudscontracten hebben betrekking op terreinen, gebouwen en installaties.

Energiekosten. Het Erasmus MC heeft ten behoeve van de levering van elektriciteit en gas een tweejarig contract afgesloten. De 
kortlopende termijnverplichting is afhankelijk van het af te nemen volume in 2022. 

Informatie en Technologie (I&T). Erasmus MC heeft langlopende verplichtingen uitstaan met betrekking tot I&T-faciliteiten met 
een waarde van € 13,3 miljoen. Het kortlopende deel van deze verplichtingen bedraagt € 7,2 miljoen. De verplichtingen langer dan 
één jaar en niet langer dan vijf jaar bedragen € 6,1 miljoen. De verplichtingen hebben een looptijd korter dan vijf jaar. 

Garantie inzake HollandPTC BV.  Erasmus MC heeft samen met Leids Universitair Medisch Centrum en Technische Universiteit 
Delft een garantieverklaring verstrekt aan de EIB te Luxemburg. "EIB Individuele Garant Maximumbedrag": met betrekking tot elke 
Garant, 33,3 procent van de Gegarandeerde Verplichtingen, vermeerderd met intresten daarop, evenals eventuele 
onderbrekingskosten, schadevergoedingen, onkosten of andere kosten krachtens Clausule 20 (Kosten) (op voorwaarde dat de 
maximumbedrag van de hoofdsom van het gewaarborgde krediet (hoofdsom) per individuele Garant onder deze garantie is € 30,0 
miljoen).
Ultimo 2021 is de garantstelling van het Erasmus MC in totaal € 28,5 miljoen bestaande uit € 25,7 miljoen hoofdsom en € 2,8 
miljoen renteverplichting.

Swanbridge Capital. Erasmus MC heeft samen met van Herk Investment, de Gemeente Rotterdam en dhr. Chahal goedkeuring 
gegeven aan het oprichten van Swanbridge Capital BV. Swanbridge Capital BV is een investeringsfonds dat zich richt op 
participaties in jonge Life Science ondernemingen die zich in een vroege fase van productontwikkeling begeven. 
Deze ondernemingen hebben vaak nog geen Proof of Concept (PoC) bereikt voor hun technologie, maar bieden hoog potentieel. 
Erasmus MC Holding BV heeft € 1,5 miljoen toegezegd bij te zullen dragen aan het eigen vermogen van Swanbridge Capital BV. 
Erasmus MC heeft € 1,5 miljoen toegezegd om bij te zullen dragen aan het eigen vermogen van Erasmus MC Holding BV om dit 
mogelijk te maken. Naast de financiële steun zal het Erasmus MC ook bijdragen aan de ondersteuning en begeleiding van de 
participaties van Swanbridge Capital BV zoals in het fondsplan omschreven. 
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1.2.5  MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruit-
richting en en rechten van goodwill die betalingen op
uitgifte van Kosten van intellectueel van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde -                           -                           52.186                 -                           502                      52.688                 
- cumulatieve afschrijvingen -                           -                           10.493                 -                           -                           10.493                 

Boekwaarde per 1 januari 2021 -                           -                           41.693                 -                           502                      42.195                 

Mutaties in het boekjaar
- investeringen -                           -                           23                        -                           3.482                   3.505                   
- afschrijvingen -                           -                           9.013                   -                           -                           9.013                   
- bijzondere waardeverminderingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                           -                           -                           -                           -                           -                           
  .cumulatieve afschrijvingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                           -                           -                           -                           -                           -                           
  cumulatieve afschrijvingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           
  per saldo -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                           -                           -8.990                  -                           3.482                   -5.508                  

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde -                           -                           52.209                 -                           3.984                   56.193                 
- cumulatieve afschrijvingen -                           -                           19.506                 -                           -                           19.506                 

Boekwaarde per 31 december 2021 -                           -                           32.703                 -                           3.984                   36.687                 

157

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.6  MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

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

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 1.212.652            611.451               527.872               52.541                 -                           2.404.516            
- cumulatieve afschrijvingen 564.112               197.170               331.343               -                           -                           1.092.625            

Boekwaarde per 1 januari 2021 648.540               414.281               196.529               52.541                 -                           1.311.891            

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 18.449                 11.086                 29.758                 -18.890                -                           40.403                 
- afschrijvingen 36.857                 29.381                 47.648                 -                           -                           113.886               
- bijzondere waardeverminderingen 1.690                   -                           -                           -                           -                           1.690                   

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                           -                           -                           -                           -                           -                           
  .cumulatieve afschrijvingen -                           -                           -                           -                           -                           -                           

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 10.133                 53                        864                      -                           -                           11.050                 
  cumulatieve afschrijvingen 6.679                   17                        711                      -                           -                           7.407                   
  per saldo 3.454                   36                        153                      -                           -                           3.643                   

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -23.552                -18.331                -18.043                -18.890                -                           -78.816                

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 1.220.968            622.484               556.766               33.651                 -                           2.433.869            
- cumulatieve afschrijvingen 595.980               226.534               378.280               -                           -                           1.200.794            

Boekwaarde per 31 december 2021 624.988               395.950               178.486               33.651                 -                           1.233.075            
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1.2.7  OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN per 31 december 2021 

1.2.7.1  Schulden aan banken en kredietinstellingen

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-

lijke 
rente

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld  
per 31 

december 
2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

x € 1.000 % x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

NV BNG 2-5-2007 18.000        20 Onderhands 4,534% 5.850            -                 900             4.950            450               6 lineair 900           recht op hypotheek
NV BNG 3-6-2011 110.000      35 Onderhands 4,695% 80.143          -                 3.143          77.000          61.286          24 lineair 3.142        recht op hypotheek
EIB 9-12-2009 80.000        25 Onderhands 4,028% 44.800          -                 3.200          41.600          25.600          13 lineair 3.200        recht op hypotheek
EIB 7-10-2010 123.000      35 Onderhands 3,243% 87.857          -                 3.514          84.343          66.772          24 lineair 3.514        recht op hypotheek
EIB 29-3-2012 70.000        35 Onderhands 3,711% 54.000          -                 2.000          52.000          42.000          26 lineair 2.000        recht op hypotheek
NV BNG 6-11-2013 35.000        30 Onderhands 3,470% 26.833          -                 1.167          25.666          19.833          22 lineair 1.167        recht op hypotheek
EIB 14-11-2013 35.000        30 Onderhands 3,112% 26.833          -                 1.167          25.666          19.833          22 lineair 1.167        recht op hypotheek
EIB 31-3-2014 30.000        30 Onderhands 3,200% 24.000          -                 1.000          23.000          18.000          23 lineair 1.000        recht op hypotheek
NV BNG 31-3-2014 30.000        30 Onderhands 3,585% 24.000          -                 1.000          23.000          18.000          23 lineair 1.000        recht op hypotheek
NV BNG 23-5-2016 75.000        30 Onderhands 2,820% 65.000          -                 2.500          62.500          50.000          25 lineair 2.500        recht op hypotheek
NV BNG 29-3-2018 81.000        30 Onderhands 1,980% 74.250          -                 2.700          71.550          58.050          27 lineair 2.700        recht op hypotheek
EIB 22-2-2018 92.000        30 Onderhands 1,698% 85.866          -                 3.066          82.800          67.467          27 lineair 3.067        recht op hypotheek
NV BNG 29-3-2012 70.000        35 Onderhands 3,850% 54.000          -                 2.000          52.000          42.000          26 lineair 2.000        recht op hypotheek
ING Groenbank NV 1-11-2017 10.000        10 Onderhands 1,180% 7.916            -                 1.666          6.250            -                    3 lineair 1.666        recht op hypotheek
ING Bank NV 3-11-2017 50.000        10 Onderhands 1,790% 49.199          -                 641             48.558          -                    3 lineair 641           recht op hypotheek
AG Insurance NV 20-11-2015 40.000        20 Onderhands 2,370% 40.000          -                 -                 40.000          36.000          14 lineair -                recht op hypotheek
AG Insurance NV 20-11-2015 20.000        20 Onderhands 2,370% 20.000          -                 -                 20.000          18.000          14 lineair -                recht op hypotheek
ABN-Amro NV 25-10-2007 20.000        20 Onderhands 4,645% 7.000            -                 1.000          6.000            1.000            6 lineair 1.000        geen
RON 6-12-2016 4.180          20 Onderhands 0,000% 620               -                 620             -                    -                    0 lineair -                geen
BV NEA 28-9-2012 10.000        10 Onderhands 3,200% 10.000          -                 -                 10.000          -                    1 einde looptijd 10.000      geen
NV BNG 18-12-2017 227             5 Onderhands 2,030% 91                 -                 45               46                 -                    1 lineair 46             rijksgarantie VWS
Rabobank 22-12-2017 788             5 Onderhands 3,030% 316               -                 158             158               -                    1 lineair 158           rijksgarantie VWS

788.574        -                 31.487        757.087        544.291        40.868      
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1.2.7  OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN per 31 december 2021 

1.2.7.2  Schulden uit hoofde van financial lease

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-

lijke 
rente

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing 
in 2021

Restschuld  
per 31 

december 
2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

x € 1.000 % x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

ABN-Amro NV 20-12-2013 20.000        9 Lease 3,070% 4.733            -                 2.435          2.298            -                    1 annuïteit 2.298        pandrecht
ABN-Amro NV 20-12-2013 20.000        10 Lease 3,230% 6.513            -                 2.164          4.349            -                    2 annuïteit 2.236        pandrecht
ABN-Amro NV 30-12-2014 20.000        9,5 Lease 2,000% 7.635            -                 2.181          5.454            -                    3 annuïteit 2.225        pandrecht
Zorgvastgoed 
Zeeland BV 1-1-2016 17.365        17 Lease 5,771% 14.604          -                 736             13.868          9.058            11 annuïteit 805           geen

33.485          -                 7.516          25.969          9.058            7.564        
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1.2.8 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

1.2.8.1  Gesegmenteerde enkelvoudige resultatenrekening

Segment - Erasmus MC Zorg

Ref. 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

17 1.219.655         1.137.898         

18 158.791            160.069            

19 56.212              78.029              

1.434.658         1.375.996         

BEDRIJFSLASTEN

20 744.095            728.525            

21 100.270            92.485              

22 1.690                3.293                

23 541.109            511.446            

1.387.164         1.335.749         

BEDRIJFSRESULTAAT 47.494              40.247              

24 -17.854            -19.249            

RESULTAAT BOEKJAAR 29.640              20.998              

Som der bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

Personeelskosten
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1.2.8 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

1.2.8.1  Gesegmenteerde enkelvoudige resultatenrekening

Segment - Erasmus MC O&O

Ref. 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Subsidies 18 150.419            136.069            

Overige bedrijfsopbrengsten 19 182.078            169.302            

Som der bedrijfsopbrengsten 332.497            305.371            

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 213.734            204.320            

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 17.077              19.759              

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 22 -                       3.630                

Overige bedrijfskosten 23 89.451              84.470              

Som der bedrijfslasten 320.262            312.179            

BEDRIJFSRESULTAAT 12.235              -6.808              

Financiële baten en lasten 24 3.728                162                   

RESULTAAT BOEKJAAR 15.963              -6.646              

1.2.8.2  Aansluiting totaal resultaat met resultaten segmenten

2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Segment - Erasmus MC Zorg 29.640              20.998              
Segment - Erasmus MC O&O 15.963              -6.646              

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening 45.603              14.352              
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1.2.8.3  Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

BATEN

17.

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 1.028.176        959.742           
CB-regeling vergoeding meerkosten Covid-19 21.966             21.676             
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg: vergoeding academische component (incl. BBAZ) 140.315           131.643           
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg: overige vergoedingen vaste segment 15.367             13.534             
Overige zorgprestaties 13.831             11.303             

1.219.655        1.137.898        

18. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie 97.200             94.749             
Rijksbijdrage medische faculteit van UMC's 120.271           108.446           
Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen 78.877             76.158             
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 4.466               13.712             
Subsidieregeling opschaling curatieve zorg Covid-19 5.802               2.636               
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 2.594               437                  

Totaal 309.210           296.138           

19. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
- opbrengsten uit EMF, projectmatig 119.767           105.831           
- opbrengsten uit opleidingen, parkeren, restaurants en overige diensten 12.226             9.387               

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en 
verhuur onroerend goed): 

- doorberekende personeelskosten, niet-projectmatig 23.774             26.932             
- andere opbrengsten, subsidies en bijdragen 82.523             105.181           

Totaal 238.290           247.331           

De CB-regeling vergoeding meerkosten Covid-19 bedraagt € 22,0 miljoen en bestaat uit de volgende componenten: een 
vergoeding van 1,1% opslag op de CB-aanneemsom en de vergoeding voor meerkosten van de Covid IC- en verpleegdagen.

Opbrengsten zorgprestaties

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen. Hieronder zijn opgenomen de subsidies ten behoeve van de medische 
vervolgopleidingen, het Fonds Zorgopleidingen (FZO) en de subsidies kwaliteitsimpuls. 

De opbrengsten zorgverzekeringswet zijn in het jaar 2021 € 68,4 miljoen hoger dan in het voorgaande jaar, als gevolg van hogere 
productie, verbeterde afspraken met zorgverzekeraars, hogere opbrengsten bij de dure geneesmiddelen, volledige nacalculatie op 
Covid-zorg en prijsindexatie. 

Rijksbijdrage medische faculteit van UMC's.  De hogere opbrengsten in 2021 betreft prijsindexatie ten opzichte van 2020. Ook is 
de opbrengst 2021 hoger doordat de overheid via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) additionele middelen beschikbaar 
heeft gesteld. Dit betreft de NPO-onderwijsgelden (€ 3,4 miljoen) en de NPO-onderzoeksgelden (€ 5,1 miljoen). 

De toename van de beschikbaarheidsbijdragen Zorg in 2021 wordt verklaard door prijsindexatie en door een nieuw 
verdelingsmodel.

Opbrengsten uit EMF, projectmatig.  De stijging in deze opbrengsten wordt met name veroorzaakt door de toename van door 
derden gefinancierd onderzoek. Het aantal onderzoeksprojecten is in 2021 mede toegenomen doordat de onderzoeksprojecten 
van Sophia Research BV vanaf april 2020 zijn overgedragen aan het Erasmus MC. 
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1.2.8.3  Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

BATEN

Opbrengsten uit opleidingen, parkeren, restaurants en overige diensten. De toename van deze opbrengsten is het gevolg van 
hogere opleidingsopbrengsten. Door de Covid-19 pandemie zijn opleidingen/cursussen in 2020 later gestart en hierdoor zijn de 
opbrengsten in 2021 hoger dan in 2020.

Doorberekende personeelskosten, niet projectmatig. De daling van deze opbrengsten is te verklaren doordat de activiteiten van 
Sophia Research BV vanaf april 2020 zijn overgedragen aan het Erasmus MC. 

Andere opbrengsten, subsidies en bijdragen.  De lagere opbrengsten worden veroorzaakt door een lagere vrijval uit de 
vooruitontvangen schadevergoeding van het Ministerie van VWS van € 14,2 miljoen voor 2021 (2020: € 25,6 miljoen) en de 
aanpassing in 2021 voor de te hoge vrijval in de periode 2015 tot en met 2020 van € 16,3 miljoen. Daarnaast zijn hogere 
opbrengsten uit exploitatieprojecten (€ 3,5 miljoen) en hogere huuropbrengsten (€ 1,5 miljoen) gerealiseerd. 
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.8.3  Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

LASTEN

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Lonen en salarissen 692.606           667.546           
Sociale lasten 73.305             67.878             
Pensioenpremie 106.967           95.976             
Dotaties voorzieningen personele regelingen 8.734               13.641             
Andere personeelskosten 32.152             39.130             
Subtotaal 913.764           884.171           
Personeel niet in loondienst 44.065             48.674             

Totaal personeelskosten 957.829           932.845           

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) per segment:
- Zorg 8.303               8.096               
- O&O 2.557               2.510               

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime-eenheden 10.860             10.606             

De toename van de personeelskosten met € 25 miljoen is als volgt te verklaren: x € 1 mln.

16,0
15,4
-6,3 
25,1
6,7

-1,3 
11,0

-4,9                  

-7,0                  
-4,6                  

25,0

Hoger aandeel premies werknemersverzekeringen
Totaal mutatie lonen en salarissen

Hogere pensioenpremie door toename van de bezetting en hogere premie
Lagere suppleties bij arbeidsongeschiktheid (zwangerschapsuitkeringen)

De gemiddelde personeelssterkte over 2021, omgerekend naar volledige formatieplaatsen, bedraagt 10.860 fte (2020: 10.606 fte). 
Deze aantallen zijn inclusief uurloners en exclusief personeel niet in loondienst.

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 . De onder de personeelskosten opgenomen kosten met betrekking tot deze 
subsidieregeling bedragen in totaal € 4,5 miljoen (2020: €13,7 miljoen). 
Hiertegenover staan opbrengsten van in totaal € 4,5 miljoen (2020: € 13,7 miljoen) op grond van de Subsidieregeling bonus 
zorgprofessionals Covid-19. 

Het aantal werknemers buiten Nederland bedraagt over 2021 0 fte (2020: 0 fte)

Stijging door schaaldoorloop, eenmalige uitkering en cao-maatregelen
Toename van de bezetting 

Lagere andere personeelskosten door met name de kosten die betrekking hebben op de 
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 € 4,2 miljoen (2020: € 12,7 miljoen) en 
hogere andere overige personeelskosten (€ 1,5 miljoen)

Lagere mutatie saldo verlofuren

Lagere kosten personeel niet in loondienst

Lagere dotaties aan voorzieningen voor personele regelingen. Dit betreft met name de lagere 
dotaties aan de voorziening voor arbeidsongeschiktheid (€ -5,7 miljoen), de voorziening voor 
wachtgeld (€ -1,4 miljoen) en de hogere dotaties aan de voorziening voor langdurig zieken (€ 
1,8 miljoen) en de jubileumvoorziening (€ 0,4 miljoen).
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.8.3  Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

LASTEN

21. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Afschrijvingen vaste activa:
- immateriële vaste activa 9.013               2.955               
- materiële vaste activa 113.886           110.358           

Subtotaal afschrijvingen vaste activa 122.899           113.313           

Vrijval uit vooruitontvangen investeringssubsidies -5.552              -1.069              

Totaal afschrijvingen in resultatenrekening 117.347           112.244           

22. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Bijzondere waardeverminderingen van:
-materiële vaste activa 1.690               6.923               

Totaal 1.690               6.923               

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 38.167             33.620             
Algemene kosten 105.082           85.956             
Patiënt-, onderwijs- en onderzoekgebonden kosten 440.007           425.083           
Onderhoud en energiekosten 31.176             30.310             
Huur en leasing 6.728               7.666               
Dotaties en vrijval voorzieningen 9.400               13.281             

Totaal overige bedrijfskosten 630.560           595.916           

Afschrijving vaste activa. Voor een toelichting op de afschrijvingen vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de 
immateriële en materiële vaste activa bij de enkelvoudige balans. 

Bijzondere waardevermindering van vaste activa. Voor een toelichting op de bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa bij de enkelvoudige balans. 

Vrijval uit vooruitontvangen investeringssubsidies. Voor een toelichting op de vooruitontvangen investeringssubsidies wordt 
verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa bij de enkelvoudige balans. 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten. De toename van deze kosten wordt met name veroorzaakt door hogere hotelmatige 
kosten met € 2,2 miljoen als gevolg van hogere schoonmaakkosten en lease van bedden en toebehoren, mede als gevolg van 
Covid-19. De kosten van restauratieve benodigdheden zijn toegenomen met € 1,0 miljoen. De vervoerskosten zijn met € 1,4 
miljoen toegenomen als gevolg van hogere inzet van de traumaheli.

Algemene kosten.  De toename van deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten van administratie en 
registratie (€ 1,2 miljoen), hogere ICT-kosten (€ 1,7 miljoen), hogere kosten van externe adviseurs (€ 1,1 miljoen), hogere 
bijdragen en lidmaatschappen (€ 1,0 miljoen), en hogere zakelijke lasten en verzekeringen (€ 1,0 miljoen). Daarnaast zijn 
hieronder ook kosten van sanering en sloop van de oudbouw opgenomen (€ 14,0 miljoen). 
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Erasmus MC - enkelvoudig

1.2.8.3  Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 

LASTEN

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Rentebaten 1.246               1.288               
Rentelasten -26.266            -27.085            
Subtotaal rentebaten en -lasten -25.020            -25.797            

Resultaat uit deelnemingen 10.894             6.710               

Totaal financiële baten en lasten -14.126            -19.087            

Resultaat uit deelnemingen: 2021 2020
x € 1.000 x € 1.000

Erasmus MC Holding BV (100%) 3.457               2.578               
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis BV (100%) 7.437               4.132               

10.894             6.710               

In 2021 zijn geen nieuwe leningen opgenomen. De rentelasten zijn licht gedaald ten opzichte van 2020 als gevolg van reguliere 
aflossingen. 

Dotaties en vrijval voorzieningen.  In 2021 bestaat deze post met name uit de dotaties aan de voorziening voor medische claims, 
geschillen en rechtsgedingen van € 1,8 miljoen (2020: € 2,1 miljoen), de voorziening dubieuze debiteuren van € 0,7 miljoen (2020: 
€ 0,2 miljoen), de dotatie aan de voorziening asbestsanering van € 8,2 miljoen (2020: € 7,6 miljoen), de dotatie aan de overige 
voorzieningen € 0,5 miljoen (2020: € 0,2 miljoen) en een vrijval uit de voorziening voor EMF-projecten van € -1,8 miljoen (2020: € 
3,2 miljoen). 

De rentebaten die voortvloeien uit transacties met groepsmaatschappijen bedragen € 1,1 miljoen.

Patiënt-, onderwijs- en onderzoekgebonden kosten. De stijging van deze kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere 
kosten onderzoeksfuncties (€ 4,1 miljoen), hogere kosten geneesmiddelen, gassen en bloedproducten (€ 7,4 miljoen), hogere 
kosten instrumentarium en apparatuur (€ 1,9 miljoen) en hogere overige patiënt- en onderzoekgebonden kosten (€ 3,1 miljoen). 
Daarnaast is sprake van lagere kosten prothesen en implantaten (€ -1,5 miljoen).  
De hogere kosten onderzoeksfuncties en geneesmiddelen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door Covid-19.

Onderhoud en energiekosten.  De kosten van energie zijn ten opzicht van 2020 nauwelijks gewijzigd.
De onderhoudskosten zijn daarentegen toegenomen met € 1,1 miljoen.
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Erasmus MC

1.2.9  Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatbestemming in paragraaf 1.1.9.3 Toelichting op de geconsolideerde 
resultatenrekening.

De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 11 april 2022.

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd en bekrachtigd in de vergadering van 28 april 2022.
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Erasmus MC

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

prof. dr. S. Sleijfer mr. P.G. de Vries
Voorzitter Raad van Bestuur / Decaan Voorzitter Raad van Toezicht

dr. J.G. Boonstra J. Turkesteen RA
Vicevoorzitter Raad van Bestuur Vicevoorzitter Raad van Toezicht

dr. ir. P.A.M. Boomkamp dr. E.A. Bakkum
Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht

mr. J.F.M  Aartsen prof. mr. A.C. Hendriks
Lid Raad van Bestuur a.i. Lid Raad van Toezicht

prof. dr. M. Lückerath - Rovers
Lid Raad van Toezicht

Origineel getekend door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op 28 april 2022.
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Overige gegevens
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2 Nevenvestigingen
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Erasmus MC

Rotterdam Science Tower (RST): De Erasmus MC Incubator is gevestigd op de 18e verdieping van de  Rotterdam Science Tower, 
Marconistraat 16 te Rotterdam. RST is een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw: een unieke mix van laboratoriumruimte, 
kantoorruimte en faciliteiten voor laboratorium onderwijs. 
RST is één van de initiatieven binnen Rotterdam, waarmee de stad innovatie op het gebied van Life & Health Sciences stimuleert. 
Als centrum voor deze activiteiten is RST optimaal uitgerust om een belangrijke rol te spelen in deze sector. In RST zijn onder 
meer bedrijven gehuisvest die actief zijn in life sciences: medische start-ups en spin-offs van het Erasmus MC. Verder is de 
opleiding  laboratoriumtechniek (onderdeel van ROC Zadkine) in RST gevestigd. 

Buitenhaven: Op de locatie Buitenhaven (Haringvliet 72 te Rotterdam) zijn gevestigd KinderHaven, DermaHaven en het Centrum 
voor Pijngeneeskunde.
KinderHaven is een polikliniek voor kinderen van 0 tot 18 jaar met astma, allergie/eczeem of neurologische problemen, zoals 
gedragsproblemen of hoofdpijn. Dit poliklinische centrum is opgezet door het Erasmus MC-Sophia.
DermaHaven is een polikliniek voor alle soorten huidbehandelingen. DermaHaven BV is een 100% dochtermaatschappij van 
Erasmus MC. 

De afdeling Epidemiologie heeft tevens een vestiging op de Briandplaats 15 te Rotterdam.

De afdeling Radiotherapie heeft tevens een vestiging naast het Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Dordwijk, Albert 
Schweitzerplaats te Dordrecht.

Het Centrum voor Pijngeneeskunde onderzoekt en behandelt patiënten met chronische, acute en oncologische pijn. Het Centrum 
voor Pijngeneeskunde is onderdeel van het Erasmus MC. 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

OVERIGE GEGEVENS

Regeling resultaatbestemming

Nevenvestigingen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De bestemming van het resultaat vindt plaats rekening houdend met de bepalingen die gelden voor een publiekrechtelijke 
rechtspersoon en zorginstelling. Dit houdt onder andere in dat gerealiseerde resultaten ingezet dienen te worden voor de 
(instandhouding van de) kerntaken van Erasmus MC. 
Vanuit die bepalingen en uitgangspunten is de resultaatbestemming zoals opgenomen in paragraaf 1.1.9.3 opgesteld. 
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 

3009 AV Rotterdam T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhoDUU7EYJ3AR3U-1020916655-136 useCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), 
PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226173368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere 
vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden 
zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze 
vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 
31 december 2021 

1 januari 2021 
Erasm us U niversitair M edisch Centr um Rotterdam  

Control e 

Goedkeurend 
NLE00003798.1.1 

KVK 
Create SBR  Extensi on 

1.0 

Amsterdam  

28 april 2022 

Aan:  de raad van bestuur en de raad van toezicht van Erasmus Universitair Medisch Centrum 
Rotterdam 

Verklaring over de jaarrekening 2021 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 
(‘de entiteit’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de entiteit 
en de groep (de entiteit samen met haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in deze jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2021 van Erasmus Universitair 
Medisch Centrum Rotterdam te Rotterdam gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde 
jaarrekening van Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam samen met haar 
dochtermaatschappijen (‘de groep’) en de enkelvoudige jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;

• de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2021; en

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

DUU7EYJ3AR3U-1020916655-136 
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Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen 
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, en of de in dit kader vereiste 
toelichting juist en volledig is. 

Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen 
andere informatie 

De jaarverslaglegging omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in de jaarverslaglegging 
anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij (inclusief de bijlagen ‘Verantwoording 
besteding bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 
(bonus 2020)’ en ‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over 
de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 (bonus 2021)’). 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van RJ 400 is vereist voor het bestuursverslag en op grond
van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist voor de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ 400 en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling verslaggeving WTZi, alsmede de bijlagen ‘Verantwoording besteding bonus zorgprofessionals 
Covid-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)’ en ‘Verantwoording 
besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1 oktober 2020 tot 
15 juni 2021 (bonus 2021)’ in overeenstemming met het Verantwoordingsprotocol behorend bij de 
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19. 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht 
voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de

Regeling verslaggeving WTZi; en voor

• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de entiteit in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar 
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de entiteit. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Amsterdam, 24 mei 2022 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door R. Goldstein RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 
van Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we 
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of 
het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de entiteit opereert. Op grond hiervan hebben wij de 
groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of 
specifieke posten noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

179
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Erasmus MC

Bijlagen

1 Verantwoording werkplaatsfunctie

Verantwoording besteding bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 
2020 (bonus 2020)

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1 oktober 
2020 tot 15 juni 2021 (bonus 2021)
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Erasmus MC - enkelvoudig

1  Verantwoording werkplaatsfunctie

Grondslag
% 

WPF WPF

Aandeel van 
huidig 

Werkplaats-
budget

Kosten gebouwen en terreinen 86.456.562      25% 21.614.141      22,2%
Genormeerde rente en afschrijvingen cf. DHAZ (Bron: OCW) 65.040.532      25% 16.260.133      16,7%

Stand Augustus 2008 (in € 10.000) 14.912.856      
Mutaties december 2008 (in € 1.000)

Overige gebouwgebonden kosten 17.846.692      25% 4.461.673        4,6%
Indirecte kosten (20% van directe kosten) 3.569.338        25% 892.335           0,9%

Kosten medische en overige inventaris 51.411.787      25% 12.852.947      13,2%
Afschrijvingen 32.948.122      25% 8.237.031        8,5%
Kosten van kapitaal 1.647.406        25% 411.852           0,4%
Huur, Lease 683.651           25% 170.913           0,2%
Verbruik, onderhoud en reparatie 13.329.898      25% 3.332.475        3,4%
Indirecte kosten (20% van directe kosten) 2.802.710        25% 700.677           0,7%

Kosten personeel 132.922.258    25% 33.600.534      34,6%
Medisch specialisten & ondersteuning

Salaris medisch specialisten 53.969.862      33% 17.810.054      18,3%
Salaris niet-wetenschappelijk personeel t.b.v. medisch specialisten 10.793.972      20% 2.158.794        2,2%
Indirecte kosten (20% van directe kosten) 12.952.767      20% 2.590.553        2,7%

Overige wetenschappelijke staf & ondersteuning
Salaris wetenschappelijke staf 32.860.510      20% 6.572.102        6,8%
Salaris niet-wetenschappelijk personeel t.b.v. wetenschappelijke staf 13.144.204      20% 2.628.841        2,7%
Indirecte kosten (20% van directe kosten) 9.200.943        20% 1.840.189        1,9%

Totale vertragingskosten 30.536.815      31,4%
Waarvan intern 25.925.059      26,7%
Waarvan extern (affiliatie) 4.405.878        4,5%

Affiliatie 4.405.878        100% 4.405.878        4,5%
Affiliatievergoedingen 4.005.344        
Indirecte kosten (10% van directe kosten) 400.534           

Overige kosten 2.413.971        100% 2.413.971        2,5%
Wachtgeld 2.413.971        100% 2.413.971        2,5%

TOTAAL BEREKEND 101.018.407    103,9%

RIJKSBIJDRAGE WERKPLAATSFUNCTIE 2021 (BRON: OCW) 97.199.504      100,0%
VERSCHIL 3.818.903        3,9%

De verantwoording over de besteding van de Rijksbijdrage Werkplaatsfunctie 2021 is opgesteld aan de hand van het 
“CapGemini model” waarover met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is afgesproken dat het voor de 
verantwoording gebruikt kan worden.

Kostentoerekening Werkplaatsfunctie

Het model is eind 2017 geëvalueerd. Er hebben naar aanleiding hiervan marginale aanpassingen plaats gevonden, welke zijn 
afgestemd binnen de NFU en met de VSNU. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is hierover geïnformeerd. Het 
Erasmus MC heeft het afgesproken model conform toegepast. 
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Erasmus MC - enkelvoudig

2  Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 (bonus 2021)

- totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst: € 4.241.703
- totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan derden: € 223.918

In januari 2022 zal er nog een bedrag aan netto bonus plus belasting aan derden worden uitbetaald van in totaal  € 2.020

Erasmus MC zal het niet bestede bedrag van der zorgbonus ( € 1.104.817) in 2022 terugbetalen aan het Ministerie van VWS.

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Ontvangen zorgbonus 2021  - netto bonus ( € 384,71) 7.400 € 2.846.854 650 € 250.062 8050 € 3.096.916

Ontvangen zorgbonus 2020 - belastingcomponent (€ 307,77 / € 288,53) 7.400 € 2.277.496 650 € 187.546 € 2.465.042

Totaal ontvangen zorgbonus 2020 (a) € 5.124.350 € 437.608 € 5.561.958

6119 € 2.356.502 6119 € 2.356.502
- waarvan uitbetaald aan medewerkers met een bruto salaris meer dan 2x modaal (€ 73.000 per jaar) bij
een voltijd dienstverband 0 € 0 0 € 0

- waarvan uitbetaald aan medewerkers die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2021 tot en
met 30 september 2021 0 € 0 0 € 0

6119 € 1.885.201 6119 € 1.885.201

Totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst 2021 (b) € 4.241.703 € 4.241.703

323 € 127.953 323 € 127.953
- 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 € 0 0 € 0
- 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 € 0 0 € 0

- waarvan uitbetaald aan derden die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2021 tot en met 30 
september 2021 0 € 0 # € 0

323 € 95.965 323 € 95.965

Totaal uitgekeerde netto bonus en belasting aan derden in 2021 (c)  € 223.918 € 223.918

€ 882.647 € 222.170 € 1.104.817
€ 0 ‐€ 10.500 ‐€ 10.500
€ 0 € 2.020 € 2.020Of: Nog uit te betalen zorgbonus 2021 in 2022 

Op 22 juli 2021 heeft Erasmus MC een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS voor de subsidieregeling Bonus zorgprofessionals Covid-19. De subsidie is bestemd voor het uitkeren van een bonus aan 
zorgprofessionals die bij Erasmus MC werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de Covid-19 uitbraak (periode: 1 oktober 2020 tot en met 15 juni 2021). De toegekende subsidie bedroeg maximaal € 5.561.958. 

Erasmus MC heeft in het najaar 2021 een uitgebreide toetsing uitgevoerd op subsidievoorwaarden en heeft vervolgens de zorgbonus uitbetaald. De uitgekeerde bedragen in 2021 aan zorgbonus zijn als volgt opgebouwd:

Netto uitgekeerde netto bonus ( € 384,71) aan medewerkers in loondienst in 2021

Medewerkers in loondienst Derden Totaal

Netto uitgekeerde netto bonus (€ 384,71) aan derden in 2021

Te verrekenen zorgbonus 2021 met Ministerie VWS (a ‐ b ‐ c)
Uitbetaalde zorgbonus 2020 in 2021

Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus 
(maximaal € 307,77 per medewerker)

Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus 
(maximaal € 288,53 per medewerker)
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Erasmus MC - enkelvoudig

3  Verantwoording besteding bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

- totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst: € 12.695.400;
- totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan derden: € 1.016.750.

In januari 2021 zal er nog een bedrag aan netto bonus plus belasting aan derden worden uitbetaald van in totaal  € 10.500.

Erasmus MC zal het niet bestede bedrag van der zorgbonus ( € 7.798.600) in 2021 terugbetalen aan het Ministerie van VWS.

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Ontvangen zorgbonus 2020  - netto bonus ( € 1.000) 11.300 € 11.300.000 675 € 675.000 11975 € 11.975.000

Ontvangen zorgbonus 2020 - belastingcomponent (€ 800 / € 750) 11.300 € 9.040.000 675 € 506.250 € 9.546.250

Totaal ontvangen zorgbonus 2020 (a) € 20.340.000 € 1.181.250 € 21.521.250

7053 € 7.053.000 7053 € 7.053.000
- waarvan uitbetaald aan medewerkers met een bruto salaris meer dan 2x modaal (€ 73.000 per jaar) bij
een voltijd dienstverband 0 € 0 0 € 0

- waarvan uitbetaald aan medewerkers die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2020 tot en 
met 30 september 2020 0 € 0 0 € 0

7053 € 5.642.400 7053 € 5.642.400

Totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst 2020 (b) € 12.695.400 € 12.695.400

581 € 581.000 581 € 581.000
- 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 € 0 0 € 0
- 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 € 0 0 € 0

- waarvan uitbetaald aan derden die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 
september 2020 0 € 0 # € 0

581 € 435.750 581 € 435.750

Totaal uitgekeerde netto bonus en belasting aan derden in 2020 (c)  € 1.016.750 € 1.016.750

€ 7.644.600 € 154.000 € 7.798.600
€ 0 € 10.500 € 10.500

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

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

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

Te verrekenen zorgbonus 2020 met Ministerie VWS (a ‐ b ‐ c)
Of: Nog uit te betalen zorgbonus 2020 in 2021 (a ‐ b ‐ c)

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

Op 29 oktober 2020 heeft Erasmus MC een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS voor de subsidieregeling Bonus zorgprofessionals Covid-19. De subsidie is bestemd voor het uitkeren van een bonus aan 
zorgprofessionals die bij Erasmus MC werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de Covid-19 uitbraak (periode: 1 maart 2020 tot en met 1 september 2020). De toegekende subsidie bedroeg maximaal € 21.521.250. 

Erasmus MC heeft in het najaar 2020 een uitgebreide toetsing uitgevoerd op subsidievoorwaarden en heeft vervolgens de zorgbonus uitbetaald. De uitgekeerde bedragen in 2020 aan zorgbonus zijn als volgt opgebouwd:

Medewerkers in loondienst Derden Totaal
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Colofon

Bezoekadres:
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD  Rotterdam

Postadres:
Postbus 2040
3000 CA  Rotterdam

Telefoon: (010) 704 0 704

Volg ons via:

www.erasmusmc.nl 
www.amazingerasmusmc.nl 

Vormgeving: Canon
Eindredactie: kernstaf Raad van Bestuur
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