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De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is Orgaancentrum in de zin van de Wet op de 
Orgaandonatie. Voor dat deel is zij een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) werkend onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast voert zij in 
opdracht van VWS werkzaamheden uit in het kader van de donorwerving in ziekenhuizen. De NTS 
wordt gefinancierd door de Nederlandse Zorgverzekeraars voor het Orgaancentrum en door het 
ministerie van VWS voor de donorwervingsactiviteiten. 
 
Over het boekjaar 2008 heeft de NTS een negatief resultaat van € 165.000. Dit is ten laste gebracht 
van het Eigen Vermogen. 
 
In 2008 is een stelselwijziging doorgevoerd in de presentatie van de post Salarissen en Algemene 
Kosten. De cijfers over het boekjaar 2007 zijn aangepast om de vergelijkbaarheid met 2008 te 
handhaven. 
 
 

Samenvatting Financiële Jaarrekening NTS boekjaar 2008 

Bedragen x € 1.000   

   

Balans 31-12-2008 31-12-2007 

   

Activa:   

Vaste Activa 142 169 

Nog in tarieven te verrekenen 1.189  

Vlottende Activa 2.570 2.785 

Liquide Activa 3.538 5.790 

 7.439 8.744 

   

Passiva:   

Eigen Vermogen 1.812 1.977 

Egalisatiereserve Subsidies 147 248 

Voorzieningen 180 276 

Nog in tarieven te verrekenen  363 

Schulden op korte termijn 5.300 5.880 

 7.439 8.744 

   

Rekening van Baten en Lasten 2008 2007 
   

Baten:   

Budget  16.453 16.370 

Instellingssubsidie 3.417 3.337 

Overige inkomsten 60  

 19.930 19.707 

Lasten:   

Salarissen 6.103 5.877 

Algemene kosten 2.456 2.496 

Medische kosten 9.943 10.156 

Transport 1.634 1.614 

Afschrijvingen 133 145 

Mutatie Egalisatiereserve Subsidies -101 91 

Diversen -73 -368 

 20.095 20.011 

   

Resultaat -165 -304 
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Toelichting  
 
Nog in tarieven te verrekenen     

Het verschil tussen de financiering en het budget. De NTS wordt gefinancierd via tarieven die in rekening worden 
gebracht bij verzekeraars. 
  
Egalisatiereserve Subsidies 

De subsidievoorwaarden van de subsidiegever bieden de mogelijkheid om een “overschot” op de 
instellingssubsidie in enig jaar op te nemen als egalisatiereserve. 
 
Voorzieningen 

De NTS heeft voor vijf jaar een bijzondere leerstoel aan de medische faculteit van de Radboud Universiteit 
Nijmegen gefinancierd. Hiertoe is een voorziening gevormd. 
     
Budget 

Het budget is het door Zorgverzekeraars Nederland goedgekeurde en door de Nederlandse Zorgautoriteit 
vastgestelde budget aanvaardbare kosten voor organen en weefsels. 
 
Instellingssubsidie 

De instellingssubsidie is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegekende subsidie voor 
het stimuleren van donorwerving in de ziekenhuizen. De instellingssubsidie wordt per kalender jaar toegekend. 
Het verschil tussen de subsidietoekenning en de werkelijke kosten in enig jaar wordt toegevoegd aan of 
afgetrokken van de egalisatiereserve subsidies. 
 
Medische Kosten 

De medische kosten betreft kosten die worden gemaakt rondom de donorprocedure van organen en weefsels. Dit 
omvat de kosten die worden gemaakt door het donorziekenhuis alsmede de kosten van laboratoria. 
 
Transportkosten 

De transportkosten betreft alle transportkosten van zowel het transport van organen van donorziekenhuis naar 
ontvangend ziekenhuis als het transport van weefsels van donorziekenhuis naar weefselbank en van 
weefselbank naar ontvangend ziekenhuis. 
 
Resultaat 

Het resultaat is een saldo van baten en lasten en wordt toegevoegd of ten laste gebracht van het eigen 
vermogen.  
 

 


