




 
 
Aan: 
Belastingsdienst Rivierenland 
Kantoor Nijmegen 
t.a.v. dhr. van Barneveld 
        Leiden, 30 maart 2004 
 
Betreft:  
Wijzigingen in de financiële organisatie van de 'Stichting Parasitologische 
Laboratorium Diagnostiek' en de Nederlandse Vereniging van Parasitologie: vragen 
over vrijgestelde ondernemers en belastingplicht. 
 
 
 
 
Geachte heer van Barneveld, 
 
Ik schrijf u naar aanleiding van een telefoongesprek met dhr. R. Jansen van de 
belastingsdienst. 
 
Ik heb een vraag naar aanleiding van wijzigingen in de financiële organisatie van de 
'Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek' (SPLD) en de Nederlandse 
Vereniging van Parasitologie (NVP) en dhr Jansen heeft mij naar u doorverwezen. 
 
Tot op heden waren de stichting en de vereniging 'vrijgestelde ondernemers'. Sinds 
2003/2004 zijn er een aantal wijzigingen opgetreden in de financiële organisatie van 
met name de SPLD (zie bijlage 1).   
 
Mijn vraag is of de NVP/SPLD de komende jaren wel of niet belastingplichtig zijn 
wat betreft de inkomsten en geplande uitgaven. 
 
Ter verduidelijking van de financiële organisatie heb ik de financiële overzichten 
2002/2003 en de begrotingen voor 2003/2004 bijgevoegd (zie bijlage 2 en 3). 
 
Ik hoop u voldoende informatie verstrekt te hebben voor uw advies betreffende de 
belastingplicht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dr. C.J. Janse 
Penningmeester NVP/SPLD 
LUMC 
Postbus 9600, 2300 RC Leiden 
e-mail: c.j.janse@lumc.nl
tel.: 071 5265068/62 

mailto:c.j.janse@lumc.nl


BIJLAGE 1 
Leiden, 30 maart 2004. 
auteur: Dr. C.J. Janse, penningmeester NVP, SPLD 
 
 
 
- NVP (http://www.parasitologie.nl/) (Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, KvK nummer 
40476856)  
- SPLD (Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek, KvK nummer 441055923)  
 
NVP: 
Algemeen 
Wetenschappelijke vereniging met ongeveer 180 leden (leden die zich bezighouden met 
wetenschappelijk onderzoek aan parasitaire infecties en diagnostiek van parasitaire infecties).  
 
Activiteiten:  
Organisation and supervision of communication between diagnostic centers. Promotion/supervision of 
the organisation of scientific meetings in the field of parasitology. Contribution to the organisation of 
quality control of medical laboratory diagnosis of parasitic infections. Provide travel grants to NVP 
members for attending meetings or courses. Accreditation of courses in the field of laboratory 
diagnosis of human parasites in the Netherlands. Provide travel grants to PhD students (NVP-
members) for attending meetings or courses. Supervision of the application, examination and 
registration as a qualified researcher in the field of parasitology via the 'SMBWO'. 
 
Financiële situatie  
Eigen vermogen: ongeveer 7.500 euro; inkomsten/uitgaven per jaar: 4.000-8.000 euro  
Inkomsten: contributies 180 leden: 3.500 Euro,  jaarlijkse subsidies SKML: 2.000 euro (voor bezoek 
congres/cursus van NVP leden; (jaarlijkse) vergoeding van onkosten gemaakt voor de 
wetenschappelijke voorjaarsvergadering (logies faciliteiten, zaalhuur van zalen, reiskosten 
buitenlandse sprekers) door NWO: 3.000-5.000 euro 
Uitgaven: organisatie wetenschappelijke voorjaars/najaars-vergadering: 4.000-5.000 euro; subsidies 
NVP leden congres/cursusbezoek: 2500 Euro; Lidmaatschap FMWV: 750 euro 
 
SPLD 
Algemeen 
Doel: het bevorderen van de parasitologische laboratoriumdiagnostiek in Nederland door a) het 
organiseren van cursussen b) het houden van kwaliteitstesten, c) alle overige haar ten dienste 
staande wettige middelen. Activiteiten a en b zijn sinds begin 2003 weggevallen. Overige 
activiteiten: subsidies aan organisatie/bezoek cursussen/congressen van NVP leden, nieuwe uitgave 
boek Medische Parasitologie (via Uitgever Bohn Stafleu van Loghum) en website Medische 
Parasitologie en activiteiten die vermeld zijn bij de NVP 
 
Financiële situatie 
Eigen vermogen: ongeveer 125.000 euro.  
Inkomsten: vanaf begin 2003 zijn er geen inkomsten meer uit de Kwaliteitsborging Medische 
Parasitologie (zie onder). Alleen inkomsten uit de rente van de kapitaalrekening (3.000 euro). Vanaf 
2005 verwachten we inkomsten (honorarium) uit de verkoop van de nieuwe uitgave van het boek 
Medische Parasitologie (ongeveer 1000-2000 euro per jaar; via uitgever Bohn Stafleu van Loghum)  
Uitgaven: Vanaf begin 2003 hebben we geen uitgaven meer m.b.t. de Kwaliteitsborging Medische 
Parasitologie (zie onder). In 2004 en 2005 worden investeringen gedaan in een nieuwe uitgave van 
het boek Medische Parasitologie (uitgevoerd door 15-20 leden van de NVP;15.000 euro aan 
onkostenvergoedingen) en hieraan gekoppeld de opzet van een website Medische Parasitologie 
(uitgevoerd door bedrijf StudioDrie; 10.000 euro). Daarnaast zullen subsidies gegeven worden voor 
organisatie/bezoek congressen en cursussen door leden van de NVP (3.000-5.000 euro per jaar)  
 
Belastingplichtig 

- De NVP en de SPLD zijn tot op heden 'vrijgestelde ondernemingen' geweest 
- de SPLD heeft in de afgelopen jaren inkomsten genoten uit de verkopen/inkomsten van het 

boek Medische Parasitologie (20.000 euro in tien jaar). Deze inkomsten zijn honoraria 
verkregen van de uitgever Bohn-Stafleu van Loghum. Daarnaast zijn er inkomsten geweest 

http://www.parasitologie.nl/


van de contributie van de Ziekenhuizen voor het verzorgen van de Kwaliteitsborging. Het 
grootste gedeelte is hiervan direct doorgestort naar de Instituten (RIVM Bilthoven, LUMC 
Leiden, ErasmusMC Rotterdam, St. Radboud Nijmegen) die de Kwaliteitsborging 
Parasitologische Diagnostiek verzorgden. Dit werd gedaan als een onkostenvergoeding van 
de activiteiten en hierover werd geen BTW berekend. Een klein  gedeelte van de contributie  
was gereserveerd voor activiteiten van de SPLD voor bevordering van de kwaliteitsborging 
Medische Parasitologie (bijvoorbeeld subsidies voor NVP-leden voor congresbezoek in relatie 
tot Parasitologische Diagnostiek). De gehele financiële organisatie van deze kwaliteitsborging 
is sinds begin 2003 overgegaan naar de Stichting SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking 
Medische Laboratoriumdiagnostiek) 

- De NVP heeft in principe alleen inkomsten uit contributies (ongeveer 180x20 Euro). Een 
(jaarlijkse) vergoeding van 3000-5000 euro wordt verkregen van NWO (Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) voor de onkosten die gemaakt worden voor 
de wetenschappelijke voorjaarsvergadering (logies faciliteiten, zaalhuur van zalen, reiskosten 
buitenlandse sprekers). Deze vergoeding moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. 
Daarnaast wordt sinds 2003 een bedrag gedeclareerd van 2000 Euro bij de SKML als 
‘subsidie’ voor de bevordering van de Parasitologische Diagnostiek. Deze subsidie wordt 
gebruikt voor ondersteuning van bezoek van wetenschappelijke congressen door leden van 
de NVP.  

 
Wijzigingen in de financiële organisatie van de SPLD 2003/2004 
- De inkomsten en uitgaven m.b.t. de Kwaliteitsborging Medische Parasitologie zijn 

weggevallen. De (financiële) organisatie wordt sinds 2003 uitgevoerd door de SKML. 
- De inkomsten uit de honoraria voor het boek 'Medische Parasitologie' via de uitgever Bohn-

Stafleu van Loghum zijn (bijna) beëindigd doordat de laatste druk is uitverkocht. 
- Een gedeelte van het vermogen van de SPLD (25.000 euro) zal in 2004 en 2005 aangewend 

worden voor een nieuwe uitgave (geheel herziene) van het boek 'Medische Parasitologie' en 
de hieraan gekoppelde website Medische Parasitologie. De kosten zullen bestaan uit 
onkostenvergoedingen voor leden van de NVP die meewerken aan het tot stand komen van 
het boek (15 medewerkers 700 Euro, 1 medewerker 5000 euro) en onkosten (7.000-9.000 
euro) van bedrijf StudioDrie (freelance activiteiten) voor het opzetten van de website Medische 
Parasitologie 

- Wij verwachten in de komende jaren opnieuw honoraria binnen te krijgen van de nieuwe 
uitgave via het boek Medische Parasitologie via de uitgever Bohn-Stafleu van Loghum 
(ongeveer 1.500-2.500 euro per jaar). Dit zal gebruikt worden voor activiteiten die 
samenghangen met de bevordering van de Medische Parasitologie in Nederland. 


