SEMI-PUBLIEKE SECTOR
Nieuws en achtergrondartikelen over de zorg, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere semipublieke organisaties.
Toon alles

Nieuws

Discussie

NIEUWS

Vaktechniek

Achtergrond

22 juli 2021

EY beschuldigd van verhullen van fraude bij NMC
Health
EY wordt door de oprichter van NMC Health, een zorgorganisatie uit de
Verenigde Arabische Emiraten, beschuldigd van het "actief verbergen" van
een jarenlange fraude. 

NIEUWS

21 juni 2021

Rekenkamer straks ook voor waterschappen verplicht
Net als gemeenten en provincies worden waterschappen verplicht een
rekenkamer in te stellen. En accountants oordelen straks niet meer over de
rechtmatigheid van... 

NIEUWS

07 juni 2021

Ziekenhuizen financieel niet in problemen door
coronacrisis
Vrijwel alle ziekenhuizen hebben ondanks een inke daling van het aantal
(poliklinische) behandelingen en het aantal opnames in 2020 een positief
resultaat geboekt... 

ZORG

20 mei 2021

Hoe boeren de zorgboeren?
Het aantal zorgboerderijen in ons land groeit snel. Hun verslaggeving
verdient tegelijk aandacht. Jan Popping dook in de kenmerken, resultaten, het
verdienmodel,... 

NIEUWS

23 april 2021

RJ-Uiting 2021-7: Aanpassingen hoofdstuk 660
Onderwijsinstellingen
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-7: 'Aanpassingen in
hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de
Regeling jaarverslaggeving... 

NIEUWS

22 april 2021

RJ-Uitingen 2021-2, 2021-4 en 2021-5 ongewijzigd
definitief vastgesteld
In de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 21 april 2021
zijn drie RJ-Uitingen ongewijzigd de nitief vastgesteld. 

NIEUWS

11 maart 2021

Deloitte levert bewijs voor fraude door medewerkster
woningcorporatie
Een gokverslaafde medewerkster van de nanciële administratie van de
Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is veroordeeld tot een taakstraf
van 240 uur en een... 

NIEUWS

11 maart 2021

RJ-Uiting 2021-6: Impact Covid-19 en sectorspecifieke
compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020
van zorginstellingen
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-6: 'Impact Covid-19
en sectorspeci eke compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020 van
zorginstellingen'... 
NIEUWS

08 maart 2021

'Zorgboerderijen verantwoorden financiën maar
mondjesmaat'
Zorgboerderijen zitten zowel in aantal als in omzet in de lift, maar
verantwoorden hun nanciën maar mondjesmaat. Dat blijkt uit onderzoek
van tv-programma Pointer... 

NIEUWS

08 maart 2021

RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea's hoofdstuk 660
Onderwijsinstellingen
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea's
hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen uitgebracht. 

NIEUWS

03 maart 2021

Vestia krijgt ruim 47 miljoen euro in derivatenzaak
Vestia is met Citibank een schikking overeengekomen over het
derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. De
Londense afdeling van het... 

NIEUWS

27 januari 2021

Kosten ziekenhuizen stijgen veel harder dan in care
De uitgaven aan ziekenhuiszorg (cure) zijn in Nederland in de periode 20112019 veel harder gestegen dan de uitgaven in de caresector (verpleeg- en
verzorgingshuizen,... 

NIEUWS

25 januari 2021

Inspectie: 'Besturen moeten bovenmatige reserves nu
echt aan onderwijs besteden'
Onderwijsbesturen die bovenmatige vermogens hebben, moeten beleid
maken om het geld nu echt e ectief te gaan besteden aan onderwijs. Daar
dringt de Inspectie van... 

NIEUWS

15 januari 2021

Financieel debacle dwingt Vestia jaren na dato tot
opsplitsing
De grote woningcorporatie Vestia moet opsplitsen om uit de nanciële
problemen te komen, want Vestia gaat in de nasleep van de derivatena aire
van jaren terug... 

NIEUWS

17 december 2020

Accountantskosten in de zorg dalen voor het eerst in
vijf jaar
Na jaren van gematigde prijsstijgingen, heeft de zorg voor het eerst in vijf
jaar minder uitgegeven aan accountantskosten. 

NIEUWS

14 december 2020

Schijn van belangenverstrengeling bij ziekenhuis
Slotervaart
Het inmiddels failliete ziekenhuis Slotervaart heeft de gedragsregels
overtreden. Bestuurders sloten deals met bedrijven waarin ze zelf belangen
hadden, zonder dat... 

NIEUWS

25 november 2020

Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet
en Wmo
Om de verantwoording over het 'coronajaar 2020' uitvoerbaar te houden en
onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS,
Zorgbranches, NBA en... 

NIEUWS

24 november 2020

Vestia heeft weer financiële steun nodig van
corporaties
Woningcorporatie Vestia heeft andermaal nanciële steun nodig van andere
corporaties. Dat bevestigt de corporatie na berichtgeving in het Financieele
Dagblad. 

NIEUWS

10 november 2020

Water aan de lippen bij steeds meer
jeugdzorgorganisaties
Steeds meer organisaties in de jeugdzorg staat het water aan de lippen. Dat
meldt Intrakoop, een grote inkoopcoöperatie van de zorg, na onderzoek
samen met Verstegen... 

NIEUWS

03 november 2020

Aedes: kleine wijzigingen in Accountantsprotocol
woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol
woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Vereniging van
woningcorporaties... 

ZORGINSTELLINGEN

27 oktober 2020

Accountantskantoren en bedrijfsvoering van
zorginstellingen: wat valt op?
In het jaar van corona maakt Jan Popping opnieuw de stand op van de
verslaggeving bij zorginstellingen: zowel vanuit nanciële optiek, als de
personele problematiek... 

NIEUWS

20 oktober 2020

BDO: financiële situatie ziekenhuizen stabiel, maar
zorgen blijven
De nanciële situatie van Nederlandse algemene ziekenhuizen is in 2019 op
hoofdlijnen stabiel gebleven ten opzichte van het jaar ervoor, maar er blijven
grote zorgen... 

NIEUWS

19 oktober 2020

Vestia gaat ook schade claimen bij Franse bank Société
Générale
Vestia stelt ook de Franse bank Société Générale aansprakelijk in het
derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. Het
gaat mogelijk... 

NIEUWS

29 september 2020

'Halvering verhuurderheffing levert economische
groei op'
Een halvering van de afdracht die de woningcorporaties aan de overheid
moeten doen, zou de economie tussen 2022 en 2025 met 5 miljard euro doen
groeien. Ook kunnen... 

NIEUWS

28 september 2020

Woningcorporaties klagen over oplopen
administratieve lasten
Woningcorporaties zijn de laatste jaren steeds meer geld kwijt aan
administratieve lasten. Volgens corporatiekoepel Aedes bedragen de lasten al
ruim een derde meer... 

NIEUWS

21 september 2020

Vestia gaat schade claimen bij BNP in derivatendebacle
Vestia stelt ook de Franse bank BNP Paribas aansprakelijk in het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug
bijna de kop kostte. Het gaat daarbij mogelijk... 

NIEUWS

01 september 2020

'Zorginstellingen hebben te weinig buffer om corona
op te vangen'
Zorginstellingen komen naar verwachting volgend jaar in de problemen als
ze nanciële gevolgen van de coronacrisis moeten opvangen. Het gemiddeld
rendement van... 

WONINGCORPORATIES

22 juli 2020

Woningwet bedelft corporaties onder regels
Woningcorporaties zuchten onder de forse administratieve lastendruk en ook
voor accountants is de controle veel werk. Van sommige regels wordt het nut
ernstig betwijfeld. 

NIEUWS

20 juli 2020

Buffers ziekenhuizen te klein om coronaklap op te
vangen
De bu ers van de meeste ziekenhuizen zijn waarschijnlijk niet genoeg om de
gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ze waren nancieel gezond aan
het begin van... 

NIEUWS

15 juni 2020

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor
omzetverlies door corona
Zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, krijgen
daarvoor langer een nanciële compensatie. 

Toon meer berichten

