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Ruim helft ziekenhuizen heeft goedkeurende
accountantsverklaring over 2013
Van alle ziekenhuizen in Nederland, heeft 90 procent de

nanciële verantwoording over 2013 ingeleverd.

Daarvan is 60 procent goedgekeurd. Dit blijkt uit een kamerbrief van Edith Schippers over de

nanciële

verantwoording van ziekenhuizen.
Na verschillende NBA-alerts (zie hieronder) in 2013 en 2014 over de controleverklaringen voor zorginstellingen, heeft
minister Schippers in mei 2014 een plan van aanpak gepresenteerd waarmee een goedkeurende accountantsverklaring
voor 2013 mogelijk zou moeten worden voor medisch specialistische zorginstellingen. Schippers meldt nu in een brief
aan de Tweede Kamer dat 90 procent van de instellingen de nanciële verantwoording heeft ingeleverd, waarvan 60
procent is goedgekeurd.

NBA Alerts
De NBA bracht op 5 februari 2013 een eerste alert uit met aanwijzingen aan haar leden voor de controle en
oordeelsvorming bij de ziekenhuizen. In NBA Alert 28 wees de NBA haar leden al op mogelijke problemen: “De
wijzigingen in de regulering, contractering en bekostiging zijn in 2012 onvoldoende op elkaar afgestemd. Voor de
instellingen leidt tot dit risico’s en onzekerheden bij het opstellen van hun nanciële overzichten over 2012. Het
beïnvloedt ook de controlewerkzaamheden van de openbare accountants van de instellingen, omdat situaties kunnen
ontstaan waarin zij niet voldoende geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen.”
De NBA adviseerde in het alert een niet-goedkeurende verklaring af te geven als de juistheid en volledigheid van de
bedragen in de jaarrekening niet kon worden vastgesteld. Voor de afzonderlijke bekostigingsverantwoordingen 2012
was een verklaring met beperking het hoogst haalbare.
Uiteindelijk kon in veel gevallen bij de jaarrekening over 2012 toch een goedkeurende verklaring met toelichtende
paragraaf worden afgegeven. Dit was onder meer te danken aan het matigend e ect van een overgangsregeling, aan de
bereidheid van de de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om in de overgangssituatie toch coulant om te gaan met een
aantal administratieve vereisten, en aan nadere afspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars.
Naar aanleiding van de problemen werd de Commissie Ziekenhuis-voorzieningen (Coziek) met ingang van 1 januari
2014 een o

ciële sectorcommissie van de NBA. De commissie vervult een adviserende en coördinerende rol voor

accountants in de zorgsector en bestaat uit openbare en interne accountants die werkzaam zijn voor zorgaanbieders in
de zorgsector.
In maart en april 2014 bracht de NBA wederom twee alerts uit; NBA Alert 31 over de controleverklaringen bij de
nanciële overzichten 2013 van instellingen voor medisch specialistische zorg en NBA Alert 32, over de
controleverklaringen bij de nanciële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg. Alert 31 was bedoeld
om accountants te wijzen op de implicaties van registratieverplichtingen en de gevolgen van systeemcomplexiteiten
uit 2013. Alert 32 stelde dat de jaarrekeningen van GGZ-instellingen die hoofdzakelijk via de zorgverzekeringswet
worden ge nancierd geen goedkeurende verklaring van accountants konden krijgen, omdat de cijfers te veel
onzekerheden bevatten. De NBA adviseerde leden om een verklaring met beperking af te geven bij de jaarcijfers van
GGZ-instellingen, of om af te zien van een oordeel.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD

ZORG

29 maart 2022

Accountants in de zorg: hoe kijken ze naar hun
klanten? En omgekeerd?
Over zorginstellingen bestaat genoeg cijfermateriaal in de vorm van
benchmarks en onderzoekpublicaties. Van accountantskantoren kennen we
onder meer de jaarlijkse... 
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RJ-Uiting 2022-3: Ontwerp-richtlijn hoofdstuk 655
Zorgaanbieders en C3 Kleine zorgaanbieders
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2022-3: 'Ontwerprichtlijn hoofdstuk 655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en
gecerti ceerde instellingen... 
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'Zorgorganisaties zien rekening accountants in 2020
fors oplopen'
De zorg moet steeds dieper in de buidel tasten voor accountantsdiensten. In
2020 waren zorgorganisaties samen 112,4 miljoen euro kwijt aan
accountantskosten. Dat... 
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Bedrijfsresultaten van zorginstellingen en
accountants in de zorg, 2020
De verslaglegging van zorgorganisaties over 'coronajaar' 2020 wordt
gedomineerd door veel hoofdbrekens van het bestuur over zowel continuïteit
van zorgverlening,... 
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BDO: jaarcijfers ziekenhuizen deels vertraagd door
corona
De coronapandemie zorgt bij een aantal ziekenhuizen voor een latere
oplevering van de jaarrekening. Daarom komt BDO later met de jaarlijkse
Benchmark Ziekenhuizen. 

