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'Twijfel over rechtmatigheid winsten bij
zorgbedrijven'
Hoge winsten bij zorgbedrijven zijn mogelijk onrechtmatig tot stand gekomen. De jaarrekeningen van de
bedrijven worden zelden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders miljoenen euro's zorggeld aan zichzelf
kunnen uitkeren.
Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Pointer, Reporter Radio en Follow the Money, met gegevens van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Binnen de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg
en de thuiszorg is een winst van drie procent gangbaar. De onderzoekers vonden echter bij 97 zorgbedrijven veel
hogere winstmarges. Gemiddeld ging het om ruim twintig procent winst, met individuele uitschieters tot wel 66,8
procent.
De onderzoekers realiseren zich dat incidentele hogere winsten mogelijk zijn, bijvoorbeeld na verkoop van een
bedrijfsonderdeel of subsidies, maar voor 97 instellingen is de hoge winst "structureel en niet eenvoudig te
verklaren".
Dat dit mogelijk is, komt volgens de onderzoekers door een gebrek aan controle. Er vindt wel een accountantscontrole
plaats, maar daarin zou volgens de onderzoekers niet op de winstpercentages worden gelet; dat is aan de Raad van
Toezicht van een zorginstelling. Die blijkt bij sommige bedrijven echter uit vrienden of familie van de eigenaar van de
instelling te bestaan.
Eerder onthulde de onderzoeksgroep al dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro's zorggeld had weggesluisd
om aandeelhouders uit te kopen en een ongewoon hoog salaris uit te keren aan de oud-directeur. Dit leidde tot
Kamervragen van John Kerstens (PvdA), waar aanvankelijk op 27 juni over gesproken zou worden in een Kamerdebat.
Dit is echter verplaatst naar 11 september.
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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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01 december 2021

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: Corona verscherpt tweedeling tussen
ziekenhuizen
De impact van de coronapandemie op de nanciële resultaten van
ziekenhuizen is in 2020 beperkt gebleven. Nederlandse ziekenhuizen haalden
over het afgelopen jaar... 
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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. 
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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... 

