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Geachte mevrouw Schippers, 

 

Wij hebben u op 20 december 2012 een brief gestuurd over de onzekerheden in de jaarrekeningen 

en daaraan gerelateerde verantwoordingen over 2012 van instellingen voor medisch specialistische 

zorg, waaronder ziekenhuizen en universitaire medische centra (UMC’s). In de brief hebben wij u 

verzocht om oog te hebben voor de geschetste verantwoordings- en controleproblematiek in de  

sector. Om de jaarrekening en overige verantwoordingen correct te kunnen opstellen is voor de 

instellingen op onderdelen van de regelgeving en de te hanteren begrippen meer duidelijkheid  

vereist. Ook voor de controle door accountants en voor de zorgverzekeraars is die duidelijkheid  

noodzakelijk. Wij hebben de vrees uitgesproken dat accountants naar alle waarschijnlijkheid niet in 

staat zullen zijn om goedkeurende verklaringen af te geven. Ook hebben wij aangegeven dat het 

belangrijk is dat alle partijen in de sector hun verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan een 

oplossing. Tenslotte hebben wij aangekondigd in januari 2013 een NBA Alert uit te zullen brengen. 

 In een NBA Alert geven wij onze leden aanwijzingen voor het uitgeven van controleverklaringen.  

 

Wij hebben geconstateerd dat uw ministerie inmiddels voortvarend aan de slag is gegaan. Sinds half 

januari vindt constructief overleg plaats met vertegenwoordigers van alle relevante partijen in de 

sector. Dit overleg werd gevoerd onder voorzitterschap van uw ministerie. Tijdens het overleg komen  

diverse thema’s aan de orde die anticiperen op de controlevraagstukken van de individuele instel-

lingsaccountants. Te noemen zijn onder andere de certificering van de landelijke Grouper over 2012, 

de normstelling rondom de vaststelling van het schaduwbudget en het bijbehorende transitiebedrag 

en de eventuele verlenging van de transitietijdlijn.  

 

Inmiddels wordt er onder regie van brancheverenigingen in de sector, de Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hard gewerkt aan een 

handreiking voor de uitwerkingsvraagstukken in de jaarrekening 2012, waarvan het de bedoeling is 

om deze te formaliseren in het bestuurlijk overleg in de sector op 7 februari. De Nederlandse Zorg-

autoriteit (NZa) speelt als regelgever een belangrijke rol bij de objectivering en vastlegging van de 

normen in deelverantwoordingen.  

 

Uw ministerie heeft de NBA verzocht om, in afwachting van genoemde acties, de Alert nog niet uit te 

brengen. Bij deze bevestig ik u dat wij bereid zijn om de publicatie van de Alert uit te stellen. Wij zul-

len verder gaan met de uitwerking en consultatie van de Alert, maar deze nog niet publiceren.  

Omdat accountants voor hun oordeelsvorming uiterlijk medio februari over de Alert moeten kunnen 

beschikken, zullen wij de publicatie ervan uitstellen tot de derde week van februari. Op deze wijze kan 

de Alert tot en met vrijdag 15 februari worden aangepast aan de laatste stand van zaken. 

 

 

 

 



 

 

Wij hopen oprecht dat via bovengenoemde acties nog veel onzekerheid kan worden weggenomen en 

danken u bij voorbaat voor het hiertoe genomen initiatief. We kunnen op dit moment echter geen 

enkele uitspraak doen over de uitkomsten van de genoemde initiatieven en de eindconclusies voor de 

accountantsverklaringen.  

 

 

Voorzitter NBA 
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