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Utrecht, 19 maart 2014 

 
-ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-  

 
Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen 
volledig goedkeurende accountantsverklaring te krijgen en bevestigen hiermee de 
recente berichten uit verschillende media. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 
maar liefst 60% van de zorgfinancials in deze sectoren een accountantsverklaring met 
beperkingen verwacht - 15% van de ziekenhuizen verwacht zelfs geen goedkeuring. Dit 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de onduidelijkheden rondom de omzetbepaling. 
 
De toegenomen complexiteit van het aangepaste bekostigingsysteem en de daaruit voortvloeiende 

onzekerheden rondom de omzetbepaling hebben behoorlijk wat stof doen opwaaien in de geestelijke 

gezondheidszorg (ggz) en ziekenhuissector. Accountants en zorginstellingen luiden massaal de 
noodklok. Ook uit de meest recente Financiële Zorgthermometer blijkt dat zorgfinancials uit deze 

sectoren de gesprekken met de accountant met weinig vertrouwen tegemoet zien − 60% verwacht 
een accountantsverklaring met beperkingen en 15% van de ziekenhuizen verwacht zelfs geen 

goedkeurende verklaring. 

 
Verder leiden de recente ontwikkelingen in de zorg ertoe dat de jaarlijkse discussie met de 

accountant over de impairment actueler is dan ooit. Door het scheiden van wonen en zorg, lagere 
bezetting en druk op de tarieven speelt de bedrijfswaarde van het vastgoed een steeds grotere rol 

en leidt dit vaker tot een afwaardering. Circa een derde van alle zorginstellingen geeft aan een 
afwaardering te verwachten. Voor de gehandicaptenzorg- en ggz-instellingen ligt dit zelfs boven de 

50%. De afwaarderingen leiden tot een verdamping van het resultaat. Gemiddeld verwachten de 

zorginstellingen dat de omvang van de afwaardering circa 2% van de omzet bedraagt. Dit betekent 
voor de sector een totale afwaardering van circa € 350 miljoen. 

 
Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

"Het uitblijven van een volledig goedkeurende accountantsverklaring bij ggz-instellingen en 
ziekenhuizen is verontrustend. De NZa, accountants en zorginstellingen moeten zo snel mogelijk om 
de tafel voor een gezamenlijke structurele oplossing. De vereniging HEAD  stelt de kennis van haar 
leden beschikbaar om te komen tot oplossingen." 
  
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, directeur zorg) 

"Gezien de lage marges van zorginstellingen zijn de verwachte afwaarderingen zorgelijk. Adequaat 
bijsturen is noodzakelijk en rigoureuze maatregelen zijn onontkomelijk. Dit gaat leiden tot verdere 
gevolgen voor personeel en cliënt." 
 

Over de Financiële Zorgthermometer 
De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door 

Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van HEAD, de vereniging van financiële 

deskundigen in de zorgsector. Elke keer wordt een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, plus 
enkele vragen over actuele thema’s. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden 

begin maart 2014, hebben 168 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de 
twaalfde keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 
Meer informatie over deze twaalfde Financiële Zorgthermometer vindt u in de bijgevoegde 

toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens zijn te vinden op de website www.headonline.nl. Voor een 
toelichting kunt u contact opnemen met drs. Pim Diepstraten van Finance Ideas. Hij is telefonisch te 

bereiken op 06-19212111 en per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl. 
 

-EINDE PERSBERICHT- 
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-TOELICHTING RESULTATEN FINANCIËLE ZORGTHERMOMETER 2014 1e KWARTAAL- 

 
Het onderzoeks- en adviesbureau Finance Ideas en HEAD, de vereniging van financiële specialisten 

in de zorg, hebben in het eerste kwartaal van 2014 onderzocht wat de financials in de zorgsector 
voor de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd leden van de HEAD hebben er 

168 aan het meest recente onderzoek meegewerkt. In deze toelichting gaan we in op de meest 

opvallende resultaten. 
 

 
Uitblijven volledig goedkeurende accountantsverklaring ggz-sector en ziekenhuizen 

Zorgfinancials van ggz-instellingen en ziekenhuizen geven in grote getale aan problemen te 

verwachten met de accountantscontrole van de jaarrekening 2013. 60% van de instellingen binnen 
deze sectoren verwacht een accountantsverklaring met beperkingen. Bij ziekenhuizen komt hier nog 

bovenop dat 15% zelfs geen goedkeurende verklaring verwacht te krijgen. 
 

 
 
In de enquête is de respondenten ook gevraagd naar de reden voor het uitblijven van een volledig 

goedkeurende accountantsverklaring. Massaal geven zorginstellingen aan dat de onzekerheden en de 
complexiteit rondom de omzetverantwoording de belangrijkste oorzaak is.  

 

De gevolgen van een uitblijvende goedkeurende accountantsverklaring bij 15% van alle ziekenhuizen 
beperkt zich met name tot mogelijke aanpassing van de kredietvoorwaarden. 60% van hen geeft 

aan te verwachten dat de bestaande leningvoorwaarden en/of rentecondities door banken zullen 
worden aangepast. 80% verwacht dat het een effect heeft op het verkrijgen van nieuwe financiering 

en/of borging.  
 

Ondanks de recente discussie rondom het hernieuwde controleprotocol nacalculatie AWBZ worden in 

de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg geen problemen verwacht met de accountantscontrole, 
100% verwacht een volledig goedkeurende verklaring. 

  

Verwachting met betrekking tot accountantsverklaring

GGZ sector
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De meerderheid van de respondenten geeft aan dat het uitblijven van een volledig 

goedkeurende accountantsverklaring wordt veroorzaakt door de onzekerheden rondom de 

omzetverantwoording 2013.
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Kritische houding accountant 

Ruim 55% van de zorginstellingen geeft aan dat de houding van de accountant bij de controle van 
de jaarrekening 2013 kritischer is dan voorgaand jaar. Dit is met name het geval bij ggz-instellingen 

en ziekenhuizen, waar de percentages met 76% en 64% nog hoger liggen. Opvallend is dat met 
name de grote zorginstellingen van mening zijn dat de accountant een kritischere houding aanneemt 

dan voorgaand jaar. 

 
 

 
 

 
Afwaardering noodzakelijk bij gedeelte zorginstellingen 

Een jaarlijks terugkerende discussie met de accountant betreft de impairmenttoets met eventuele 
afwaardering op het vastgoed. Circa een derde van alle zorginstellingen geeft aan een afwaardering 

te verwachten. In de gehandicaptenzorg (54%) en ggz-sector (52%) is dit zelfs meer dan de helft 

van alle instellingen. Het merendeel hiervan verwacht een afwaardering van circa 0% tot 2% van de 
omzet, ongeveer 12% van alle zorginstellingen verwacht een afwaardering van meer dan 2% van de 

omzet. 
 

Als deze cijfers worden geprojecteerd op de omzetcijfers van voorgaand jaar komt de totale 
afwaardering in de zorgsector neer op circa € 350 miljoen. Dit is ongeveer een vierde van het totale 

resultaat dat alle zorginstellingen over 2012 hebben behaald. 

 

 
 

Houding accountant

55% ervaart de houding van de accountant als kritischer ten opzichte van voorgaand jaar *
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* Gebaseerd op de antwooren van 167 respondenten 

Verwachting afwaardering

34% verwacht een afwaardering op de materiële vaste activa voor de jaarrekening 2013 *
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* Gebaseerd op de antwoorden van 167 respondenten 



 

pagina 3 van 5 

Administratieve lasten stijgen explosief 

81% van de zorginstellingen geeft aan dat zij verwachten dat de administratieve lasten in het 
komende jaar gaan stijgen. Dit percentage is in de hele geschiedenis van de financiële 

zorgthermometer niet zo hoog geweest en is illustrerend voor de toegenomen regeldruk in de 
zorgsector. 

 

 

 
 

Liquiditeitsproblemen door vertraagde declaratiesoftware basis GGZ 

Door de late besluitvorming omtrent de basis-ggz is de declaratiesoftware pas later dit jaar 
voorhanden. Hierdoor kunnen behandelingen die na 1 januari zijn gestart, niet worden gedeclareerd. 

Om liquiditeitsproblemen op te vangen hebben zorgverzekeraars een regeling opgesteld voor het 
geven van een noodvoorschot aan gecontracteerde zorgaanbieders.  

 

Echter, meer dan de helft van de ggz-instellingen geeft aan geen of onvoldoende bevoorschotting te 
ontvangen, waardoor zij liquiditeitsproblemen verwachten. Slechts 24% geeft aan voldoende 

bevoorschotting te ontvangen. 
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Verwachting ontwikkeling administratieve last

81% verwacht een stijging van de administratieve last de komende 12 maanden*

26

* Gebaseerd op de antwoorden van 168 respondenten 

Problematiek declaratiesoftware GGZ sector

56% GGZ instellingen verwacht liquiditeitsproblemen door de vertraagde declaratiesoftware 

en de daaraan gekoppelde verhoogde bevoorschotting *
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* Gebaseerd op de antwoorden van 25 respondenten 
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Omzetverwachting naar absoluut dieptepunt 

Elk kwartaal wordt de respondenten van de Financiële Zorgthermometer gevraagd naar de 
omzetverwachtingen voor het komende jaar. Sinds het begin is een trend ingezet waarbij 

zorginstellingen steeds negatiever worden over de omzetverwachtingen. Deze trend zet dit kwartaal 
onverstoord door - de groei-index staat zelfs op zijn diepste punt. 62% van alle zorginstellingen 

verwacht dat de reële omzet (exclusief inflatie) zal dalen. Slechts 7% verwacht een stijging in de 

komende 12 maanden. De verwachtingen zijn het meest negatief in de ggz-sector, waar geen enkele 
instelling verwacht dat de reële omzet zal groeien.  

 
 

  
 

 

Kredietopslagen hoger 
Over het algemeen verwachten zorginstellingen dat kredietopslagen in de komende 12 maanden 

hoger worden. Maar liefst 64% verwacht dat de kredietopslag zal stijgen. Deze percentages liggen 
nog hoger in de gehandicaptenzorg (73%), ggz-sector (80%) en voor ziekenhuizen en 

revalidatiecentra (74%). 

 

 

Reële omzetverwachting naar absoluut dieptepunt*
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* Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers

Groei-index

22

49

33

Q1 2014

7%

57%

33%

3%

0%

wordt veel hoger

wordt hoger

blijft ongeveer gelijk

wordt lager

wordt veel lager

Verwachting ontwikkeling kredietopslag

64% verwacht dat de kredietopslag hoger wordt de komende 12 maanden*
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* Gebaseerd op de antwoorden van 168 respondenten 


