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Voorwoord

Het proefschrift "Externe verslaggeving van samenwerkende zorginstellingen" dat voor U ligt
is het resultaat van enkele jaren noeste, maar ook vreugdevolle arbeid. Werl<zaam in de gezond-
heidszorg, is in de loop der jaren mijn belangstelling voor dit onderwerp gegroeid. Mijn scriptie
"Consolidatie bij ziekenhuisvoorzieningen" van de postdoctorale controllersopleiding aan de Vrije
Universiteit is inmiddels uitgegroeid tot een aanzienlijk boekwerk. Het schrijv€n van die scriptie
en mijn interesse brachten mij er toe mijn scriptiebegeleider te vragen ook als promotor op te tre-
den.

Inmiddels zijn ruim vier jaar verstreken.  In die tijd heb ik vele waardevolle discussies

gevoerd met mijn promotor, prof dr Johan van Helleman RA. Zonder die discussies en zijn
beschouwingen die mij als praktijkmens weer van enige afstand naar de materie deden kijken zou
dit proefschrift zeker niet deze omvang en inhoud gekregen hebben. lk wil dan ook mijn promotor
en de leden van de promotiecommissie bedanken voor hun waardevolle opmerkingen, kritische
kanttekeningen en nieuwe inzichten.

Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op de praktijk van alle dag. Daarom wil
ik alle mensen "uit het veld" van de gezondheidszorg die hun bijdrage hebben geleverd bedanken:
de directeuren en controllers die behulpzaam waren met de informatie voor casebeschrijvingen, de
respondenten van de enquetes, de bankiers, zorgverzekeraars en directeuren die zich lieten inter-
viewen, informatie gaven en nieuwe gezichtspunten onthulden, ir Louis Brackel die de statistiek
verzorgde, Nicole van Hal voor het lezen van stukken, prof dr Guus van Montfort, prof dr JOS
Blommaert en prof dr Martin Hoogendoorn RA met wie ik een aantal interessante discussies mocht
voeren, de heren Koenen en Roobol van CZ-groep en de dames Mariette van den Brink en Ingrid
van Elderen die praktisch gekeken hebben naar geconsolideerde externe verslaggeving en de leden
van de werkgroep Gezondheidszorg van de Raad voor de Jaarverslaggeving die mij in de discussie
over de nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen  ook en passant voorzien hebben van
praktijkvoorbeelden, argumenten en relevante feiten.

Daarnaast wil ik mijn collega's van de adviesgroep Gezondheidszorg van Ernst 67 Young
Consulting bedanken die mij in staat stelden te werken aan mijn proefschrift over een onderwerp
dat in de consultancy niet zo in de belangstelling staat. Ook wil ik Ernst & Young Consulting
bedanken voor de financiele ondersteuning van dit onderzoek, de dames van het secretariaat

Gezondheidszorg voor hun ondersteuning en de medewerkers van het Documentatiecentrum voor
het zoeken naar, soms vrijwel onvindbare, publicaties en het voorzien in nieuwe richtlijnen, regels
et cetera.

Dit onderzoek raakt aan een viertal onderwerpen die nauw aan elkaar gerelateerd zijn:
1. De aard, omvang, frequentie en verschijningsvormen van samenwerkingsverbanden in de zorg-

sector die steeds veelzijdiger, pluriformer en creatiever lijken te worden. De praktijk van de
samenwerking wordt beschreven en samenwerkingsverbanden worden geklassificeerd in een
beperkt aantal groepen,
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2. De manier waarop gebruikers omgaan met de informatie die zil kunnen ontlenen aan het jaar-

verslag en het belang dat zij hechten aan de externe verslaggeving van zorginstellingen. Het lijkt
er op dat slechts enkele groepen professionele gebruikers zich verdiepen in de externe verslag-
gej·ing, terwijl belangrijke belanghebbenden als ondernemingsraden en clienten en hun verte-

genwoordigers zich geen toegang weten te verschaffen tot de vooral financiele stukken,
3. Een raamwerk voor de externe verslaggeving van zorginstellingen of in bredere zin van non-

profit organisaties. Het blijkt dat de specifieke kenmerken van non-profit organisaties toch spe-
cifieke eisen stellen aan een raamwerk en richllijnen voor de externe verslaggeving

4. De verwerking van samenwerkingsverbanden in de externe verslaggeving. In dit onderzoek
wordt een aantal mogelijkheden naar voren gebracht om de samenwerkingsverbanden op een
consequente wilze te verwerken in de externe verslaggeving.

Bij  het voltooien van dit proefschrift, in mei 2000, zijn de nieuwe Regeling Jaarverslaggeving

Zorginstellingen en de (Ontwerp-)Richtlijn Zorginstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving
(RJ) net verschenen. Beide zijn in dit proefschrift verwerkt.

Een proefschrift schrijfje weliswaar alleen, maar niet in eenzaamheid. Daarom dank ik mijn
ouders, die steeds geinteresseerd bleven in de voortgang, en in het bijzonder mijn echtgenote,
Bernadette van der Horst, die er geen moeite mee had als ik weer eens aan mijn proefschrift zat te
werken of daarvoor van huis was. Zonder haar ondersteuning (niet alleen het verzenden van meer
dan 250 enquetes, maar vooral de morele ondersteuning als ik het eens niet zag zitten) was dit
proefschrift niet mogelijk geweest. En niet te vergeten mi in zoon Julian, die nu wat meer aandacht

van papa zal krijgen.

Maarssen, 13 mei 2000

Frans Schaepkens
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1 Probleemstelling
en onderzoeksopzet

1.1      Inleiding

De externe verslaggeving van (intramurale) zorginstellingen in Nederland over boekjaren tot
en met 1999 is geregeld in de Regeling Jaarverslaggeving Ziekenhuisvoorzieningen (RJZ 1991),
gepubliceerd in De Staatscourant van 4 juli 1991. De RJZ 1991 is de opvolger van het uit 1984
daterende Besluit Jaarrekening Ziekenhuisvoorzieningen (BJZ). Beide regelingen geven voorschrif-
ten voor de jaarrekening van zorginstellingen die vallen onder de Wet Ziekenhuisvoorzieningen
(WZV). Dit houdt onder meer in dat zorgverleners die niet onder de WZV vallen, zoals bejaarden-
oorden of thuiszorg, niet onder de RJZ 1991 vallen.

De  RJZ 1991 regelt de externe verslaggeving van zorginstellingen op basis van artikel  23  van
de WZV en niet op basis van Burgerlijk Wetboek (BW) 2, titel 9, die regels stelt voor de jaarreke-

ning en het jaarverslag van de NV, BV, de Onderlinge waarborgmaatschappij en de cooperatie.
Blijkens artikel 2:360, lid 3, is deze titel ook van toepassing op stichtingen en verenigingen die ten
of meer ondernemingen drijven. De RJZ 1991 komt daarmee relatief los te staan van de algemene
regels en richtlijnen, onder meer van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), die gelden voor naar
Nederlands recht opgestelde jaarrekeningen. In de Toelichting van het Ministerie van VWS (toen-
malig WVC) wordt gesteld dat de regeling over het geheel genomen meer in lijn gebracht is met de
regeling van BW 2, titel 9.

Artikel 2, lid 5, van de RJZ 1991 stelt dat gegevens opgenomen worden "over het aantal, de
aard en de omvang van samenwerkingsverbanden; daarbij wordt de mate van zeggenschap van de
rechtspersoon (bedoeld is de zorginstelling) in het beheer van het samenwerkingsverband medege-
deeld.". Als samenwerkingsverband wordt (RJZ 1991, artikel 2, lid 6) "aangemerkt een organisa-
torisch verband waarin de rechtspersoon duurzaam samenwerkt met andere rechtspersonen ten
dienste van de werkzaamheid van de ziekenhuisvoorziening en waaruit risico's of verplichtingen
voor hem voortvloeien"

Van samenwerkingsverbanden wordt dus een beperkt aantal gegevens vermeld in de jaarre-
kening van de zorginstelling. De definitie van een samenwerkingsverband wijkt af van overeen-

komstige begrippen  uit  BW 2, zoals dochtermaatschappij  o f deelneming, 0 fschoon de definitie
aansluit op die van een deelneming (Maat, 1995).
In de praktijk blijken steeds meer samenwerkingsverbanden te ontstaan tussen zorginstellingen
onderling en tussen ten of meer zorginstellingen en andersoortige activiteiten die al dan niet gere-
lateerd zijn aan de zorg Onderzoek van onder meer Maat en Geleedst (1993) toont aan dat samen-

werkingsverbanden een belangrijk verschijnsel zijn in de gezondheidszorg. Van Harten (1998)
beschrijft een "concern" in de zorgsector, terwijl Hoek (1996 en 1998) diverse vormen van samen-

werking, waaronder groepsvorming en dochtermaatschappijen, beschrijft.
Samenwerkingsverbanden, in welke vorm dan ook, zijn een niet te verwaarlozen verschijnsel in de

zorgsector. Meer in het algemeen schetst Hendriks (1994) hoe stichtingen, een belangrijke rechts-
vorm in de zorgsector, in een "groep" verbonden kunnen worden.
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Bil brief van 8 december 1997 heeft de Minister van VWS aan de RJ gerraagd een nieuwe
regeling op te stellen voor de externe rerslaggeving van (Intramurale) Gezondheidszorgvoorzie-
ningen, die zich ook zou kunnen gaan uitstrekken over andere zorginstellingen, zoals bilvoorbeeld
thuiszorg en beiaardenoorden. De RJ heeft zich bereid verklaard een dergelijke taak op zich le
nemen en heeft daartoe een tripartiete (verstrekkers, gebruikers en controleurs) werkgroep inge-
steld die zich over het betreffende onderwerp buigt  In haar voorstellen ziet deze werkgroep moge-
lilkheden voor de toepassing van consolidatie bil zorginstellingen. Dit is niet alleen een gevolg van
de wens om  BW 2, titel 9, zoveel als mogelijk toe te passen voor zorginstellingen,  maar ook een
zelfstandige wens om zorginstellingen meer inzicht te doen geven in de groep waar zij deel van uit-
maken.

In de nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, gepubliceerd in de Staatscourant
van  21  december  1999, die betrekking heeft op boekjaren die op of na  1 januari 2000 aanvangen,
wordt voorzien in een consolidatieplicht Cart 8,  lid  1).  In de (ontwerp-)Richtlijn Zorginstellingen
van de RJ (paragraaf 655.218) wordt informatieverstrekking ten aanzien van "verbonden rechts-
personen" verplicht gesteld.

Gezien de ontwikkelingen in de zorgsector die steeds meer onderlinge dwarsverbanden met
zich meebrengen, de thans ondernomen pogingen om de RJZ 1991 te moderniseren en de pogin-
gen de RJZ 1991 meer in lijn te brengen met de regels van BW 2 titel 9 en de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving van de  RJ en de publicatie van de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen en
de Contwerp-)Richtliin Zorginstellingen van de RJ is het zinvol te beschouwen hoe samenwerkings-
verbanden in de externe verslaggeving tot uitdrukking kunnen komen.

1.2 Een korte beschouwing over samenwerkingsverbanden bij profit organisaties

Bii profit organisaties kunnen een aantal vormen van onderlinge verbondenheid onderkend
ii·orden. Bij elke \·orm van verbondenheid past een bepaalde wijze van verwerking in de externe
rerslagge,·ing. Een bil profit organisaties zeer reel toegepaste \·orm \an rerbondenheid is die doot
middel van participatie in het aandelenkapitaal. Door deel te nemen in het aandelenkapitaal van
een andere vennootschap worden een drietal rechten verkregen (Moerland, 1997b, pagina 72):

1  Het zeggenschapsrecht dat aan de aandelen verbonden is.
2. Het recht op een uitkering uit de behaalde winsten; een vermogensrecht.
3. Het vervreemdingsrecht, het recht een aandeel onbelemmerd van de hand te doen.

Dit laatste recht, waaraan de nodige beperkingen kunnen kleven zoats de noodzaak een
koper te vinden, is in het kader van ons onderzoek niet relevant en wordt derhalve buiten
beschouwing gelaten.
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De door middel van aandelenparticipatie tot stand gebrachte samenwerking kan een drietal
niveaus aannemen:

1. Een groep: door middel van de participatie in aandelen is een economische en organisatorische
eenheid ontstaan omdat de moedermaatschappij zowel overheersende zeggenschapsrechten als
vermogensrechten heeft verworven.

2.  Een joint venture waarbij enkele samenwerkende partijen de gezamenlijke zeggenschap en ver-

mogensrechten hebben verworven. Geen der samenwerkende partijen kan alleen overheersende

zeggenschap uitoefenen.
3. Een deelneming, waarbij wel zeggenschapsrechten zijn verworven, maar geen meerderheid in

de zeggenschap en waarbij vermogensrechten verworven zijn.

Opgemerkt moet worden dat ongeacht de mate van deelname het vermogensrecht naar rato
van participatie geldt. Het zeggenschapsrecht is weliswaar ook naar rato van deelname, maar door
een meerderheid te verwerven wordt in ten stap meteen overheersende zeggenschap verworven.
Beide rechten kunnen door specifieke statutaire bepalingen (categorieen aandelen, inperking zeg-
genschap et cetera) beinvloed worden.

Een alternatieve wijze om verbondenheid tot stand te brengen is door middel van een con-
tractuele overeenkomst waarin twee (of meer) partijen zich jegens elkaar verbinden. Aan een der-
gelijke contractuele binding kunnen meer of minder rechten toegekend worden. Contractuele

verbindingen kunnen zich richten op een drietal niveaus:
1.  Een (strategische) alliantie waarin twee of meer partijen zich verbinden in gezamenlijkheid te

opereren. Voorbeelden van dergelijke contracten zijn die tussen KLM en North West en tuSSen

KLM en ALItalia.
2. Joint ventures die gericht zijn op het gezamenlijk aansturen van bepaalde operaties (jointly con-

trolled operations) of gebruik van activa (jointly controlled assets) waarbij de operaties c.q. de
activa niet ondergebracht zijn in een door de samenwerkende partijen gecontroleerde aparte
juridische entiteit (jointly controlled entity).

3. Contractuele relaties gericht op zeer specifieke delen van het bedrijfsproces, waarbij wel het
belang van de onderneming gediend wordt, maar waar extern geen overheersende werking van
uitgaat. Dergelijke contractuele relaties doen zich bijvoorbeeld voor bij de zogenaamde "out-

sourcing" van bepaalde werkzaamheden van een afnemer aan een leverancier.

Elke vorm van samenwerking heeft in de externe verslaggeving zijn weerslag. Als de boven-
genoemde vormen van samenwerking en de wijze waarop ze in de externe verslaggeving tot uit-

drukking komen in schema weergegeven worden dan ontstaat figuur  1.1.
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Mate van Vennootschappelijke verbondenheid Contractuele verbondenheid
verbondenheid

Vorm exter·ne Verwcrizing *m
1 Verwerhing externe

yerslaggeving
 

w. nlaggiving

Sterk Grocp Consolidatie Alliantle   Vermelden in

externe verslaggeving
eventueel consohdatie

Jointly controlled Proportionele jointly controlled Venturers

entlt>· consolidatie o[ operations c.q. verantwoorden eigen
vermogensmutalie assers activa en passiva,
methode kosten en

opbrengsten
worden toegerekend
op basis van contract
inzake Joint venture

Zwak Deelneming Vermogensmutalte Specifiek contract Eventueel vermelden

methode langlopende
verplichting

Figuur 1.1 Samenwerkingsvormen en externe verslaggeving.

Met betrekking tot non-profit organisaties, in casu zorginstellingen, doet zich de vraag voor
of dergelijke vormen van verbondenheid ook voorkomen, en indien dat het geval is of vergelijkba-
re vormen van externe verslaggeving als in de profit sector gehanteerd kunnen worden. Hiertoe
zullen in eerste instantie verschillen (en overeenkomsten) tussen profit organisaties en non-profit
organisaties geanalyseerd worden

1.3 Belangrijke verschillen tussen profit organisaties en non-profit organisaties

El' zijn een tweetal verschillen aan te wilzen tussen profit organisaties en non-profit organisa-
ties  1 iet cerste rerschil is de doelstelling ran de organisatie (universeel) en het tweede verschil is
de organisatievorm en de daarmee gepaard gaande verschillen. Dit tweede verschil is specifiek voor
de Nederlandse situatie beschreven.

Door Herremans en Mentink (1993) wordt de in figuur 1.2 weergegeven typologie van orga-
nisaties gepresenteerd.
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Doelstelling Opbrengsten verwervend Bestedingsgericht

Categorie Op winst Type A non-profit organisatie Type B non-profit organisatie
gerichte (Anthony, 1978) (Anthony, 1978)

onderneming

Type Op winst Eigen Eigen Bijdragen om Bijdragen om
organisatie gerichte opbrengsten opbrengsten niet en eigen niet

onderneming en bijdragen opbrengsten
om niet

Typisch Multinational Elektriciteits- Woningbouw- Gesubsidieerd Fondsen
voorbeeld bedrij f corporatie theater- wervende

gezelschap instelling

Figuur 1.2 Typologie van organisaties (Herremans en Mentink, 1993).

In deze typologie wordt allereerst een onderscheid gemaakt tussen op winst gerichte organi-
saties (profit organisaties)  en  niet op winst gerichte organisaties (non-profit organisaties).  De  non-
profit organisaties worden vervolgens op basis van de indeling van Anthony (1978) verdeeld in:
1. Type A: "A nonprofit organization whose financial resources are obtained, entirely, or almost

entirely, from revenues from the sale of goods and services
2. Type B: "A nonprofit organization that obtains a significant amount of financial resources from

sources other than the sale of goods and services".
Beide categorieen worden vervolgens onderverdeeld in de mate waarin eigen opbrengsten en bij-
dragen om niet een rol spelen.

Terzijde zij opgemerkt dat Herremans en Mentink (1993) ziek€nhuizen, als categorie van
zorginstellingen, typeren als een non-profit organisatie met eigen opbrengsten zonder bijdragen
om niet op grond van de constatering dat ziekenhuizen per verrichting en handeling een tarief in
rekening mogen brengen. De werkelijke situatie ligt zowel bij ziekenhuizen, als bij het bredere
veld van zorginstellingen, ingewikkelder. Weliswaar mogen ziekenhuizen en ook andere zorginstel-
lingen een tarief in rekening brengen, maar dit tarief dient als "dekking" voor een vooraf vastge-
steld extern budget. Dit externe budget wordt per zorginstelling vastgesteld op basis van een aantal

parameters die vooraf vastliggen (aantal bedden) of overeengekomen worden (aantal verpleegda-
gen) tussen zorgverzekeraars en zorginstelling. Alle opbrengsten die gedeclareerd worden dienen
om dit externe budget te dekken. Een eventueel hoger bedrag aan declaraties betekent dat de zorg-
instelling een zogenaamd financieringsoverschot heeft (bij een lager bedrag een zogenaamd finan-
cieringstekort) dat als schuld (respectievelijk vordering) op de balans verantwoord moet worden
en dat in het jaar daarop leidt tot lagere (respectievelijk hogere) tarieven. Zonder dieper op deze
materie in te gaan, kan toch gesproken worden over non-profit organisaties met eigen bijdragen,
omdat er sprake is van een relatie tussen productie (van diensten) en opbrengsten. In bijlage 1 is
een zeer gestileerd voorbeeld van deze bekostigingssystematiek uitgewerkt. Overigens moet opge-
merkt worden dat ook binnen de zorgsector verschillen bestaan in bekostigingssystematiek. Zo
zijn er verschillen tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
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De kenmerkende verschillen tussen profit organisaties en non-profit organisaties volgens
Herremans en Mentink (1993, pagina 18) zijn weergegeven in figuur l.3.

Op winst gerichte onderneming Organisatie zonder winstoogmerk

Doelstelling Maken van winst Leveren van goederen en/of diensten

Middel/voorwaarde Leveren van goederen Financiele positie en resultaat

Figuur 1.3 Kenmerkende verschillen profit organisaties en non-profit organisaties.

Zoals uit figuur 1.3 blijkt zijn non-profit organisaties, dus ook zorginstellingen, in tegenstel-
ling tot profit organisaties niet primair gericht op het maken van winst, maar op de levering van

maatschappelijk noodzakelijk geachte goederen en diensten. De financiele positie en resultaten,
primaire doelstelling bij profit organisaties, zijn slechts randvoorwaarden om het voortbestaan op
langere termijn veilig te stellen. Bij de externe verslaggeving van non-profit organisaties, in het bij-
zonder zorginstellingen, moet dus aandacht geschonken worclen aan dit verschil.

Een tweede punt van verschil tussen profit organisaties en zorginstellingen, specifiek betrok-

ken op de Nederlandse situatie, is de organisatievorm. Uit onderzoek (Maat en Van Slobbe, 1988)
blijkt dat 91,3% van de zorginstellingen in de vorm van een stichting,  5,8% in de vorm van een
vereniging en 2,9% in een andere rechtsvorm gedreven worden. Samenwerkingsverbanden bij
zorginstellingen bestaan voor 93,6% uit stichtingen, 4,3% uit verenigingen en 2,1% uit maatschap-
pen (Maat en Geleedst, 1993). De maatschap is overigens een contractuele vorm van samenwer-

king, die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft (Mohr, 1992)

Kenmerkend voor de stichting is dat het weliswaar mogelijk is om zeggenschapsrechten te
creeren die de stichting "afhankelilk" maken van een andere rechtspersoon (Hendriks, 1994), maar
dat er geen sprake is van een vermogensrecht, zoals dat wel bij aandelen in een vennootschap
gebruikelijk is. Dit houdt dus in dat zeggenschapsrecht en vermogensrecht van elkaar gescheiden

ziin Voorts wordt het zeggenschapsrecht niet belichaamd door een aandeel dat vervreemd kan
worden, maar door een bij de stichting of vereniging zelf in de statuten verankerd recht op de
benoeming van bestuurders (en/of toezichthouders) en andere zeggenschapsrechten (zie Hendriks,
1994 en hoofdstuk 2) De onderlinge verbondenheid bij stichtingen en verenigingen kan dus wel
vorm krijgen, maar op een andere wijze dan bij aandelenvennootschappen. Tevens is aan deze ver-
bondenheid geen economisch voordeel (vermogensrecht ten aanzien van economische voordelen)
verbonden. Omdat de onderlinge verbondenheid dus anders vorm krijgt, kunnen de bij profit
organisaties bekende concepten en technieken dus niet of niet zonder meer getransponeerd wor-
den naar zorginstellingen
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1.4   Probleemstelling

Onder jaarverslaggeving of externe verslaggeving wordt verstaan: de balans, de resultatenre-
kening, de toelichting op deze beide stukken, het bestuursverslag en de algemene en overige gege-
vens. Uitgegaan wordt van externe verslaggeving met een algemene doelstelling die aan een brede
groep gebruikers ter beschikking gesteld kan worden. Externe verslaggeving voor speciale doelein-
den, bijvoorbeeld om het wettelijk budget van een zorginstelling te kunnen bepalen, wordt buiten
beschouwing gelaten.

Deze studie richt zich met name op de enkelvoudige en geconsolideerde externe verslagge-
ving van zorginstellingen, of van een groep van onderling met elkaar verbonden rechtspersonen
waaronder zich ten of meer zorginstellingen bevinden, die samenwerkingsverbanden naar de
definitie van de RJZ 1991 kennen. Voorbijgegaan wordt aan samenwerkingsverbanden die geen
invloed van betekenis hebben op de activiteiten, de financiele positie of de financiele resultaten
van een rapporterende zorginstelling.

De probleemstelling luidt:
Op welke wijze kunnen in Nederland gevestigde zorginstellingen, die ten of meer

samenwerkingsverbanden zijn aangegaan hun externe verslaggeving opstellen zodat daaruit
duidelijk het belang en het effect van dat samenwerkingsverband of die samenwerkingsver-
banden blijken?

De volgende begrippen worden gebruikt:
a. Samenwerkingsverband: een organisatorisch verband waarin de rechtspersoon duurzaam

samenwerkt met andere rechtspersonen ten dienste van de werkzaamheid van de zorginstelling
en waaruit risico's en verplichtingen voor hem voortvloeien (RJZ 1991, artikel 2, lid 6, echter
het begrip "ziekenhuisvoorziening" is vervangen door "zorginstelling"). Opgemerkt wordt dat
deze definitie niet meer in de nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen voorkomt. In
de desbetreffende ontwerp-Richtlijn van de RJ wordt gesproken over "duurzame betrokkenheid
of verbondenheid"

b. Enkelvoudige verslaglegging: de balans, de resultatenrekening, de toelichting op deze beide

stukken, het bestuursverslag en de algemene en overige gegevens van een rechtspersoon.
c Geconsolideerde verslaglegging: de balans, de resultatenrekening, de toelichting op deze

beide stukken, het bestuursverslag en de algemene en overige gegevens van een groep (van
rechtspersonen). Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennoot-
schappen organisatorisch zijn verbonden (BW, art. 2:24b).

d. Non-profit organisatie: een organisatie waarvan de doelstelling gelegen is in het leveren van
bepaalde goederen of diensten teneinde een zeker maatschappelijk nut te creeren, waarbij de

bekostiging van de activiteiten en de financiele positie randvoorwaarden vormen (Herremans en
Mentink, 1993).

e.  Zorginstelling: een instelling, in het kader waarvan medische, paramedische, psychosociale
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dan wei psychotherapeutische, farmaceutische of verpleegkundige hulp wordt verleend, al dan

niet gebonden aan de aanwezigheid van ruimtelijke voorzieningen voor de huisvesting en de
daarrnee samenhangende verzorging van patienten Cart  1, lid 1, sub f, WTG) Het begrip zorg-
instelling wordt beperkt tot die instellingen die in de vorm van een rechtspersoon georganiseerd

ziin. Ziekenhuisvoorzieningen vormen een (belangriike) categorie van zorginstellingen

Opgemerkt moet worden dat een rechtspersoon ten of nicerdere (door de overheid erkende)
zorginstellingen kan omvatten (Maat, 1995). Tevens is het mogelijk dat ten rechtspersoon zowel
een zorginstelling omvat als andere activiteiten (Maat, 1995). Uit het veldonderzoek is ook een
geval bekend van ten door de overheid erkende zorginstelling die zich over meer dan ten rechts-
persoon uitstrekte  De relatie tussen de rechtspersoon en de zorginstelling is niet per definitie een
1.1  relatie, maar een  1:n (nkl) relatie en in uitzonderlijke gevallen een m:n (nkl Am21) relatie.

1.5      Opzet van de studie

Deze studie bestaat uit een viertal onderdelen.

In het eerste decl worden samenwerkingsverbanden bij zorginstellingen behandeld. Dit deel

bevat een beschrijving van de status quo van samenwerkingsverbanden en de externe verslagge-
ving dienaangaande bij Nederlandse zorginstellingen. Hoofdstuk 2 behandelt de praktijk ten aan-
zien van samenwerkingsverbanden die zijn of kunnen ontstaan in de zorgsector. Daarbij wordt
naast een overzicht van literatuur ook een aantal cases gepresenteerd. Op basis van deze cases

wordt een indeling in "typische" gevallen gemaakt die als uitgangspunt dienen voor de verdere
ontwikkeling van verslaggevingsmodellen. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de wijze waarop
samenwerkingsverbanden met betrekking tot zorginstellingen volgens de geldende regels in
Nederland, de Verenigde Staten en Caziada iii de externe verslaggeving verwerkt moeten worden.
Hilofdstuk + bevat een onderzoek dat gedaan is onder gebruikers van externe verslaggeving bil
zorginstellingen en een onderzoek dat gehouden is onder de opstellers van externe verslaggering
in de zorgsector. Dit onderzoek is exploratief van aard.

In het twccdc decl, dat bestaat uit hoofdstuk 5, wordt ingegaan op de externe verslaggeving

van profit organisaties Aandacht wordt besteed aan Corporate Governance, aan het
Comprehensive Model for Business Reporting (AICPA, 1994) en aan het Conceptual Framework
van het LASC dat bestemd is voor financiele externe verslaggeving. Vervolgens wordt ingegaan op
de diverse concepten met betrekking tot geconsolideerde externe verslaggeving (economic unit

concept, parent company concept en proportionele consolidatie). Tevens wordt een kort overzicht
gegeven van de concepten, criteria en technieken die FASB, IASC, BW2, titel 9, RJ en Zevende
Richtlijn in hun richtlijnen voor enkelvoudige en geconsolideerde externe verslaggeving voor-

schrijven.
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De motivatie voor het bestuderen van hetgeen bij profit organisaties aan modellen en richtlij-
nen beschikbaar is, is gelegen in enerzijds de langere historie van de (financiele) externe verslagge-
ving bij profit organisaties waardoor een samenhangend stelsel van modellen en regels kon
ontstaan, die tevens uitgebreid onderwerp van onderzoek zijn, en anderzijds in de financiele com-
ponent van de externe verslaggeving die ook bij non-profit organisaties, waar de financiele positie
en resultaten een randvoorwaarde zijn voor het voortbestaan in plaats van een primaire doelstel-
ling, een zodanig belang heeft dat de financiele verslaggeving van deze non-profit organisaties
moet voorzien in de informatiebehoeften van de gebruikers.

In het derde gedeelte wordt ingegaan op de vmag op welke wijze de externe verslaggeving van
zorginstellingen vorm gegeven kan worden indien sprake is van samenwerkingsverbanden. In
hoofdstuk 6 wordt een model voor de externe verslaggeving van non-profit organisaties gepresen-
teerd. In dit model zijn ook elementen van de in hoofdstuk 5 gepresenteerde modellen voor proftt
organisaties opgenomen. In hoofdstuk 7 wordt eerst het concept van de geconsolideerde externe
verslaggeving voor zorginstellingen uitgewerkt. Dit concept sluit aan bij de doelstellingen voor
externe verslaggeving bij zorginstellingen en bij de behoeften aan informatie die bij gebruikers
onderkend kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt eenzelfde uitwerking gegeven aan samenwer-

kingsverbanden in de enkelvoudige externe verslaggeving en komt de verwerking van contractuele
relaties bij zorginstellingen  aan  de  orde.

In het vierde gedeelte worden de reeds besproken concepten toegepast op de diverse vormen
van samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 8 worden de in hoofdstuk 7 uitgewerkte technieken
uitgewerkt, rekening houdend met de doelstelling en het concept van de enkelvoudige en gecon-
solideerde externe verslaggeving bij non-profit organisaties. Deze technieken worden toegepaSt Op
een aantal cases om aan te tonen dat het mogelijk is deze in de praktijk van de verslaggeving zin-
vol toe te passen.

In hoofdstuk 9 tenslotte zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen, terwijl hoofdstuk 10
een Engelstalige Summary bevat.
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2 Samenwerken4e zorginstellingen
in tneorie en praktijn

2.1 Overzicht onderzoek en literatuur

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van samenwerkingsverbanden bij zorginstellin-
gen en van de wijze waarop die thans in de externe verslaggeving verwerkt zouden moeten wor-
den. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de Nederlandse zorgsector. In hoofdstuk 5 worden
samenwerkingsverbanden tussen profit organisaties aan de orde gesteld.

Reeds in hoofdstuk 1 is opgemerkt dat zorginstellingen vrijwel exclusief in de vorm van
stichtingen gedreven worden, evenals de door hen aangegane samenwerkingsverbanden. Uit
onderzoek (Maat en Van Slobbe, 1988) blijkt dat 91,3% van de zorginstellingen in de vorm van
een stichting, 5,8% in de vorm van een vereniging en 2,9% in een andere non-profit vorm gedre-
ven worden. Samenwerkingsverbanden bij zorginstellingen bestaan voor 93,6% uit stichtingen,
4,3% uit verenigingen en 2,1% uit maatschappen (Maat en Geleedst, 1993).

Het meest recente onderzoek op het gebied van samenwerkingsverbanden is dat van Maat en
Geleedst (1993) die onderzocht hebben welke samenwerkingsverbanden in de financiele verslag-
geving van zorginstellingen voorkomen en hoe ze verwerkt zijn in de financiele verslaggeving
Daartoe hebben de auteurs de jaarrekeningen van 61 van de in totaal 118 algemene ziekenhuizen
over de jaren  1990 en 1991 onderzocht. Opgemerkt moge worden dat voor de jaarrekening 1991
de toen nieuwe RJZ 1991 van kracht was, waarin in tegenstelling tot de voor het jaar 1990 van
kracht zijnde voorganger van de RJZ 1991, het Besluit Jaarrekeningen Ziekenhuisvoorzieningen
(BJZ), het begrip samenwerkingsverband expliciet is omschreven. Overigens legde ook het BJZ de
verplichting op samenwerkingsverbanden te vermelden in de jaarrekening.

De RJZ 1991 definieert samenwerkingsverbanden als volgt: "Als samenwerkingsverband
wordt aangemerkt een organisatorisch verband waarin de rechtspersoon duurzaam samenwerkt
met andere rechtspersonen ten dienste van de werkzaamheid van de zorginstelling en waaruit risi-
co's of verplichtingen voor hem voortvloeien." De definitie van samenwerkingsverbanden in de RJZ
1991 komt in grote lijnen overeen met het deelnemingsbegrip van art 2:24c (Maat 1995).

In de jaarrekeningen over het jaar 1990 worden gemiddeld 5,19 samenwerkingsverbanden
vermeld, met een maximum van 14. In totaal worden 301 samenwerkingsverbanden gevonden;
waarvan van 235 samenwerkingsverbanden (= 78,1%) de rechtsvorm is achterhaald uit de jaarre-
kening. In 1991 werden 309 samenwerkingsverbanden gevonden; van 248 (80%) werd de rechts-
vorm vermeld. In tabel 2.1 staat een overzicht van de rechtsvormen
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Tabel 2.1   Rechtsvormen van samenwerhingsverbanden (Maac en Geleedst, 1993)

Rechtsi·orm Aanwl samenwerkingsverbanden In 1 \·an het lotaa]

1990 1991 1990 1991

Stichling 220 232 93.6 93,5

Vereniging                                                        10                                      11 4.3 4.4

Maatschap                                                                                            5                                                                5                                                          2,1                                                           2.1

Totaal 235 248 100 100

Van 299 samenwerkingsverbanden konden de auteurs achterhalen in welke sector het

samenwerkingsverband actief was. De belangrijkste sectoren zijn opleiding, integraal kankercen-
trum, laboratorium, bloedbank en informatiecentrum. Opgemerkt moet worden dat opleidingen
sinds 1997 ondergebracht zijn bij het Ministerie van OCW, terwijl bloedbanken in 1998 ziin opge-
gaan in ten landelijke organisatie. Deze samenwerkingsverbanden zullen dus thans in aantal en
betekenis fors zijn afgenomen.

Op grond van de RJZ 1991 (art. 2, lid 5) moet de mate van zeggenschap in samenwerkings-
verbanden vermeld worden. Cox (1984) adviseerde, onder het regime van het BJZ, de zeggenschap
in de jaarrekening te laten blijken door het aantal in het desbetreffende samenwerkingsverband
deelnemende rechtspersonen, alsmede de vertegenwoordiging van de rechtspersoon in het samen-
werkingsverband te vermelden. Uit het onderzoek van Maat en Geleedst (1993) blijkt dat dit maar
beperkt gebeurt  ln 1990 werd in 47% van de gevallen met betrekking tot 44% van de samenwer-

kingsverbanden het aantal deelnemende rechtspersonen genoemd (1991: 46% respectievelijk
4496). In 70% ran de jaarrekeningen en met betrekking tot 80% van de samenwerkingsverbanden
wei"d het aantal vertegenwoordigers in de samenwerkingsverbanden genoemd (1991: 72%, respec-
lievelilk 78%)  Slechts in 36% van de jaarrekeningen, met betrekking tot 35% van de samenwer-
kingsverbanden, werd het totaal aantal bestuursleden in een samenwerkingsverband genoemd
( 1991.3696, respectievelijk 3696). Uit deze gege\'ens blijkt dat het in een groot aantal gevallen niet
mogelijk is om de mate van zeggenschap in een samenwerkingsverband te achterhalen. Overigens
moet opgemerkt worden dat niet alleen zeggenschap in het bestuur de mate van zeggenschap
bepaalt: ook statutaire bepalingen en feitelijke omstandigheden kunnen de mate van zeggenschap
sterk mede bepalen.

Onder de RJZ 1991 wordt (artikel 11) slechts de vermelding van de lange termijn vorderin-
gen op samenwerkingsverbanden, waarin de rechtspersoon deelneemt vereist. Tevens dienen (RJZ
1991, artikel 22, lid 5) niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen legens samenwer-
kingsverbanden apart vermeld te worden. Onder het BJZ werd zowel een aparte vermelding van de
korte als lange termijn vorderingen op en schulden aan samenwerkingsverbanden vereist Op dit
punt wijkt de RJZ 1991 af van de voor rechtspersonen vallend onder BW 2, titel 9, voorgeschreven
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modellen uit het Besluit Modellen Jaarrekening, waarin voorgeschreven wordt dat vorderingen op
en schulden aan groepsmaatschappijen, participanten en maatschappijen waarin wordt deelgeno-
men apart vermeld worden.

Tevens verplichtte het BJZ tot afzonderlijke opgave van de kosten van samenwerkingsverban-

den; een verplichting die onder de RJZ 1991 is vervallen.

In tabel 2.2 zijn de diverse componenten uit de financiele verslaggeving, betrekking hebbend
op samenwerkingsverbanden, vermeld. Uit deze tabel blijkt dat de onderlinge verhoudingen tus-
sen de zorginstellingen en de samenwerkingsverbanden nauwelijks uit de jaarrekening blijken.
Opgemerkt moet worden dat als die onderlinge financiele verhoudingen niet bestaan, ze ook niet
vermeld zullen worden. In hoeverre dit effect zich voordoet is niet te achterhalen.

Tabel 2.2. Financiele verhoudingen met samenswerhingsverbanden  (Maat en  Gekedst,  1993)

N=jaarrekeningen van 61 (van de 1990 1991

118) algemene ziekenhuizen

In % van het totaal Jaar- Samen- Jaar- Samen-

rekeningen werkingsverbanden rekeningen werkingsverbanden

Vorderingen, kone termijn                      37                           12                 28                            8

Vorderingen, lange termijn                                  21                                           9                         23                                          7

Schulden, korte termijn                          20                            8                 20                            6

Schulden, lange termijn                                    3                                      1                         2                                      0

Kosten                                                            56                                    74                      38                                    50

Belangrijk is om de algemene conclusie van Maat en Geleedst (1993) naar aanleiding van
hun onderzoek te memoreren: "Onze algemene conclusie met betrekking tot samenwerkingsver-

banden in de RJZ 1991 is dat de poging om betere en uitgebreidere informatie te verkrijgen jam-

mer genoeg en op dit moment als niet geheel geslaagd moet worden beschouwd.

Maat en Van Slobbe (1988) hebben onderzoek gedaan naar de jaarverslagen van 240 zorgin-
stellingen. Op dit onderzoek iS tevens de publicatie van Maat en Bergshoeff (1990) gebaseerd. In
het tweede onderzoek wordt relatief veel aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden in de
vorm van meerdere zorginstellingen binnen een rechtspersoon, terwijl deze studie zich richt op

samenwerkingsverbanden tussen meerdere rechtspersonen. Overigens is uit de studie van Maat en
Bergshoeff (1990) te concluderen dat zich met betrekking tot meerdere zorginstellingen binnen

ten rechtspersoon geen voor deze dissertatie belangrijke vraagstukken voordoen; men kan vol-
staan met een resultatenrekening op het niveau van de rechtspersoon met een uitsplitsing naar elke
zorginstelling en een balans eveneens op het niveau van de rechtspersoon met waar mogelijk een
splitsing van individuele posten naar de diverse zorginstellingen. De facto is hier sprake van seg-
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mentatic van (delen van) de resultatenrekening en de balans, waarbij de erkenning of toelating als
basis voor de segmentatie dient.

Rdmant uit de beide onderzoeken is de aard en omrang van de gei·onden sanienwerkings-
verbanden: in  113 van de 240 Jaarrekeningenwerden 515 samenwerkingsverbanden gevonden,
gemiddeld 4.56 per laarrekening met een maximum ,·an 13. Overigens moge opgemerkt worden
dat onder de indertijd vigerende regelgeving, het Besluit Jaarrekeningen Ziekenhuisvoor=ieningen
(BJZ), het expliciet vermelden van samenwerkingsverbanden niet verplicht was, slechts bestond de
verplichting vorderingen op, schulden aan en kosten met betrekking tot samenwerkingsverbanden
apart te specificeren. De onderzoekers hebben zich beperkt tot de in de algemene gegevens opge-
nomen samenwerkingsverbanden. Van de samenwerkingsverbanden had, voorzover vermeld,
94.9% de vorm van een stichting en 5,1% de vorm van een vereniging

De samenwerkingsverbanden hebben betrekking op met name de volgende sectoren: oplei-
ding, integraal kankercentrum, laboratorium, bloedbank, regionale samenwerking, regionaal insti-
tuut geestelijke gezondheidszorg, apotheek, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis en
inforniatiecentrum. Deze opsomming is vrijwel gelijk aan die uit het onderzoek van Maat en
Geleedst (1993). Opleidingen en bloedbanken behoren thans waarschijnlijk niet meer tot de
samenwerkingsverbanden.

Van 343 samenwerkingsverbanden ziin gegevens bekend omtrent de zeggenschap die uitge-
oefend kan worden. zie tabel 2.3. In elk van de kolommen genummerd 1 tot en met 10 is een

mogelilke combinatie van elk van de genoemde gegevens opgenomen. Onder "gegevens" zijn
opgenomen die gegevens die omtrent de deelname in samenwerkingsverbanden gevonden ziln
Per koloni (1.....10) is door middel van de :warte blokken aangegeven welke combinaties van de
genoenide gegerens gevonden ziin, terwill onder de kolom aangegeven is bil welk aantal van de
samenwerkingsverbanden de desbetreffende combinatie gevonden is. Zo is bilvoorbeeld (kolom I )
1,ij  117 r·an de 343 samenwerkingsz·erbanden een combinatie aangetroffen van de volgende gege-
vens: aantal deelnemende rechtspersonen in het samenwerkingsverband, het aantal r'ertegen wocir-
digers dat de rapporterende zorginstelling heeft in het samenwerkings,·erband en het totaal aantal
bestuursleden dat het samenwerkings\·crband kent.
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Tabel 2.3. Zeggenschap in samenwerkingsverbanden.  (Maat en  van Slobbe,  1988)

Aantal(n=343 Kolom

samenwerkingsverbanden

Gegevens 1 2 3 4 5 6 7 8      9      10

aantal deelnemende
rechtspersonen

aantal vertegenwooragers                                                                                              --                              -

totaal aantal bestuursleden

vertegenwoordiging ja/nee

participatiepercentage

personele unte --
117    56     26     102 5 16     7      7      2      5

Slechts van de samenwerkingsverbanden zoals vermeld in de kolommen  1, 3 en 9 (totaal
42,3%) is iets te zeggen over de mate van zeggenschap. In deze kolommen zijn die combinaties
opgenomen die voldoende gegevens bevatten om de mate van zeggenschap in het bestuur te kun-
nen bepalen, hetgeen, gezien onder meer statutaire beperkingen, niet zonder meer overeen hoeft te
komen met de werkelijke mate van zeggenschap.

Diverse auteurs, onder andere Hoek (1996 en 1998), Hendriks (1994), Houwen (1994), De
Monchy (1994) en Galesloot en Waardenburg (1991), signaleren dat non-profit organisaties, waar-
onder ook zorginstellingen, steeds meer aansturen op samenwerking, samenwerkingsverbanden en
groepen, in de zin van economisch organisatorische eenheden. Van Harten (1998) beschrijft een
concreet voorbeeld van een concern, terwijl Bindels (1996) een alliantie met een coordinerende
functie beschrijft.

Van der Vange, Pluyter en Bos (1996) geven een schema van in hun ogen mogelijke vormen
van samenwerking. In figuur 2.1  zijn de belangrijkste kenmerken van hun opsomming opgeno-
men.
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Samen doen Samen gaan

Sanienwer· Klant Partnership Joint F:deratie Conglo· Concern

kingsverband le\·erancier· veiilliI·e meraa[

Typering Inkoop c q Gezamenlijke Gezamenlijke. Afstemming Meerdere rechtspersoneil
ioelevenng activiteiten met vaak nieuwe, ,·an uitvoering ult een centraal punt geleid
\·an producten gezamenlijk activiteiten \·an aantal en samen een economische
of diensten bestuur en m aparle activiteiten 01 eenheid vormend

management organisatie beleidsgebieden
Heterogene Homogene
activileiten activlteiten

Zelfstandig- Autonoom Relatief Gebonden Gecoardineerde   Vrijheid in gebondenheid
heid partners autonoom op deelgebied aulonomie

Eerste gericht- Op zichzelf Vanuit zichzelf Op gezamenlijk   Vanuit zichzelf Vanuit totaal op zichzelf
heid partners deel van totaal op totaal

Besluitvorming Overleg Rekening Samen besluiten Afstemming Samen besluiten, apart doen
houdend over een deel

juridische vorm Contract Contract Gezamenlijke Federatieve Holding-constructie
stichting, BV vereniging
of VOF of stichting

Figuur 2.1 Samenwerkingsverbanden volgens Van der Vange, Pluyter en Bos (1996).

Uit het tot nu toe bekende onderzoek dat betrekking heeft op Nederlandse zorginstellingen
kan geconcludeerd worden dat samenwerkingsverbanden frequent voorkomen. Mede gezien de
grote belangstelling voor vormen van samenwerking (zie bijvoorbeeld Hoek,  1996 en  1998) is het
aannemelilk dat deze frequentie niet minder is geworden. Uit het bestaande onderzoek is eveneens

af te leiden dat met betrekking tot samenwerkingsverbanden slechts zeer summier informatie ver-
strekt wordt en dat het effect van samenwerkingsverbanden op de samenwerkende zorginstellin-
gen nauwelijks te bepalen is. Dit oordeel wordt bevestigd door het nog te behandelen case-onder-
zoek en het onderzoek onder gebruikers van de externe verslaggeving, waaruit blijkt dat de gege-

,·ensverstrekking bepaald summier is

2.2   Samenwerkingsverbanden in praktijk en theorie

Ten einde de verschillende vormen van samenwerking bij zorginstellingen te typeren zijn een
zevental cases' beschreven van zorginstellingen die samenwerkingsverbanden kennen. Deze cases

zijn "in het veld" tot stand gekomen en vormen een beschrijving van een zevental daadwerkelijk in
het veld van de Nederlandse gezondheidszorg voorkomende situaties waarin zorginstellingen met

Vanwege de omvang van de beschrilvingen zi n deze cascs niet opgenomen in deze uitgave, maar kunnen ze bil de auteur

ingezien worden.
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elkaar en met andere organisaties (intensieD samenwerken. De indeling en inhoud van elke case is
aan de hand van gesprekken met verantwoordelijke directeuren, statuten, contracten en jaarstuk-
ken opgesteld en vervolgens ter controle voorgelegd aan de desbetreffende directeur. De cases vor-
men een selectie van in de Nederlandse zorgsector daadwerkelijk voorkomende

samenwerkingsverbanden en geven niet noodzakelijkerwijs een representatief beeld van alle in de
Nederlandse zorgsector voorkomende verschijningsvormen. Deze cases zijn geen theoretische

gevallen die als illustratie door de auteur geconstrueerd zijn.

Binnen elke case is sprake van meerdere relaties. In een aantal cases is sprake van het her-
haald voorkomen van eenzelfde soort relatie, doordat een eenmaal gekozen constructie meerdere
malen toegepast wordt. In tabel 2.4 zijn deze met een (*) aangeduid. Het aantal relaties dat binnen
een case voorkomt is niet van belang voor dit onderzoek. Voor dit onderzoek is meer van belang
welke soorten relaties voorkomen. Komt eenzelfde relatie binnen ten case meerdere malen voor,
dan is deze slechts ten maal beschreven en wordt deze relatie ook slechts ten maal meegeteld in
het onderzoek. In tabel 2.4 zijn enkele kerngegevens van elke case opgenomen. Onder contractu-

ele relaties zijn alleen die relaties opgenomen die exclusief contractueel zijn; contractuele relaties in

aanvulling op rechtspersoonlijke relaties zijn niet in deze kolom opgenomen. Onder het kopje
activiteit" zijn die activiteiten opgenomen die weliswaar separaat weergegeven worden, maar geen

eigen rechtspersoonlijkheid hebben (jointly controlled operations).

Tabel 2.4 Gegevens betre#ende ondezochte cases

Case Aantal Stichting Vereniging NV/BV Overige Activiteit Contractuele

rechispersonen relaties

1          8                           7                    -                            1                    -                            -                           4

2     10            9          1                         -              -             3

3*    4             4          -             -                         -              1

4*    3              3          -                        -              -              1

5      9                  8              1                  -                                 2                  -

6*    4              3          1              -          1              -             -

7      4                  3             1                  -                                 -                  -

Toelichting op tabel 2.4:
*  een "Activiteit" is een bijzondere vorm van een contractuele relatie;
*  in de kolom "Contractuele relaties" zijn die contractuele relaties die betrekking hebben op een

"Activiteit" buiten beschouwing gelaten (voorkomen dubbeltelling).

In hoofdstuk 1 is reeds aandacht geschonken aan onderzoek naar de organisatievorm van
non-profit organisaties. Hieruit blijkt dat het merendeel der samenwerkingsverbanden stichtingen
betreft en dat verder vooral de vereniging als vorm gekozen wordt.
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Alle samenwerkingsverbanden binnen de zeven cases ziin onderzocht op de volgende aspecten.
1  De statutaire bindingen ten aanzien ran zeggenschap. Het is mogelilk om bij de gekozen rechts-

personen statutair de zeggenschap te verankeren, bilroorbeeld door stichting A statutair aan te
wilzen als bestuurder van stichting B. of door bil stichting B te bepalen dat stichting A 2 ;an de
5 bestuursleden mag benoemen. Statutaire bepalingen ten aanzien van de doelstelling kunnen
de zeggenschap,·erder versterken (Hendriks. 1994) bilvoorbeeld als de doelstelling van een
sticliting X ondersteunend is ten aanzien van de doelstelling van een andere stichting Y en deze
doelstelling niet of pas na toestemming van stichting Y veranderd kan worden. Eventuele con-

tractuele bindingen kunnen de statutaire bindingen nog versterken,
2. De contractuele bindingen die de zeggenschap onderling regelen. Contractueel kan bilvoorbeeld

vastgelegd worden dat stichting A en stichting B hun activiteiten gezamenlijk en onder gemeen-
schappelijke naam gaan uitvoeren,

3. Economische verbondenheid, kapitaal. Op dit aspect wordt gekeken naar de onderlinge kapi-
taalstromen. Dit kunnen stortingen op aandelen zijn, uitbetaalde dividenden, maar ook het
recht op (een deel van) het kapitaal dat in een andere rechtspersoon is opgesloten. Hierbij kun-
nen twee situaties onderscheiden worden: kapitaalstromen gedurende de levensduur van een
rechtspersoon, of kapitaalstromen die uitsluitend en alleen bij liquidatie van een rechtspersoon
naar voren komen. Dit laatste is meestal het geval bij stichtingen,

4. Economische verbondenheid, onderlinge uitwisseling van goederen en diensten tegen betaling;
5  Verbondenheid van activiteiten. Op dit punt is onderzocht in hoeverre, volgens de verantwoor-

delijke directeur, sprake is van complementaire activiteiten, bundeling van activiteiten j·anuit
oogpunt \'an efficientie of effectiviteit of de noodzaak gebruik te maken van bij de andere
rechtspersoon aanwezige activiteiten, om het eigen aanbod aan te vullen. Het punt van activitei-
ten is een bil non-profit organisaties zeer belangrijk punt, dat in het volgende hoofdstuk ook

nader uitgewerkt zal worden

Zeggenschap is bij de verdere verwerking als apart ingangspunt genomen omdat zeggen-

scliap organisatorische eenheid (centrale leiding) kan bewerkstelligen. De zeggenschap kan op een
viertal niveaus uitgeoefend worden.

1 \'olledige .,1- 1·1-ilwel volleclige zeggenschap. ook aangeduid als control.
2 Volledige zeggenschap of vrijwel volledige zeggenschap gezamenlilk met een ol enkele atldcre

partilen, ook wel aangeduid als joint control,
3. Geen volledige zeggenschap, maar weI voldoende zeggenschap om invloed van betekenis uit te

kunnen oefenen, ook wel aangeduid als invloed van betekenis,
4. Geen zeggenschap van betekenis.
De  mate van zeggenschap wordt in paragraaf 2 3 verder uitgewerkt.

Ook de in de literatuur (Van der Vange, Pluyter en Bos (1996), Hoek (1996 en 1998),
Houwen (1994), De Monchy (1994), Bindels (1996) en Van Harten (1998)) voorgestelde vormen
van samenwerkingsverbanden zijn aan de hand van de aspecten statutaire binding, contractuele

binding, economische verbondenheid in kapitaal, economische verbondenheid in de uitwisseling
van goederen en diensten en verbondenheid van activiteiten onderzocht.
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De onderscheiden karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden in deze studie zijn
afgeleid uit de beschreven cases, uit de literatuur (onder meer Hoek (1996 en 1998), Houwen
(1994), D€ Monchy (1994) en Van Harten (1998)) en uit de dissertatie van Hendriks (1994). Op
grond van de voorgaande indeling in aspecten kunnen de volgende karakteristieke vormen van
samenwerking bij zorginstellingen weergegeven worden:
1.     De holding. In deze situatie is er sprake van ten stichting die als holding gezien kan worden.

In de holding vinden in het algemeen geen daadwerkelijke activiteiten plaats, maar het
bestuur van het "concern" zetelt in de holding. Door statutaire bepalingen bij de "werkmaat-
schappijen" is de holding de enige bestuurder van de werkmaatschappijen, of kan de holding
alle bestuurders van de werkmaatschappij benoemen en ontslaan zonder tussenkomst van
derden. De holding coordineert de activiteiten binnen het concern en zorgt voor complemen-
tariteit in en afstemming van activiteiten. Hoek (1998) heeft dit model beschreven als bestu-
ringsmodel. Eventueel kunnen binnen het concern den of enkele rechtspersonen een
specifieke functie hebben, zoals het verzorgen van bepaalde diensten. Door het blokkeren van
statutenwijzigingen bij de werkmaatschappijen zonder toestemming van de holding is de zeg-
genschap blijvend.

Il.     De federatie. Dit model lijkt op de holding, maar de werkmaatschappijen hebben zeggen-
schap over het centrale beleid. De werkmaatschappijen bepalen gezamenlijk met elkaar het
beleid, zorgen voor afstemming van de activiteiten en kunnen onderling diensten verlenen en
goederen leveren. Hoek (1998) heeft dit model beschreven als het federatiemodel. In de "hol-
ding", die veel minder bevoegdheden en zeggenschap heeft dan in de holding-constructie (zie
1), vinden vaak gezamenlijke activiteiten plaats op het gebied van onroerend goed en financie-
ring/treasury-management. In deze situatie is veelal sprake van een blokkade door de holding
ten aanzien van statutenwijzigingen van de werkmaatschappijen, die echter in uitzonderlijke
gevallen toch opgeheven kan worden.

III. De dienstenstichting. Dit is een bijzondere vorm binnen de holding-constructie. De dien-
stenstichting is een aparte stichting die specifiek diensten of activiteiten binnen het concern
levert en onder de zeggenschap van de holding-stichting valt. Voorbeelden van dergelijke
diensten of activiteiten zijn wetenschappelijk onderzoek, linnenmanagement, fondsenwerving
en automatisering. Een bijzondere vorm van dienstenstichting is de stichting die haar dien-
sten ook of vooral aan derden verkoopt. 1n een aantal gevallen is een holding tevens een dien-
stenstichting die zich dan vooral bezig houdt met dienstverlening ter zake van onroerend
goed en financiering. De dienstenstichting is een bijzondere vorm van de stichtingsdeelname:
de holding binnen een concern of eventueel federatie oefent 100% van de bestuurlijke zeg-
genschap uit.  Door het blokkeren van statutenwijzigingen bij de dienstenstichting zonder
toestemming van de holding is de zeggenschap blijvend.

IV.    De jointly controlled entity. In deze situatie hebben een tweetal (eventueel meerdere) partij-
en (venturers) gezamenlijk de bevoegdheid om  100% van het bestuur van een stichting te
benoemen. De activiteiten van de desbetreffende jointly controlled entity liggen in het ver-
lengde van die van de venturers. Statutenwijzigingen bij de jointly controlled entity zijn
slechts mogelijk met toestemming van beide partners, zodat de gezamenlijke zeggenschap
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duurzaam is. Essentieel kenmerk voor een jointly controlled entity is dat de samenwerkings-

partners ten aanzien van de jointly controlled entity een onderling contract hebben waarin
hun onderlinge verhoudingen tot de jointly controlled entity geregeld worden Eventueel kan
sprake zijn van een informeel of stilzwijgend contract, gebaseerd op gedragingen die op
elkaar zijn afgestemd van de partners.

V    De kapitaaldeelname. Deze vorm komt alleen voor als een rechtspersoon een kapitaaldeelna-
me heeft in een NV of BM In de cases is ten situatie gevonden waarin de stichting die als hol-

ding optreedt 100% van de aandelen van een BV in bezit heeft. De zeggenschap over de
deelname is blijvend, zolang de deelnemende rechtspersoon haar aandelen niet vervreemdt.

VI.   De stichtingsdeelname. In deze constructie wordt invloed van betekenis op een stichting uit-
geoefend doordat de deelnemende rechtspersoon, in het algemeen een stichting, tussen de
circa 20% en 100% van de bestuurders in de "deelneming" kan benoemen. De invloed van
betekenis kan zeer sterk zijn zodat van control gesproken kan worden. Er is geen sprake van
een jointly controlled entity, omdat er geen sprake is van volledige benoemingsrechten die
uitgeoefend worden gezamenlijk met derden waarmee een venture-contract bestaat. Blokkade

van statutenwijzigingen is bij invloed van betekenis (zonder control) veelal niet exclusief
voorbehouden aan de participanten, zodat elke participant hierover slechts een beperkte zeg-
genschap heeft. Een stichtingsdeelname moet voldoen aan een drietal voorwaarden: de deel-
nemer moet invloed van betekenis of control op het beleid van de stichtingsdeelname
uitoefenen, deze invloed moet een duurzaam karakter hebben en tevens uitgeoefend worden
om de activiteiten van de stichtingsdeelname ten dienste te laten zijn van de rechtspersoon
die de invloed uitoefent. Deze voorwaarden zijn naar analogie van het deelnemingsbegrip bij
kapitaalvennootschappen. Maat (1995) wijst op de aansluiting op het begrip deelneming (art.
2  24c) die de wetgever gezocht heeft bil het delinieren van een samenwerkingsverband in de

RJZ 1991
VII. De personele unie is een vorm waarbij meerdere partijen zich verbonden hebben om in hun

bestuur en Raad van Commissarissen een personele unie te vormen. Een dergelijke personele

unie kan volledig of partieel zijn, en kan statutair verankerd zijn, vastliggen in een contract of
de facto overeengekomen zijn. Er kunnen twee hoofdvormen onderscheiden worden: de ster-

ke personele unie, waar sprake is van een centrale leiding, en de zwakke persoiie]e unie, waar
sprake is van gezamenlijkheid op bepaalde terreinen, maar waar een centrale leiding ont-
breekt of zeer zwak is, omdat er naast de centrale leiding ook vanuit de deelnemende zorgin-

stellingen invloed van betekenis op het beleid wordt uitgeoefend.
Vltl.In ten geval is een soort strategische alliantie gevonden. 1n dit geval is sprake van een con-

tract voor de duur van enkele jaren, onmiddellijk opzegbaar door beide partijen, waarbij de

ene partij zich, als voorloper op een fusie of een holding, verbindt aan de andere partij en bij
haar dienstverlening aan clienten gebruik maakt van de kennis, kunde en ervaring van de
andere partij  en zich tevens afficheert als gelieerd aan die andere partij

IX.    De jointly controlled operations. In dit geval starten een twee- of drietal rechtspersoonlijk-
heid bezittende organisaties gezamenlijk een geen rechtspersoonlijkheid bezittende activiteit.
Deze activiteit wordt ondersteund door inbreng van activa van de venturers, door de joint
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venture zelf verworven activa en met name door inbreng van personeel en specifieke kennis
van de venturers. De bedoeling van de jointly controlled operation is dat de bundeling van
twee verschillende soorten deskundigheid leidt tot specifieke, innovatieve en/of betere dienst-
verlening aan de client. Essentieel kenmerk voor een jointly controlled operation is dat de
samenwerkingspartners ten aanzien van de jointly controlled operation een onderling contract
hebben waarin hun onderlinge verhoudingen tot de jointly controlled operation geregeld wor-
den. Eventueel kan sprake zijn van een informeel of stilzwijgend contract, gebaseerd op gedra-

gingen die op elkaar zijn afgestemd van de partners.
X     Het (on)roerend goed contract  Bij deze constructie is sprake van een aparte rechtspersoon of

van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarin (on)roerend goed
wordt ondergebracht. Het desbetreffende (on)roerend goed wordt vervolgens in zijn geheel
doorverhuurd aan een gelieerde zorginstelling. Het specifieke aspect van deze constructie is
dat, naast een eventuele beheersing van de rechtspersoon waarin het (on)roerend goed is
ondergebracht, ook een langlopende contractuele verplichting is aangegaan tot huur en ver-
huur waarbij alle of vrijwel alle (on)roerend goed doorverhuurd wordt aan dezelfde huurder.

XI.     Dienstverlening of outsourcing.  In een aantal gevallen is sprake van langlopende verplichtin-
gen waarbij de ene partij zich verplicht om belangrijke diensten en functies (bijvoorbeeld
automatisering, administratie, personeelszaken) gedurende langere tijd in te kopen bij een
andere partij. Vaak zijn beide partijen zorginstellingen of is den der partijen nauw verbonden
met een zorginstelling, terwijl de andere een zorginstelling is.

De bovenstaande mogelijkheden zijn in figuur 2.2 weergegeven, zoals in paragraaf 1.2 voor

profit organisaties is geschetst. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar enerzijds contractuele
samenwerking en anderzijds statutair verankerde samenwerking ("vennootschappelijke verbonden-
heid"). Ook wordt de mate van verbondenheid gradueel aangegeven. Van een sterke mate van ver-
bondenheid is sprake als er een duidelijk aanwijsbare centrale leiding is die in staat is haar
beleidsvoornemens op te leggen aan de verbonden rechtspersonen, de uitvoering van het beleid te
controleren en eventuele afwijkingen van het centrale beleid te corrigeren. Tevens dient de centrale

leiding deze mogelijkheden ook daadwerkelijk toe te passen. Van een zwakke mate van verbonden-

heid is sprake als er geen duidelijk aanwijsbare centrale leiding is of geen enkele rechtspersoon of
geen enkel orgaan bij machte is beleid voor te schrijven, te doen uitvoeren en afwijkingen te corri-
geren. De door den of meer partijen uit te oefenen macht is of beperkt van omvang (bijvoorbeeld bij
een beperkte stichtingsdeelname) of beperkt zich tot enkele aspecten (bijvoorbeeld het kunnen
afdwingen van contractueel overeengekomen leveringen).

Een sterke mate van verbondenheid moet in de praktijk blijken uit:
I.   Ten aanzien van de centrale leiding en het uitoe fenen daarvan.

1. Het bestaan van een duidelijk identificeerbare centrale leiding; bijvoorbeeld een centrale
Raad van Bestuur of een centrale directie.

2. Het bestaan van centraal beleid, terwijl eventueel decentraal beleid bij werkmaatschappijen
dient te passen in het centrale beleid.
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3. Het bestaan van een afdwingbare plicht tot het opstellen \'an verantwoordingen aan de
centrale leiding

4. Het bestaan van mogelijkheden om afwijkend beleid te corrigeren. bilroorbeeld door de
mogelijkheid om bestuurders of directies niet alleen te benoemen, maar ook le ontslaan
danwel doordat bepaalde besluiten alleen genomen kunnen worden na voorafgaancle toe-

stemming van de centrale leiding.
11 Ten aanzien van het 'bereik" van de centrale leiding

5. De uitgeoefende centrale leiding dient alle sterk verbonden rechtspersonen of activiteiten
geheel of in grote mate te beinvloeden.

Voor een sterke mate van verbondenheid is het niet alleen noodzakelijk dat er sprake moet

zijn van centrale leiding (punt I), maar die centrale leiding moet ook uitgeoefend kunnen worden
over alle of zeer vele onderdelen en aspecten van de samenwerkende partijen (punt 11). Ten aan-
zien van bepaalde deelaspecten (bijvoorbeeld onroerend goed of personeelsbeleid) kunnen zeer
sterke onderlinge afspraken gemaakt worden die elk der partners weinig vrijheid op het desbe-

treffende deelaspect bieden, maar indien dat deelaspect slechts een beperkt bereik heeft (i.e.
slechts een of enkele aspecten raakt of slechts een zeer beperkt onderdeel van elk der organisaties)
ten aanzien van het geheel dan is er geen sprake van een sterke mate van verbondenheid. Indien

sprake is van een zeer sterke mate van verbondenheid dan dient de verbondenheid (vrijwel) de
gehele organisatie van de samenwerkingspartners te regarderen.

Het bestaan van een zwakke mate van verbondenheid moet in de praktilk blijken uit het
afwezig zijn van in ieder geval een centrale leiding en centraal beleid. Hieruit vloeit dan tevens

roort dat et" geen afdwingbare verantwoordingsplicht of correctiemogehikheden ziln. Ook is het
mogelilk dat slechts een beperkt aantal aspecten of onderdelen van de samenwerkende partners
onderdeel uitmaken van de samenwerking

Tussen een sterke (Ii een zwakke mate r·an verbondenheid ligt een spectrum waarin steeds
niinder voldaan w·ordt aan de eisen voor sterke verbondenheid en steeds ineer aan de eisen #'oor

3·akke I ct blitidenheid
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Figuur 2.2 De karakteristieke vormen van samenwerking gerangschikt.

De holding, de federatie, de personele unie (in sterke vorm) en de strategische alliantie
(respectievelijk vormen I, II, VII en VIII uit figuur 2.2) zijn vormen van samenwerking die vooral
gericht zijn op de besturing en in principe de gehele samenwerking en de samenwerkingspartners
regarderen. De overige vormen van samenwerking zijn in het algemeen gericht op het verkrijgen
van een belangrilke of wezenlijke bijdrage aan de activiteiten, aan het primaire proces, van de part-
ners in de samenwerking, zonder dat het de gehele samenwerking en de samenwerkingspartners in
hun geheel beinvloedt. De kapitaaldeelname en de stichtingsdeelname (respectievelijk vorm V en
Vl in figuur 2.2) zijn vormen van rechtspersoonlijke verbondenheid die in de mate van verbon-
denheid een grote variatie kennen; de verbondenheid kan zwak zijn, vergelijkbaar met een 20%
deelneming in een NV, tot zeer sterk, vergelijkbaar met een 100% deelneming in een NV die tevens

groepsmaatschappij is. Hetzelfde geldt voor de personele unie (vorm VII in figuur 2.2) en in iets
mindere mate de strategische alliantie (vorm V[11 in figuur 2.2) bij de contractuele samenwerkings-
verbanden

In figuur 2.3 is van elke karakteristieke vorm van samenwerking een korte schets weergege-
ven van de aspecten (statutaire of contractueel geregelde) zeggenschap, economische verbonden-
heid en verbondenheid van activiteiten.
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Figuur 2.3 Karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden.

32 Externe reislaggering van samenwei kende :orginst,-Iling, n



In figuur 2.4 zijn per beschreven case de aangetroffen karakteristieke vormen van samenwer-
king uit figuur 2.3 weergegeven.

Case                                   1                2                3                4                5                6                7

Holding                       Ja           Ja           Ja           Nee         Ja           Ja           Ja
Federatie Nee Nee Nee            Ja Nee Nee Nee

Diensten-stichting             Ja            Ja            Ja            Ja            Nee          Ja            Ja

Jointly controlled entity Ja Nee Nee Nee Nee            Ja               Nee

Kapitaaldeelname                Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Stichtingsdeeiname           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja

Personele unie                  Ja            Ja            Nee          Ja            Ja            Ja            Ja

Strategische alliantie Nee Nee       Ja Nee Nee Nee Nee

Jointly controlled operations Nee Nee Nee Nee            Ja Nee Nee

(On)roerend goed contract    Ja             Ja              Nee           Ja             Ja             Ja              Nee
Outsourcing                    Ja             Nee          Ja Nee Nee            Ja               Nee

Figuur 2.4 Karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden in de zeven cases.

2.3   De mate van zeggenschap en de verwerving van zeggenschap

In de cases zijn verschillen in de mate van zeggenschap die uitgeoefend kan worden gevon-
den. Deze verschillen in zeggenschap hebben vooral betrekking op de mate waarin een bestuur bij
een stichting benoemd kan worden. In een aantal gevallen kan een geheel bestuur benoemd wor-
den; in andere gevallen kunnen slechts enkele van de bestuursleden benoemd worden en worden
de andere bestuursleden of door derden of door middel van cooptatie benoemd. Daarnaast zijn er
nog diverse statutaire bepalingen die meer of minder zeggenschap kunnen toekennen aan een
derde partij. In paragraaf 2.5 wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke statutaire bepalingen die
bij stichtingen aangetroffen kunnen worden. In deze paragraaf worden de "niveaus" van zeggen-
schap uitgewerkt.

Ten eerste zijn er relaties met samenwerkingsverbanden waar sprake is van volledige of vrij-
wel volledige zeggenschap over het samenwerkingsverband. In deze relaties wordt bijvoorbeeld het
gehele bestuur of het gehele bestuur exclusief een door cooptatie te benoemen onalhanketijke
voorzitter, benoemd door een derde partij. Tevens zijn statutair, contractueel en feitelijk alle rech-
ten  voorbehouden aan die derde partij, zodat het samenwerkingsverband  zel f geen zeggenschap
meer heeft over het eigen beleid. Het beleid wordt volledig door een derde partij voorbereid, gelm-
plementeerd en waar nodig afgedwongen, bijvoorbeeld door voorafgaande goedkeuringsrechten of
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de inogelijkhcid bestuurders te ontslaan. Doordat het beleid bepaald kan worden is de derde partil
die zeggenschap heeft over het samenwerkingsverband in staat om le bepalen hoe de acti\·a en pas-
siva ran dat samenwerkings,·erband aangew·end moelen worden, hetgeen tot haar eigcn voorileel
kan strekken. Vaak is in de statuten cen doelstelling vastgelegd die algestemd is op de partii die

zeggenschap heeft  In een dergelijke situatie is sprake van control.

Control wordz gedefinieerd als. bhirende zeggenschap over de activa van een andere entiteit.
waarbil de Controlerende entiteit in slaat is die activa te gebruiken, danwel het gebruik daarvan le

bepalen, die in essentie gelijk is aan de zeggenschap die de controlerende entiteit over haar eigen
activa heeft, door middel van het bepalen van het beleid van de gecontroleerde entiteit en door
middel van het aanstellen, belonen en (1<unnen) ontslaan van het personeel van de gecontroleerde
entiteit dat belast is met de implementatie van het beleid. Deze definitie is afgeleid van de definitie
van de FASB (1995) en van de nog te behandelen richtlilnen voor non-profit organisaties in de
USA (AICPA, 1997a en b). Control komt overeen met het begrip "beslissende zeggenschap" uit
de RJ-richtlilnen (paragraaf 190.3 Verbonden partilen).

In een beperkt aantal cases zijn situaties aangetroffen waar een samenwerkingsverband niet
onder control staat van ten andere partij, maar waar twee partijen gezamenlijk de zeggenschap uit-
oefenen, waarbil de beide partijen onderling een overeenkomst hebben inzake de zeggenschap
over het samenwerkingsverband.  1n een dergelijk geval kan gesproken worden over joint control:
het krachtens een overeenkomst delen van de control over een samenwerkingsverband. Belangrilk
is dat de partilen die gezamenlijk control hebben een overeenkomst hebben om gezamenlilk die
control uit te oefenen. Anders is sprake van het uitoefenen van invioed van betekenis door elk van
de partilen. De doelstelling van loint control is dat twee (of mogelilk drie of vier) partijen het
sanienw·erkitigsruband gebruiken als instrunient om bepaalde doelstellingen te realiseren. Zie in
dit opziclit ook \'an dei Vange, Plt.iyter en Bos (1996).

In een .iantal gerallen staat een samenwerkingsverband niet onder control of joint control.
maar is een partil in stiat om een aalizienlilke niate  ·an zeggenschap uil le oelenen, zonder echter
beslissende zeggenschap te hebben. Er kan dan invic,ed van hetekenis uitgcoelend worden op het
beleic! clat het s.imenwerkings\erband voert. In dergelijke gevallen kan bijvoorbeeld een aanzien-
lijk decl ran het bestuur benoemd worden, echter niet een meerderheid. Op deze wijze is een
derde partij in staat om mede invulling te geven aan het beleid dat het samenwerkingsverband
voert, hetgeen mede ten goede kan komen aan de partii die de invloed van betekenis uitoefent.
invloed van betekenis wordt als volgt gedefinieerd: de mogelilkheid het strategische, het financie-
le en het investeringsbeleid mede te bepalen. Het begrip invloed van betekenis is eveneens terug te
,·inden in de RJ-richtlijnen (paragraaf 190.3 Verbonden partijen). Indicaties voor invloed van bete-
kenis zijn de mogelijkheid een deel van het bestuur, maar geen meerderheid, le benoemen en le
ontslaan, (statutaire) bepalingen die roor bepaalde besluiten vooraf toestemming van de infloed
van betekenis uitoefenende partij vereisen of het ter beschikking stellen van een aanzienlilk deel
(meer dan 2096) van de middelen.
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Tot slot zijn een aantal (contractuele en rechtspersoonlijkheid bezittende) relaties gevonden
waar geen der partijen enige invloed van betekenis of zeggenschap kan uitoefenen. Voorbeelden
zijn een onderlinge overeenkomst inzake samenwerking en een contract toi het verlenen van
bepaalde diensten.

De verwerving van zeggenschap bij zorginstelling is een aangelegenheid die in een drietal
aspecten afwijkt van de verwerving van zeggenschap bij profit organisaties:
1.  De zeggenschap wordt niet verworven met het oogmerk economische voordelen te behalen,

maar met het oogmerk om activiteiten beter te kunnen ontplooien en de doelstellingen beter te
kunnen realiseren. Zeggenschap over een stichting met een laboratorium wordt niet verkregen
om winsten te genereren, maar om voldoende en goede laboratorium-faciliteiten voor het pri-
maire zorgproces te verwerven.

2. De zeggenschap wordt om niet of tegen zeer lage kosten verworven. De zeggenschap over een

stichting of vereniging wordt ofwel verkregen nadat een stichting of vereniging voordien zelf-
standig was of nadat derden zeggenschap hadden. In enkele gevallen wordt de stichting of ver-
eniging zelf opgericht, hetgeen slechts beperkte oprichtingskosten en geen kapitaalstorting met
zich meebrengt. Wordt de zeggenschap van derden "overgenomen" dan is geen sprake van het
betalen van een vergoeding voor de verkregen zeggenschap.

3. De overdracht van de zeggenschap wordt zowel geinitieerd door als geimplementeerd bij de
deelneming en niet door c.q. bij de deelnemer. De zeggenschap is statutair verankerd en veran-

dering van zeggenschap vereist dus statutenwijziging of een besluit om, zonder strijdigheid met
de statuten, zich te gaan richten naar het beleid van de deelnemende zorginstelling. Vaak zoekt
een stichting zelf toenadering tot een zorginstelling en verandert vervolgens de statuten zodanig
dat sprake wordt van een "afhankelijke stichting" (Hendriks, 1994). De uitoefening van de zeg-
genschap gebeurt doordat de deelnemer haar rechten, toegekend in de statuten, gaat uitoefenen
en niet doordat zij de aan verhandelbare aandelen klevende zeggenschap, die reeds vastlag in de
statuten en in de wet, gaat uitoefenen.

Op het moment waarop een zorginstelling (of non-profit organisatie) een deelneming wordt
is er dus sprake van significante afwijkingen met profit organisaties, hetgeen tot uitdrukking kan
komen in de externe verslaggeving.

2.4   Zeggenschap en economische eenheid bij zorginstellingen

In paragraaf 1.2 is aan de orde geweest dat, indien er sprake is van vennootschappelijke ban-
den tussen profit organisaties, aandelen een cruciale rol spelen. Aan aandelen komen zeggen-
schaps- en vermogensrechten toe (Moerland, 1997b).

Bij alle vormen van vennootschappelijke samenwerking, waarbij dus de vormgeving van de
rechtspersoon bepalend is voor de vormgeving van de onderlinge relaties, is steeds sprake van een
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tweetal aan elkaar gekoppelde rechten die de onderlinge verhoudingen vorm geven: de zeggen-
schap en het vermogensrecht. Zowel ingeval sprake is van een groep, een jointly controlled entity
of een deelneming, komen be,de rechten onlosmakelijk van elkaar weer naar voren. Terzi}de zil
opgemerkt dat zowel m het parent company concept als in het economic unit concept ook beide
rechten naar roren komen. Bil het parent company concept staat het financieel criterium roorop.
maar is de aan aandelen verbonden zeggenschap noodzakeliik om het concern te bewerkstelligen

Bil het economic unit concept staat de centrale leiding (zeggenschap) centraal, maar wordt terens
rekening gehouden met de toegang tot vermogensrechten.

In paragraaf 1.3 is reeds geconstateerd dat non-profit organisaties in tegenstelling tot profit
organisaties niet primair winst of economisch voordeel als doelstelling kennen. Non-profit orgatii-
saties streven naar het leveren van bepaalde goederen of diensten, onder financiele randvoorwaar-
den. Bij profit organisaties staat dus alle handelen primair in dienst van het winststreven, terwill bil
non-profit organisaties het handelen primair in dienst staat van het ontplooien van activiteiten die
leiden tot de gewenste diensten en/of goederen.

Ten aanzien van de samenwerkingsverbanden kunnen nu een tweetal veronderstellingen

gedaan worden:

I.  Bil het groepsbegrip gaat het bil profit organisaties om enerzijds organisatorische verbondenheid

en anderzijds om de economische eenheid. Bij non-profit organisaties, hier in het bijzonder
zorginstellingen, zou men in plaats hiervan kunnen spreken van enerzijds organisatorische ver-
bondenheid (ongewijzigd) en anderzilds van verwevenheid of eenheid van activiteiten (gewil-

zigd).
11. Bil betrokkenheid bil andere rechispersonen staan bij profit organisaties de economische 1·oor-

delen voorop. De betrokkenheid krijgt vorm door de zeggenschapsrechten, maar is gericht op
de \ermogensrechten. Voor non-profit organisaties, in het bi}zonder zorginstellingen, zouden
activiteiten, die aansluiten op de primaire doelstelling van de "deelnemende rechtspersoon", als
graadmeter roor de betrokkenheid gebruikt kunnen worden. De betrokkenheid krilgt dan vorm
docir middel rin de zeggenschap Congewilzigd) maar is gericht op de activiteiten in plaits van
c,p het \ el mo tzensreclit (gese 4:igdj

Voor deze beide veronderstellingen zijn de volgende argumenten aan te dragen
1  Het doel van non-profit organisaties is primair gericht op bepaalde activiteiten in plaats van op

winst, zoals bij profit organisaties gebruikelijk is;
2.  Het door het ClCA in haar richtlijnen voor non-profit organisaties geformuleerde begrip eco-

nomic interest" is gerelateerd aan de bijdrage die een dergelilk belang kan leveren aan de activi-
teiten en doelstellingen van de non-profit organisatie die dat "economic interest" heeft;

3. De in de Audit and Accounting Guide for Health Care Organizations (AICPA, 1997a) gehanteer-
de definitie van een "economic interest" is eveneens gerelateerd aan de aanwending ran hulp-
bronnen voor de entiteit die dat "economic interest" heeft, waarbij het genereren van diensten
ten behoeve van die entiteit expliciet als ten van de mogelijkheden wordt genoemd,
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4. De in de cases gevonden situaties, waarbij de onderlinge verbondenheid tussen rechtspersonen
vooral vorm krijgt door middel van zeggenschap, is ingegeven door de wens activiteiten te bun-
delen in plaats van winst te behalen.

De uitwerking van beide veronderstellingen heeft vrij vergaande gevolgen voor de externe

verslaggeving, met name de financiele verslaggeving. Deze gevolgen en de verwerking ervan wor-
den in de hoofdstukken 6 en 7 behandeld.

De vraag of een stichting, de meest voorkomende verschijningsvorm van een zorginstelling,
een groepsmaatschappij kan zijn, is reeds in bevestigende zin beantwoord door onder meer
Hendriks (1994), Bartman en Dorresteijn (1994), Galesloot en Waardenburg (1991) en De
Monchy (1994). De groep wordt gekenmerkt door enerzijds organisatorische verbondenheid en
anderzijds economische eenheid. Van organisatorische verbondenheid is sprake als de groepsmaat-
schappijen door een centrale leiding worden bestuurd. Deze centrale leiding kan tot uitdrukking
komen in centrale richtlijnen voor het te voeren beleid, toezicht op de naleving daarvan en de
niogelijkheid afwijkingen van het beleid te corrigeren (RJ, paragraaf 214.103). Het instellen van
centrale richtlijnen voor het beleid, het toezicht daarop en het afdwingen van naleving kunnen bij

stichtingen geregeld worden door rechten die in de statuten worden vastgelegd, zoals onder meer

benoemings- en ontslagrechten, goedkeuringsrechten en mogelijkheden verantwoording af te
dwingen. De economische eenheid kan tot uitdrukking komen in complementariteit van economi-
sche activiteiten, gemeenschappelijkheid van financieel en economisch beleid en beheer, fiscale

verbondenheid en aansprakelijkstellingen over en weer (RJ, paragraaf 214.103). Ofschoon dit laat-
ste fenomeen in de praktijk nauwelijks gevonden is behoort het bij stichtingen tot de mogelijkhe-
den. De fiscale verbondenheid komt bij zorginstellingen minder tot Uiting, omdat hun activiteiten
in grote mate vrijgesteld ziln voor Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Desalniettemin is in
een aantal cases de fiscale eenheid voor de Omzetbelasting gevonden bij structuren die de vorm
van een holding aannemen.

Gemeenschappelijkheid van financieel en economisch beleid en beheer komt onder meer tot

uitdrukking in uniforme administratieve organisatie, gemeenschappelijke financiering, structure-

ring van de organisatie dwars door juridische eenheden heen, centraal personeelsbeleid en centraal

management (Burgert, Van Hoepen en Joosten,  1995). Deze uitdrukkingen van gemeenschappelijk
beleid komen ook bij stichtingen voor, waarbij de reeds uitgewerkte zeggenschap dient als middel
om het beleid op te leggen, er toezicht op te houden en naleving af te dwingen.

Geconcludeerd kan worden dat stichtingen, als meest voorkomende vorm van zorginstellin-
gen en hun samenwerkingsverbanden, in groepsverband gerangschikt kunnen zijn.
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2.5   Uitwerking van zeggenschap

2.5.1 Inleiding
In de I·oorgaande paragraal ts het begnp zeggenschap aan de orde ge\#e£51 1 ll Zoiginstelhn-

gen  Reeds in hooldstuk 1 is geconstateerd dat zorginstellingen een \·an profit organisaties afwil-
kende rechaurm hebben en georganiseerd ziin in de rechtsfiguren van een stichting of een
Lei-eniging.  Beide rechtsi·ormen kennen geen aandelen waaraan een lidmaaischapsrecht. een rer-
mogensrecht en een vervreemdingsrecht is verbonden (Moerland. 1997b). Iii deze paragraal wordt
het zeggenschapsrecht uitgewerkt voor een tweetal juridische organisatievormen die vrijwel alle

zorginstellingen kennen, zowel voor hun eigen organisatie als voor samenwerkingsverbanden. Uit
deze paragraaf blilkt dat het inogelijk is om onderlinge relaties en samenwerkingsverbanden te
construeren tussen stichtingen en verenigingen die berusten op zeggenschap. Andere aspecten van
samenwerkingsverbanden, zoals economische verbondenheid of verbondenheid van activiteiten,
worden elders behandeld.

2.5.2 De stichting
De wettelijke bepalingen omtrent de stichting ziin opgenomen in titel 6 van BW 2, artikelen

285 tot en met 304. De stichting moet aan drie belangrijke eisen voldoen (Laman en Dijkstra,
1995)·

1. Zi i moet een in de statuten omschreven doel hebben.
2  Zil mag geen leden hebben.

3  De stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichters of aan leden van haar organen
Uitkeringen aan anderen ziln slechis toegestaan voorzover zil een ideele of sociale strekking
hebben

De wettelilke eisen omirent de organisatie ,·an de stichting zi in viii summier, zodat , eel in de
statuten geregeld kan worden (Hendriks, 1996). De wet kent als enige orgaan het bestuur dat bin-
neii het doel \·an de statuten alle beroegdheden heeft. In de statuten kan echter \oor=ien worden
111 con Algemeen en een Dagelilks Bestuur of in een Raad ran Commissarissen danwel Raad ian
Ii,ezicht (.,P Licze Li'iize k,in een 1 )ep,tald eler„ent \·,in toezicht ,t ecteeerd wc,iden d it 1 i i een stich-
ling inet slechts een orgaan, het bestuur, ontbreekt  (Hendriks, 1996). Ofschoon de stichting oor-
spronkelilk als doelvermogen diende, is het niet noodzakelijk dat zil reeds bil de opricliting, bij
notariele akte, over vermogen beschikt, dit kan ook later verworven worden in de vorm van giften,
subsidies en anderszins (Asser en Van der Grinten, 1991).

De rechtsfiguur van de stichting leent zich voor samenwerkingsconstructies en voor moeder-
dochterverhoudingen. De stichting kan gebruikt worden om zeggenschap en economische macht
le concentreren  Ook kan een stichting een afhankeliike rechtspersoon ziin. Die afhankelilkheid
kriigt dan vorm door aan een andere stichting toegekende rechten tot het benoemen en ontslaan

van bestuurders, het exclusief goedkeuren van bepaalde besluiten en het besluiten over statuten-
Wi.iziging en ontbinding (Asser en Van der Grinten.  19911
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Hendriks (1994) heeft zich in zijn dissertatie uitputtend bezig gehouden met de vraag hoe
stichtingen in concernverband gevoegd kunnen worden. In tegenstelling tot bij de NV en BV kan
de zeggenschap bij een stichting niet verkregen worden door een meerderheid te verwerven van de
stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarom heeft Hendriks gezocht naar
andere methoden die binnen stichtingsverbanden de zeggenschap van een meerderheidsaandeel-
houder binnen en over "zijn" BV of NV benaderen.

Hendriks (1994, pagina 28) gaat uit van de afhankelijke stichting: de stichting die statutair
en/of contractueel en/of feitelijk door een andere rechtspersoon danwel de overheid wordt
"beheerst". Wat onder 'beheersing" moet worden verstaan wordt niet apart vastgelegd, maar aange-
nomen mag worden dat het bij de beheersing erom gaat dat de stichting niet zelfstandig in staat is
te beslissen over haar eigen, operationele en strategische, beleid, maar zich daarin de wet moet
laten voorschrijven door een derde. Uit later werk (Hendriks, 1996) mag afgeleid worden dat
indien sprake is van een vergaande vorm van afhankelijkheid de "moeder" centrale leiding uitoefent
over de "dochter" en dus zeggenschap heeft over het beleid van de dochter. Dit betekent dus in
feite dat de dochter doet wat de moeder haar opdraagt en niet zelfstandig handelt. Dit komt over-
een met control van de 'moeder" over de "dochter" Overigens geeft Hendriks zelf al aan dat men
een andere stichting "in meer of mindere mate afhankelijk" kan maken.

Er zijn in het kader van deze dissertatie twee belangrijke grenzen te onderkennen binnen het
stichtingenrecht (Hendriks, 1994):
1. Het ledenverbod. Het is een stichting verboden leden te hebben, als ware zij een vereniging. Het

is dus niet mogelijk binnen de stichting een orgaan te creeren dat de rechten van een ledenver-

gadering bij een vereniging of NV/BV heeft. Dit legt beperkingen op aan de vormgeving van
(gemeenschappelijke) zeggenschap.

2. Het uitkeringsverbod. Het is niet mogelijk om gelijk een NV of BV doet uitkeringen te doen aan
derden naar analogie van dividenduitkeringen. De 'moeder' van een stichting kan zich dus
geen winst doen uitkeren door de "dochter"

Belangrijk om te constateren is dat de afhankelijkheid bewerkstelligd kan worden door zowel
statutaire als contractuele als feitelijke omstandigheden. Het is niet nodig dat een cumulatie van
methoden optreedt, hoewel het optreden of ontbreken daarvan wel kan leiden tot gradaties in de
mate van alhankelijkheid.

Hendriks (1994) komt tot de volgende methoden die toegepast kunnen worden om een
stichting tot afhankelijke stichting te maken:
1. Statutaire voorzieningen.
11. Contractuele regelingen.
III. Feitelijke invloed en/of zeggenschap.
IM Overige concentratiemethoden, zoals juridische fusie, bedrij fsfusie of omzetting. Dit zijn in

feite geen methoden om afhankelijkheid te creeren, maar zijn bedoeld om meerdere entiteiten
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lot een nieuw geheel te lalen samensmelten. 1n deze dissertatie zal geen aandacht aan dit punt
geschonken worden

Onder statutaire vooizieningen worden de volgende mogelijkheden naar voren gebracht.
1  Het doel van de  afhankeli'ke" stichting. In de statuten van de "afhankeliike" stichting kan men

een groepsgericht of "ondergeschikt" doel opnemen. Van een -ondergeschikt" doel is sprake als
de wettehik \erplichle doelomschril\·ing ran de "alhankelijke" stichting omvat dat de -alhanke-
lijke" stichting dienstbaar moet ziln aan de werkzaaniheid van de "moeder"-rechtspersoon of
andere "moeder"-rechtspersoon. Het bestuur en mogelijke andere organen binnen de stichting
hebben zich te richten naar het in de statuten omschreven doel. Indien dit doel gencht is op de

werkzaamheid van de "moeder"-rechtspersoon, dan zal ook de werkzaamheid van de "alhanke-

lilke" stichting, en dus ook van haar bestuur en eventuele andere organen, gericht zijn op de
werkzaamheid van de "moeder"-rechtspersoon.

2  Invloed op de samenstelling van het bestuur van de "afhankelijke" stichting. Een belangrijke
nianier orn krachlens statutaire voorzieningen een grote mate van invloed binnen een stichting
te bewerkstelligen, wordt gevormd door die voorzieningen die de "moeder"-rechtspersoon
invloed geven op de samenstelling van het bestuur van de "afhankelijke" stichting. Er zijn in
hoofdzaak 2 statutaire voorzieningen mogelijk: de "moeder"-rechtspersoon heeft statutair het
recht tot benoeming en/of ontslag van stichtingsbestuurders, danwel een voordrachts- of goed-
keuringsrecht. Ten tweede is het mogelijk dat de -moeder"-rechtspersoon als zodanig het
bestuur vormt van de "afhankelijke stichting. Deze laatste figuur wordt ook door Houwen

(1994) nader uitgewerkt Hij voorziet zelfs een stichting die als bestuurder optreedt bij alle tot
de groep behorende stichtingen. Een benoemingsrecht zonder ontslagrecht is een zwakkere
jorm \'an control. Immers, een eenmaal benoemde bestuurder kan "afdwalen" van de door de
"moeder"-rechtspersoon voorgeschreven weg, zonder dat de "moeder" in staat is om adequaat in
te grilpen en de desbetreflende bestuurder weeT op het  rechte pad'  te brengen.

3  Invioed binnen de "afhankelijke" stichting door middel van toezicht. Statutair kan binnen de
alhankelilke ' stichting een toezichthoudend orgaan worden ingesteld, bijvoorbeeld een Raad

,·an Conimissarissen of Raad van Toezicht. waaraan belangrlike taken en beroegdheden c q
heslissingsrechten worden toegeketid, die anders aan het stichtingshestitur zouden toekomen
(-)ok kuntien aan een dergelijk toeZichthoudend orgaan bepaaide goedkeuringsrechten worden
toegekend. Bijvoorbeeld: het bestuur dient voor belangrijke besluiten, zoals leningen of investe-

ringen, rooraf de goedkeuring van dit orgaan te krijgen. In de statuten van de "afhankelijke

stichting dient in de benoeming en/of het ontslag van de leden van het toezichthoudend orgaan
door de 'moeder"-rechtspersoon voorzien te worden. Eventueel kan de "moeder"-rechtspersoon
als toezichthouder worden benoemd.

4. Statutaire beroegdheden van de "moeder'-rechtspersoon met betrekking tot wijziging van de

statuten van de "alhankelijke" stichting. 1ndien aan de 'moeder' -rechtspersoon op grond van de
statuten bevoegdheden toekomen en ook het doel van de stichting op het functioneren in

groepsverband is gericht, zou daaraan door middel van statutenwilziging een einde kunnen
worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat statutenwijziging niet dan met toestemming van
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de "moeder"-rechtspersoon kan plaatsvinden. Daarom moet statutair worden bepaald dat statu-

tenwijziging slechts na toestemming door de "moeder'-rechtspersoon mogelijk is. Een eenmaal

alhankelijke stichting kan zich dus niet meer door statutenwijziging onalhankelijk maken van

de "moeder"-rechtspersoon, zonder dat de moeder daar toestemming voor geeft. Dit is een zeer

belangrijk feit, omdat door middel van dergelijke statutaire bepalingen bewerkstelligd kan wor-
den dat de zeggenschap blijvend is en de "dochter" zich niet op elk gewenst moment kan ont-
trekken aan de zeggenschap door de "moeder", door het wijzigen van haar eigen statuten.

5. Statutaire bevoegdheden met betrekking tot ontbinding, fusie of omzetting van de "afhankelij-

ke" stichting. Aan verbondenheid met c.q. afhankelijkheid van de "moeder"-rechtspersoon kan
een "afhankelijke" stichting ook een einde maken door te besluiten tot ontbinding, tot omzet-

ting in bijvoorbeeld een BV, waarbij de bestuursleden aandeelhouder worden, of door fusie met

een andere rechtspersoon. Ook zou het mogelijk zijn om activiteiten buiten het bereik van de
'moeder"-rechtspersoon te brengen, door deze in het kader van een bedrijfsfusie over te dragen

aan een andere rechtspersoon. Vandaar dat het belangrijk is dat aan de 'moeder"-rechtspersoon
toestemmingsbevoegdheid ten aanzien van ontbinding, fusie of omzetting toekomt. Aan de
ander kant kan het ook belangrijk zijn dat de "moeder"-rechtspersoon het initiatief kan nemen

tot ontbinding, fusie of omzetting. In zo'n geval is het belangrijk dat statutair vastligt dat het
bestuur van de "afhankelijke" stichting een dergelijk initiatief ook uit dient te voeren.

6. Statutaire bevoegdheden met betrekking tot de bestemming van het liquidatiesaldo van de

"afhankelijke" stichting. De bestemming van het liquidatiesaldo speelt alleen een rol bij ontbin-

ding en vereffening van de 'alhankelijke" stichting. Indien de "moeder"-rechtspersoon vermo-

gen heeft afgezonderd in de "afhankelijke" stichting en aan die stichting een statutair
omschreven doel heeft meegegeven, is zeggenschap bij de bestemming van het liquidatiesaldo
na ontbinding van de "afhankelijke" stichting het instrument om rechtstreeks greep op het afge-

zonderde vermogen en het opgebouwde exploitatie-overschot te houden.
7. Invloed door middel van instructierecht en instructiebevoegdheid. Het bestuur van een stich-

ting vervult een centrale rol in het beleid dat door een stichting wordt gevoerd. Wil een rechts-

persoon derhalve invloed op het beleid van een stichting willen uitoefenen dan zal zij naast de

samenstelling ook het functioneren van het bestuur moeten kunnen beinvloeden. Deze ziens-

wijze komt overeen  met  die van  de FASB zoals die in Exposure Draft  154-D inzake geconsoli-
deerde financiele verslaggeving is neergelegd. Voor control is niet alleen noodzakelijk dat
rechten tot benoeming en ontslag van de personen verantwoordelijk voor het beleid in handen

van de moeder zijn, maar dat de moeder ook de beloning van die personen kan regelen. Om nu
het functioneren van het bestuur te kunnen beinvloeden is het nodig dat de "moeder"-rechts-

persoon een statutair vastgelegde instructiebevoegdheid heeft, zodat zij de 'afhankelijke stich-

ting aanwijzingen kan geven indien zij dit voor de coordinatie van het beleid van "moeder' en
"dochter" nodig oordeelt.

8. Invloed door middel van rekening- en verantwoordingsplicht van het bestuur van de "afhanke-

lijke" stichting. Het bestuur van een stichting is wettelijk niet verplicht rekening en verantwoor-

ding af te leggen aan een ander orgaan of een andere instantie. Statutair kan echter wel worden

bepaald dat het stichtingsbestuur verplicht is rekening en verantwoording af te leggen over het
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door haar geroerde beleid aan de  'moeder'-rechtspersoon, danwel aan een door de  moeder'-
rechtspersoon beinvloed toezichthoudend orgaan.

(inder contractuele regelingen worden de volgende methoden naar voren gebracht
1  Aanvullende contractuele regelingen ter rersterking van de groepsband. Als aanvulling op de

leeds genoenide statutaire zoorzieningen gericht op de groepsverbondenheid. kunnen verschil-
lende vormen van contractuele regelingen worden gebruikt ter rergroting van de invloed ,"an de

-moeder"-rechtspersoon op en binnen de 'afhankelijke" stichting. Hendriks (1994, pagina 58)
noemt biivoorbeeld de stichting die zich bij wege van bestuursbesluit verplicht het door de
moeder"-rechtspersoon ingebrachte vermogen slechts overeenkomstig een contract te beSle-

den. Er kunnen ook contractuele regelingen voorkomen waarin bepaalde kwaliteitseisen voor te
benoemen bestuurders zijn overeengekomen tussen de 'moeder"-rechtspersoon en de "afhanke-
lijke" stichting.

2. Contractuele regelingen die als zodanig een groepsband moelen bewerkstelligen. Hierbil noemt

Hendriks (1994) de nevenschikking, waarbij het gaat om samenwerking in groepsverband op
grond van een overeenkomst tussen stichtingen die verder zelfstandig blijven, en de onder-
schikking, waarbij krachtens contractuele regeling, de zogenaamde beheersovereenkomst, de
afhankelilkheid van een stichting wordt vormgegeven, zonder dat er tevens statutaire voorzie-
ningen worden getroffen. Meestal gaat het dan om contractuele beinvloedingsmogelijkheden op
het beleid ran de afhankelijke stichting

Hendriks (1994) is van mening dat de contractuele regelingen om moeder-dochterverhou-
dingen in Iici leren te roepen :wakker zi in dan de statutaire roor=ieningen, aangezien het bestuur
ran een bilhankclilke" stichting altild het belang van haar eigen stichting moet laten prevaleren
ho,en het bel.ing ran de  moeder '-rechtspersoon, indien beide belangen op enig moment niel
P.irallel lopen. Daarom verdient het in de ogen ran Hendnks ook de voorkeur oni de belangrijkste
ree litspet"soonlilke elementen niet behil p waan·an een suchting afhankelijk kan worden gemaakt

Statulair \'ast te leggen

undet de teitelilke indc,ed <,1 zegget .cha 1. punt 111. kfinnen de „ilgende methoden

genoemd worden:
1.  De volledige personele unie, waarbij het bestuur van de ene rechtspersoon het bestuur of toe-

zichthoudend orgaan van de andere rechtspersoon vol-mt, of waarbil het toezichthoudend
orgaan van de ene rechtspersoon het toezichthoudend orgaan van de andere rechtspersoon
vormt.

2  De particle personele unie, waarbij een deel van een bepaalde personencombinatie een of nicer
andere  functies vervult.

Alle mechanismen die tot dusverre ter sprake zijn gebracht bij de rechtsfiguur van de stich-
ting ziln gericht op het afhankelijk maken ran een stichting van een andere rechtspersoon. Voor
control is het nodig dat de  'moeder"-rechtspersoon in staat is het beleid bil de  dochter"-stichting
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te bepalen. Die mogelijkheden dienen haar ook permanent ten dienste te staan; het mag immers

niet zo zijn dat de 'dochter' zich zonder goedkeuring van de "moeder" losmaakt uit het concern
en haar eigen weg gaat. Er moeten dus mogelijkheden zijn om de control te bewerkstelligen, ter-
wijl gelijktijdig mogelijkheden die kunnen leiden tot een door de dochter zelf gekozen vertrek uit
het grotere verband geblokkeerd worden. Zowel Houwen (1994) als Hendriks (1994) wijzen op
het ontnemen van de mogelijkheid tot het eenzijdig verbreken van de groepsband door de dochter.

Teneinde control te bewerkstelligen zijn er drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden
om te kunnen concluderen dat er sprake is van control van stichting A over stichting B.

Deze voorwaarden zijn:
1. De controlerende rechtspersoon heeft de mogelijkheid om de facto een meerderheid van de

bestuurders van de gecontroleerde stichting te kunnen benoemen en ontslaan. Er dient sprake
te zijn van zowel een benoemings- als een ontslagrecht. Immers, is een bestuurder eenmaal

benoemd, dan is het noodzakelijk dat de controlerende rechtspersoon ook het functioneren van
de benoemde bestuurder naar eigen inzicht kan beinvloeden. Het kunnen benoemen van een
meerderheid der bestuurders is noodzakelijk om de bestuurlijke besluitvorming te kunnen

afstemmen op de visie van de controlerende rechtspersoon. Heeft men immers geen meerder-
heid in de gecontroleerde stichting, die dan niet gecontroleerd wordt, dan is het niet mogelijk
om het functioneren van het bestuur te kunnen bepalen. Indien men het functioneren van het
bestuur niet kan bepalen, dan is geen sprake meer van control. Indien er slechts sprake is van
benoemingsrechten, direct of indirect, van een minderheid van het bestuur, dan bestaat altijd de
mogelijkheid dat besluitvorming binnen de gecontroleerde stichting een andere wending neemt
dan wenselijk geacht wordt door de controlerende rechtspersoon. Reeds opgemerkt is dat zowel
directe als indirecte benoemingsrechten meegeteld dienen te worden. Hiervoor kan aangesloten
worden bij het dochterbegrip dat bij NV en BV zo'n grote rol speelt en dat gebaseerd is op het
criterium zeggenschap (Sanders en Westbroek, 1991). Indien de zeggenschap van NV A over
BV X vastgesteld moet worden dan dienen niet alleen de directe zeggenschapsrechten van NV A
in de beschouwing betrokken te worden, maar ook de zeggenschapsrechten die NV A heeft
door middel van andere rechtspersonen waar zij de zeggenschap over heeft. Naar analogie hier-
van kan gesteld worden dat indien stichting M volledige zeggenschap, dat wil zeggen control,
heeft over stichting B, en stichting M, noch stichting B kan de meerderheid van het bestuur van

stichting X benoemen, maar stichting M kan samen met stichting B wel de meerderheid van het
bestuur van stichting X benoemen, aangenomen mag worden dat stichting M control heeft over

stichting X.
2. De controlerende rechtspersoon moet de facto in staat zijn om rekening en verantwoording van

de gecontroleerde stichting te vragen. Dit kan bewerkstelligd worden op verschillende wijzen.
Zo is het mogelijk dat statutair is vastgelegd dat de gecontroleerde stichting rekening €n verant-

woording aflegt aan de controlerende rechtspersoon. Ook bestaat de mogelijkheid dat de con-
trolerende rechtspersoon het bestuur vormt van de gecontroleerde stichting en als zodanig in
staat is, indien het bestuur een rekening- en verantwoordingsplicht heeft, rekening en verant-
woording af te dwingen.
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3. Om te voorkomen dat een dochter eenzildig de banden met de groep waartoe zij behoort ver-
breekt is minimaal vereist dat de controlerende rechtspersoon in staat is zowel statutenwijzigin-
gen tegen te houden als ontbinding van de stichting onmogelilk te maken. Ook hier weer ziln
verschillende opties denkbaar Indien men een meerderheid van de bestuurders kan benoemen
(zie onder  1 ) en statutenwijzigingen zijn alleen mogelijk indien driekwart van de bestuurders
daarmee instemt dan kunnen statutenwilzigingen zonder medewerking van de controlerende

rechtspersoon geen doorgang vinden Terens is het mogelijk dat statutenwilzigingen woraf
goedkeuring behoeven van de controlerende rechtspersoon, danwel alleen op voorstel van de
controlerende rechtspersoon kunnen plaatsvinden.

Het bestaan van control door middel van benoemingsrechten ten aanzien van een meerder-
heid van het bestuur van een stichting vertoont grote overeenkomsten met het begrip control
onder het nog in hoofdstuk 5 te behandelen parent company concept. In dit concept wordt het
hebben van een meerderheid van de stemgerechtigde aandelen in een aandelenvennootschap
gezien als criterium voor consolidatie. Het hebben van control door middel van een meerderheid
van de benoemingsrechten leidt niet zonder meer tot een economische eenheid. Daarvoor is het
noodzakelijk dat ook richting gegeven wordt aan de activiteiten van de onder control staande enti-
teit zodat die (mede) aangewend kunnen worden ten behoeve van de eigen werkzaamheid van de
moeder" en van de groep. Voor het Nederlandse groepsbegrip is het noodzakelijk dat zowel een

economische als organisatorische eenheid gevormd wordt. Slechts de aanwezigheid van centrale
leiding is niet voldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van een groep.

2.5.3 De vereniging
Slechts de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zal worden behandeld. De vereniging

met beperkle rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen verknjgen en kan geen erfgenaam zi 1 11

(Kollen, 1995). De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft, in tegenstelling tot de rer-
eniging met volledige rechtsbevoegdheid, niet opgericht te zijn bil notariele akte, noch te beschik-
ken over op schrift gestelde statuten (Kollen. 1995). De vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid zal verder aangeduid worden met de term "de rereniging

Aan Ki,Ilen (1995) is de rolgende beschrijving van de rechisfiguur ontleend. De bep.ilingeri
omtrent de vereniging zijn opgenomen in BW 2, artikelen 2:26 tot en met 2:52. Een vereniging
dient een statutair vastgelegd doel te hebben (dat niet mag overeenstemmen met het doel van een

onderlinge waarborgmaatschappij of cooperatie). De vereniging mag niet als doel hebben het ver-
delen van winst onder haar leden (art 2:26, lid 3). Dijk en Van der Ploeg (1991) merken op dat
winst wei buiten de kring der leden uitgekeerd mag worden.

De vereniging is een organisatie waarin wordt samengewerkt om een bepaald doel te berei-

ken. De wet laat verenigingen vrij om zelf de wijze van samenwerken te bepalen en stelt slechts

minimumeisen aan de inrichting van een vereniging. Elke vereniging moet een bestuur en een

algemene vergadering hebben. Het bestuur is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de
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vereniging. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen. De wet geeft geen regeling voor een Raad van
Toezicht (ook wel Raad van Commissarissen genoemd). De instelling van een Raad van Toezicht
moet uit de statuten blijken, evenals het aantal commissarissen, hun benoeming, ontslag, taken en
bevoegdheden. De belangrijkste taak van een Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het
bestuur van de vereniging.

Lid van een vereniging kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Het bestuur beslist
over de toelating van leden, tenzij de statuten anders bepalen.

Voor de bespreking van zeggenschap zal allereerst aandacht geschonken worden aan de alge-
mene vergadering en de leden, en vervolgens aan het bestuur en aan de Raad van Toezicht. Aan de
algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door wet en statuten aan andere orga-
nen zijn opgedragen. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden die de vereniging bestu-
ren. De bestuursleden kunnen zowel benoemd worden uit de leden als buiten de leden. Het
benoemingsrecht kan ook toegekend worden aan andere organen of (rechts)personen, doch het
aantal niet door de leden benoemde bestuursleden moet altijd minder dan de helft b€dragen.
Daarmee is het dus onmogelijk dat een entiteit die in de algemene vergadering (direct of indirect)
minder dan de helft van de stemmen heeft in staat is om zonder meer de meerderheid van het
bestuur te benoemen en te ontslaan. De mogelijkheden om zeggenschap te kunnen uitoefenen lig-
gen dan ook in de algemene vergadering of in de algemene vergadering plus het bestuur.

Uitgaande van een situatie dat elk lid een stem heeft in de algemene ledenvergadering kan
een derde partij slechts op de volgende manieren een meerderheid in de algemene ledenvergade-
ring hebben of een meerderheid van het bestuur benoemen:
1. Door de mogelijkheid om het stemgedrag van meer dan de helft van de stemgerechtigden in de

algemene ledenvergadering te bepalen. In dit geval wordt zeggenschap over de vereniging
slechts mogelijk doordat een meerderheid van de stemgerechtigde leden gecontroleerd wordt,
hetgeen inhoudt dat control over de vereniging mede afhankelijk is van control-mechanismen
die buiten de vereniging zelf werkzaam zijn.

2.  Omdat ook aan niet-leden benoemingsrechten toegekend kunnen worden (Kollen,  1995) is het
mogelijk dat een derde het maximale aantal door derden te benoemen bestuursleden (altijd
minder dan de helft van het totaal aantal bestuursleden) kan benoemen plus in de algemene
ledenvergadering zoveel stemmen kan (doen) uitoefenen dat hij in totaliteit een meerderheid
van het bestuur kan benoemen.

De consequentie van het voorgaande is dus dat control over het bestuur slechts mogelijk is
door control over de algemene ledenvergadering, eventueel in combinatie met directe benoemings-
rechten in het bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de leden van de ver-
eniging (Dijk en Van der Ploeg, 1991). Gezien het feit dat de leden van de Raad van Toezicht
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benoenid worden door de algemene vergadering en tegelilk een orgaan als de Raad van loezicht
niet in Staat is om de helft of meer van de bestuursleden te benoemen. is het niet mogelilk om
di,or middel ran directe zeggenschap over de Raad ran Toezicht het bestuur te kunnen controle-
ren  Echter, in Asser en Van der Grinten (1991, pagina 266. nummer 318) wordt gesteld dat een

statutaire beperking van de autonomie van het bestuur in dier voege dat het bestuur gehoudeii is
zich le geclragen naar de instructies van derden -bilroorbeeld een o,erkoepelende vereniging.
enige ozerheidsinstantie- is niet in striId met het recht"  Dit zou niet alleen geldig zi}n rcior algeme-

ne aanwijzingen, maar ook voor specifieke instructies. Een instructie verplicht het bestuur een
besluit te nemen of Ila te laten. Asser en Van der Grinten (1991, pagina 267, nummer 318) oppe-
ien de mogelilkheid dat de vereniging wordt aangewend voor  'onderhorige samenwerkingsverban-

den", zonder dit verder uit te werken. De instructie-mogelijkheid ten aanzien van een bestuur door
derden wordt overigens niet door iedereen aanvaard (Asser en Van der Grinten, 1991, pagina 266,
nuninier 318). In dit hoofdstuk wordt deze materie verder buiten beschouwing gelaten. Wel kan

gewezen worden, in het verband van coOperaties die zeer sterk lijken op verenigingen qua struc-

tuur en inrichting, op de structuur van de Rabobank (Asser en Van der Grinten, 1991).

Overheersende zeggenschap over een rereniging is dus, naast de mogelijkheid dat derden
instructierechten ten aanzien van het bestuur toekomen, vooral afhankelijk van zeggenschap over
de leden van de vereniging Binnen de organisatie ran de vereniging is het niet mogelijk om over-
heerseiide zeggenschap te verkrilgen. Opgemerkt nioge worden dat directe benoeming van het
niaxiniaal aantal buiten de algemene vergadering om te benoemen bestuurders geen overheersende
zeggenschap oplevert zonder dat sprake is van de mogelilkheid meer dan de helft ran de stem-
rechten in de algemene vergadering te controleren

tEen Iii j de stichting belangrilk punt van ciandacht is de wi Iziging \·an de statuteil, ornilit door
middel ran statutenwilziging de control \·an een derde doorbroken kan worden. Wilziging van de
stattlten is een exclusle,ve bevoegdheid van de algemene vergadering die echter gedelegeerd kati
„·orclen .ian enkele van die algemene vergadering decl uitmakende leden (Kollen, 1995)  Daarniee
is dus wilziging ran de statuten alleen te voorkonien indien een entiteit kan beschikkeii over zeg-
ge,iscli.ip „Ici' ceri dusdmite aantal leden , an de algemene ,·eigadering dat zil statutenwilziging
kan blokkei-en, terwill voor het kunnen wilzigen van cle statuten zoiidei" aillankelilk ie ziln I.in
derden control uitgeoefend moet kunnen worden over een door de statuten vastgelegde iiieerder-
heid in de algemene vergadering. Een bilzondere mogelijkheid tot het blokkeren van statutenwi'zi-

gingen doet zich voor indien wijziging van de statuten goedkeuring behoeft van een ander orgaan
dan de algemene vergadering. Indien een andere entiteit dat orgaan controleert. of dat orgaan
rormt, dan is blokkade van statutenwijziging mogelilk, echter zonder dat sprake is van de nioge-
lilkheid om statutenwilziging op eigen initiatief te kunnen doorvoeren.

Een belangrilk aspect bij de vereniging dat niet bij de stichting speelt is de mogelijkheid dat
leden toetreden of uittreden. Toetreding van nieuwe leden doet de zeggenschap in de algemene

vergadering verwateren, letwill uittreding van leden de getalsmatige zeggenschap doet toenenien.
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Over de toetating van nieuwe leden beslist doorgaans het bestuur, ofschoon een persoon die toege-
laten wenst te worden zich in tweede instantie ook tot de algemene vergadering kan wenden
(Kollen, 1995). Het lidmaatschap kan gebonden worden aan toelatingscriteria (Kollen, 1995).
Aangezien over toelating wordt beslist door het bestuur is het noodzakelijk om te kunnen beschik-
ken over een meerderheid in het bestuur om toelating van nieuwe leden te verhinderen, danwel is
het noodzakelijk om de toelatingscriteria zodanig aan te scherpen dat nieuwe leden slechts met
instemming van de entiteit die control wil uitoefenen toegelaten kunnen worden. Deze beperking
in de mogelijkheid nieuwe leden uit te sluiten naar eigen inzicht houdt in dat control over een ver-
eniging slechts in een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk is, namelijk in die gevallen dat sprake
is van control over een meerderheid van de algemene vergadering.

Een van de eisen die gesteld kunnen worden aan zeggenschap, namelijk de blijvende zeggen-
schap, kan bij een vereniging slechts in zeer specifieke gevallen vervuld worden. De toetreding van
nieuwe leden moet effectief uitgesloten of beperkt kunnen worden om er voor te zorgen dat de
zeggenschap niet verwatert. Door toetreding van nieuwe leden ontstaat de mogelijkheid dat de
controlerende entiteit niet meer in staat is het bestuur van de vereniging te benoemen, ontslaan en
de beloning te bepalen.

Samenvattend kan gesteld worden dat zeggenschap over een vereniging slechts dan mogelijk
is als de controlerende entiteit in staat is effectieve zeggenschap uit te oefenen over een meerder-
heid van de leden van de algemene vergadering. Daarmee is de mogelijkheid een vereniging te
controleren verschoven naar de mogelijkheid om een (in de statuten vastgelegde gekwalificeerde)
meerderheid van de leden te controleren.

2.6 Conclusies

In dit hoofdstuk is geconstateerd dat binnen de zorgsector veel samenwerkingsverbanden
voorkomen. Deze samenwerkingsverbanden hebben in het algemeen (95%) de rechtsvorm van een
stichting of in veel mindere mate die van een vereniging. Op basis van literatuur (met name
Hendriks, 1994) en onderzoek van een aantal concrete samenwerkingsrelaties kunnen samenwer-
kingsverbanden in de gezondheidszorg ingedeeld worden in een elftal karakteristieke verschij-
ningsvormen. Enerzijds vallen due verschijningsvormen uiteen in een groep die zich kenmerkt
door rechtspersoonlijke verbondenheid en een groep die zich kenmerkt door contractuele verbon-
denheid. Anderzijds is onderscheid te maken in de sterkte van de onderlinge binding die kan
vaneren van sterk tot zwak, met daartussen een groot aantal mogelijkheden. Tussen sterke en
zwakke binding zijn een aantal typerende overgangen te vinden: van volledige zeggenschap (con-
trol), via gezamenlijk met derden uitgeoefende zeggenschap (joint control), via invloed van beteke-
nis naar zeer beperkte invloed.
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Uit een theoretische analyse, met name op basis van het werk van Hendriks (1994). blijkt dat
het tussen stichlingen en rerenigingen mogelilk is door een combinatie van maatregelen om zeg-
genschap uit ie oelenen, ralierend van volledige zeggenschap toi zeer beperkle zeggenschap. Het
uitoetenen van zeggenschap betekent echter nog niet dat tevens een groep gevormd w·ordt, omdat
daarvoor naast organisatorische verbondenheid ook sprake moet ziin van economische verbonden-
heid, een feitelilk critenum
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3    erslaggeving van samenworkingsver»anden;
Destaanae nchtlunen in Nederland, -Canaaa en de USA

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de verwerking van samenwerkingsverbanden bij non-profit organisaties
centraal staan. Voor de Nederlandse situatie zal worden ingegaan op de RJZ 1991 en de nieuwe
Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen  (RJZ) die beide specifiek voor zorginstellingen bestemd
zijn. Eveneens zal ingegaan worden op de Ontwerp-Richtlijn Zorginstellingen van de RJ en de
Richtlijn van de RJ voor fondsen wervende instellingen. Ook zullen de richtlijnen van de CICA
(Canada) en de AICPA (USA) voor non-profit organisaties, in het bijzonder zorginstellingen,
besproken worden. Deze laatste richtlijnen hebben deels alleen betrekking op zorginstellingen,
maar hebben deels ook meer algemene werking voor non-profit organisaties.

3.2   De Regeling Jaarverslaggeving Ziekenhuisvoorzieningen (RJZ 1991) uit 1991

Het doel van de verslaggeving door zorginstellingen is weergegeven in de Regeling
Jaarverslaggeving Ziekenhuisvoorzieningen, kortweg RJZ 1991 genoemd, die dateert uit 1991. De
RJZ 1991 is van kracht voor ziekenhuisvoorzieningen over boekjaren die beginnen voor 1 januari
2000. Per die datum is de nog te behandelen nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
van kracht. De RJZ 1991 is als bijlage 2 toegevoegd. De RJZ 1991 legt aan alle rechtspersonen die
een ziekenhuisvoorzieningen beheren de verplichting op elk jaar een jaarrekening volgens de
bepalingen van de RJZ 1991 op te stellen. Wat onder een ziekenhuisvoorzieningen wordt verstaan
is vastgelegd in de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, de WZV, uit 1971. Het doel van de jaarrekening
is (artikel 3, RJZ 1991):
"1 De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar

worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd
omtrent het vermogen en het resultaat van de rechtspersoon alsmede, voorzover de aard van
een jaarrekening dat toelaat, omtrent haar solvabiliteit en liquiditeit.

2  De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermo-

gen van de rechtspersoon en de samenstelling daarvan in actief- en passiefposten op het einde
van het boekjaar weer.

3  De resultatenrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van
het resultaat van het boekjaar en zijn afteiding uit de posten van baten en lasten weer.

4   De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, onverschillig of zij
tot ontvangsten of uitgaven in dat boekjaar hebben geleid.

Artikel  3, lid  1, RJZ  1991, komt vrijwel overeen met het eerste deel van art 2:362, lid  1,  BW

Aukes en Maat (1992) zijn van mening dat pogingen zijn gedaan BW 2, titel 9, partieel toe te
passen, iets waar Burgert, Timmermans en Joosten (1990) ook op wijzen. Aukes en Maat (1992)
zijn van mening dat een betere aansluiting mogelijk was geweest, hetgeen de consistentie binnen
de RJZ 1991 bevorderd zou hebben. Ten aanzien van de aansluiting van de RJZ  1991 bij de alge-
mene verslaggevingsregels van BW 2, titel 9 kunnen een aantal kanttekeningen geplaatst worden:
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1 De artikelen die in de RJZ 1991 opgenomen ziIn, hebben een grote gelijkents met de correspon-
derende artikelen in BW 2, titel 9. Zo ze niet rechtstreeks overgenomen zijn ult BW 2. titel 9, is
zeker sprake van een geli'ke strekking. Blilkens de toelichting bil de RJZ ]991 is dit c,ok de

doelstelling van de wetgever geweest:
2  Een aantal artikelen, zoals art 21 (RJZ 1991) handelende over het financieringsoverschot, ziIn

door de welgever toegevoegd omdat het hier verschilnselen betreft die in de externe verslagge-

ving ran rechtspersonen waarop BW 2, titel 9, van toepassing is niet voor kunnen komen.
Uitbreiding ran de voorschritten van BW 2, titel 9, met specifieke bepalingen voor ziekenhuis-

voorzieningen ligt dus zonder meer voor de hand en is zeer wel verdedigbaar. Ook afwijkende
bepalingen ten aanzien van onder meer de inrichting van de resultatenrekening (art 24, RJZ
1991) kunnen verklaard worden op grond van de afwijkende structuur van de zorgsector,

3. Een aantal artikelen uit BW 2, titel 9, dienen in de ogen van de wetgever geen toepassing te vin-

den bil ziekenhuisvoorzieningen en zijn vanwege deze reden weggelaten. Zo wil de wetgever,
gegeven de bekostiging van ziekenhuisvoorzieningen, actuele waarde als waarderingsgrondslag
voor vaste activa niet toestaan. Een dergehjke inperking van de mogelijkheden van BW 2, titel 9

is zeer wel te verdedigen,
4. Belangrijk om te constateren is echter dat een aantal artikelen van BW 2, titel 9, geen toepassing

vinden in de RJZ 1991, ofschoon toepassing daarvan zeer weI te verdedigen zou zijn en het
weglaten ervan kan leiden tot externe verslaggeving die onvoldoende inzicht geeft. Zo schrijft

art  11, sub b van de RJZ 1991 wel voor dat de post "deelnemingen" apart op de balans van de
ziekenhuisvoorziening dient te rerschijnen, maar worden hien'oor geen waarderingsgrondsla-
gen gegeven. Tevens wordt niet verwezen naar art 2 24c omtrent de definitie van een deelne-
ming. Ook wordt de going concern veronderstelling (art:384, lid 3) niet opgenomen in de RJZ
1991, evenals bepalingen omtrent de omrekening van vreemde valuta  Ook bepalingen met het

oog op de crediteurenbescherming (vorming reserve voor geactiveerde onderzoeks- en ontwik-
kelingskosten) worden niet overgenomen in de RJZ 1991. Zorginstellingen die de RJZ 1991 die-
1-len toe te passen kunnen te rade bij BW 2, titel 9,  'oor eventueel in de RJZ 1991 ontbrekende
bepalingen: zeker gezien de opmerking in de toelichtingbil de RJZ 1991 dat gestreefd is naar'

harmonisering met BW 2, titel 9  Uit de aard der zaak kan dit echter geen motief ,·oor de welge.
$·er zilti om bepalingen buiten beschouwing te laten.

3  B\\" 2, titel 9 en de Richtli.inen \·oor de RJ bei·atten samen de  body of knowledge'" ten aanzien
ran de (financiele) externe verslaggeving. De RJZ 1991 laat zonder meer de Richtlijnen van de

RJ buiten beschouwing. hetgeen bij de toepassing zal leiden tot verarming. Ook het weglaten
van bepalingen uit BW 2, titel 9, kan er toe leiden dat de externe verslaggeving van ziekenhuis-

voorzieningen niet optimaal afgestemd is op de  "body of knowledge" die reeds opgebouwd is
onder BW 2, titel 9.

Concluderend  kan dan ook gesteld worden dat tussen RJZ  1991  en BW 2, titel 9, belangrijke
verschillen bestaan die niet gerechtvaardigd worden door de structuur van de zorgsector of door
specifieke kenmerken van bijvoorbeeld de bekostiging of financiering van zorginstellingen.
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Het is mogelijk een drietal vormen van samenwerking te onderkennen bij zorginstellingen
(Maat, 1995):
*   ten rechtspersoon beheert meerdere voorzieningen. Naast een jaarrekening voor de rechtsper-

soon  dient per zorginstelling, conform de eisen  van de  RJZ  1991, een resultatenrekening opge-
steld te worden en dienen de belangrijkste posten uit de balans in de toelichting gesplitst te
worden per zorginstelling.

*  indien er sprake is van geheel andere activiteiten binnen dezelfde rechtspersoon dan dienen die
activiteiten in de jaarrekening afzonderlijk vermeld te worden zodat de lezer van de jaarreke-
ning zich een oordeel kan vormen omtrent de zorginstelling.

*   indien er sprake is van samenwerkingsverbanden met een structureel karakter dan moet infor-
matie over deze verbanden alsmede de zeggenschap daarin verstrekt worden op grond van de
voorschriften van de RJZ 1991.

In de RJZ 1991 zelf zijn de begrippen consolidatie, groep, et cetera, of daarop lijkende
begrippen niet te vinden. In de RJZ 1991 wordt wel omschreven wat samenwerkingsverbanden
zijn: "Als samenwerkingsverband wordt aangemerkt een organisatorisch verband waarin de rechts-
persoon duurzaam samenwerkt met andere rechtspersonen ten dienste van de werkzaamheid van
de zorginstelling en waaruit risico's of verplichtingen voor hem voortvloeien" (art 2, lid 6, RJZ
1991). Volgens Maat (1995) sluit deze definitie van samenwerkingsverband aan bij het begrip
deelneming uit het BW, art 2:24c.

Ingevolge art 2, lid 5, RJZ 1991, moeten aard, omvang en mate van zeggenschap in het
samenwerkingsverband in de jaarrekening vermeld worden.  In art  11  en art 22, lid 5, wordt infor-
matieverstrekking over respectievelijk vorderingen op en langlopende verplichtingen aan samen-

werkingsverbanden voorgeschreven. Volgens Aukes en Maat (1992) zou er nader inhoud gegeven
moeten warden aan de wijze waarop informatie over de mate van zeggenschap verstrekt moet wor-
den. Tot op heden biedt de RJZ 1991 weinig houvast met betrekking tot het begrip zeggenschap.

Op grond van de RJZ 1991 hoeft een zorginstelling dus slechts een beperkte hoeveelheid
informatie aangaande samenwerkingsverbanden te publiceren in het jaarverslag. Daardoor kan de
gebruiker van dat jaarverslag zich niet of nauwelijks een beeld vormen van de aard, omvang en
vooral betekenis van de samenwerkingsverbanden die een zorginstelling is aangegaan. Bovendien
moet geconstateerd worden dat de daadwerkelijke informatieverstrekking aangaande samenwer-
kingsverbanden ernstig te wensen overlaat waar het het verstrekken van inzicht betreft (zie hoofd-
stuk 2 en hoofdstuk 4).

Een bijzonder punt van aandacht bij de RJZ 1991 is de publicatie van de externe verslagge-
ving. Voor profit organisaties die onder BW 2, titel 9, vallen is voorgeschreven dat publikatie van
het jaarverslag plaatsvindt bij de Kamer van Koophandel waar die profit organisatie is ingeschre-
ven.  Onder de RJZ  1991 is evenwel voorgeschreven dat het jaarverslag openbaar gemaakt wordt bij
het Nederlands Ziekenhuis Instituut (NZI) te Utrecht, bij het College van Gedeputeerde Staten van
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de provincie van vestiging en bil het Ministerie \'an VWS (RJZ 1991. art. 33. lid 1). Door deze
afwi ikende ,·orni van openbaarmaking doet zich de vraag voor in hoeverre de gepubliceerde stuk-
ken ook daadwerkelijk toegankelijk zi in. aangezien de deshetreffende instituten niet primair
gericht zijn op het toegankelijk niaken van dergelijke informatie.

Een laaiste i,pmerking betreft de ondersteuning van de RJZ 1991 in de praktilk. Het NZI
heeft, evenals bil de introductie van het BJZ (Cox, 1984), een voorbeeld-laarrekening opgesteld
met toelichting (Van der Helm, 1991). Door dit voorbeeld, inclusief in te vullen modellen voor
vrijwel alle delen van de jaarrekening, ontstaat in de praktijk een sjabloonmatige uitwerking van
de externe verslaggeving, die innovatieve concepten om eventuele problemen op te lossen tegen-

gaat.

3.3   De nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ)

Bij brief van 8 december 1997 heeft de Minister van VWS aan de RJ gevraagd een nieuwe

regeling op te stellen voor de externe verslaggeving van (Intramurale)
Gezondheidszorgvoorzieningen, die zich ook zou kunnen gaan uitstrekken over andere zorginstel-
lingen, zoals bijvoorbeeld thuiszorg en bejaardenoorden. De RJ heeft zich bereid verklaard een der-
gelilke taak op zich le nemen en heeft daartoe een tripartiete (verstrekkers, gebruikers en
controleurs) werkgroep ingesteld die zich over het desbetreffende onderwerp heeft gebogen. De
werkgroep diende de RJ van advies te dienen aangaande de regeling die de RJZ 1991 opvolgt. De
nieuwe regelgeving aangaande de externe verslaggeving van zorginstellingen bestaat uit enerzijds
een Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen met een daaraan toegevoegde toelichting door de
Minister van \'WS. Omtrent deze nieuwe RJZ heeft de RJ de Minister van VWS van advies gediend

Anderziids heeft de RJ eind  1999 een ontwerp-Richtlijn Zorginstellingen vastgesteld.  Deze ont-
werp-Richtli in zal na publicatie en becommentariering volgens de bil de RJ gangbare procedures.

eventucel na aanpassing, omgezet worden in een definitieve Richtli In. Commentaar dient voor 1
mci 2000 ingediend te worden. Opgemerkt moet worden dat in de nieuwe RJZ, gepubliceerd in
De Staaiscourant i an 21 december 1999, de toepassing van de Richtlilnen van de RJ en in het bil-
zonder van de (ontwerp-) Richtlijn Zorginstellingen dwingend is voorgeschreven. hetgeen ten aan-
zien van de RJ-Richtlijnen een novum is.

In deze studie zal de nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen aangeduid worden

met nieuwe RJZ of kortweg RJZ. Opgemerkt moet worden dat deze nieuwe RJZ van kracht is voor
boekjaren die op of na 1 januari 2000 aanvangen. Tot en met het boeklaar 1999 is de oude RJZ
1991 van kracht. De Ontwerp-Richtlijn Zorginstellingen van de RJ kan tot 1 mei 2000 becommen-
tarieerd worden en kan gezien worden als een aanvulling op de RJZ die in het biizonder toepassing
van deze Richtlijn verplicht stelt.

De nieuwe RJZ heeft als voornaamste kenmerk dat BW 2, titel 9, vrilwel geheel voorgeschre-
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ven wordt voor zorginstellingen, behoudens bepalingen die naar hun aard op zorginstellingen niet
van toepassing kunnen zijn (RJZ, art 2). Tevens verklaart de nieuwe RJZ de Richtlijnen van de RJ,
in het bijzonder de Ontwerp-Richtlijn Zorginstellingen, dwingend van toepassing (RJZ, art 3, sub a
en sub b). Ten aanzien van voorzieningen (RJZ, art 5, lid 2) en het financieringstekort of -over-
schot (RJZ, art 5, lid 1) zijn specifieke bepalingen opgenomen, evenals ten aanzien van te hanteren
modellen voor balans en resultatenrekening (RJZ, art 3, sub b), het jaarverslag (RJZ, art 6) en de
toelichting bij de jaarrekening (RJZ, art 4) en de waarderingsgrondslagen (RJZ, art 3, sub d). Deze
bijzondere bepalingen voor zorginstellingen vloeien, blijkens de toelichting, voort uit de structuur
van de zorgsector en de bekostiging van zorginstellingen. Door zowel te verwijzen naar BW 2, titel
9, als naar de Richtlijnen van de RJ, heeft een betere inbedding van de externe verslaggeving van
zorginstellingen plaats in reeds uitgekristalliseerde concepten en technieken.

Nadeel van de gekozen benadering is dat wellicht wat gemakkelijk over specifieke kenmer-
ken van non-profit organisaties en zorginstellingen wordt heengestapt. In hoeverre dit zal leiden
tot problemen in de externe verslaggeving van zorginstellingen zal zich in de praktijk moeten uit-
wijzen.

Door als enige waarderingsgrondslag voor immateriele en materiele vaste activa die dienst-
baar zijn aan het zorgproces de verkrijgings- of vervaardigingsprijs toe te staan wordt recht gedaan
aan de bekostigingssystematiek van de zorgsector. Onder voorwaarde dat de overheid toestemming
heeft gegeven voor de investering worden, indien en voorzover deze vaste activa afgeschreven wor-
den op basis van historische kostprijs en volgens door de overheid voorgeschreven afschrijvings-
termijnen, de afschrijvingslasten en de met de financiering van de activa gepaard gaande
rentelasten door de overheid volledig in het externe budget vergoed (zie ook bijlage 1 inzake de
bekostiging van zorginstellingen). Indien in de externe verslaggeving dus de historische kostprijs
gehanteerd wordt als waarderingsgrondslag is er sprake van matching tussen de afschrijvings- en
financieringslasten enerzijds en de daarvoor verkregen vergoedingen anderzijds.

De afwijkende voorschriften ten aanzien van het jaarverslag hebben het karakter van een
voorgeschreven uitbreiding van het jaarverslag zoals voorgeschreven in BW 2, titet 9.
Belanghebbenden wensen inzicht te hebben in de door de zorginstelling aangewende middelen, de
daarmee verkregen diensten en de mate waarin die diensten voorzien in maatschappelijke behoef-
ten en in de relatie tussen aangewende middelen en daarmee gegenereerde diensten. Deze benade-
ring komt overeen met hetgeen Herremans en Mentink (1993) ten aanzien van non-profit
organisaties als gewenste informatievoorziening beschouwen.

De keuze voor het van toepassing verklaren van BW 2, titel 9, behoudens enkele uitzonde-
ringen en aanvullingen, betekent dat geen fundamentele discussie gevoerd wordt aangaande de
externe verslaggeving van zorginstellingen. Zo is een belangrijk aspect de prijs waarmee een zorg-
instelling haar diensten aan de maatschappij levert. De "verkoopprijs" van die diensten komt niet
tot stand op een markt, maar is vastgesteld door de overheid. Doordat de verkoopprijs vastligt en
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concurrentie op prijs tussen zorginstellingen geheel of \'rilwel geheel is uitgesloten. is er geen mhe-

rent streven naar verlagen van de kostprijs van de dienstverlening. Ook definities voor activa en
passiva staan niet ter discussie, ofschoon de IFAC (1998) voor de publieke sector de definitie van
activa en passiva in een exposure draft heeft aangepast Dit onderwerp wordt In hoofdstuk 6 diep-

gaander aan de orde gesteld

Opgemerkt moet worden dat de publicatie van de externe verslaggeving niet in lijn is
gebracht met die van rechtspersonen vallend onder BW 2, titel 9 Deponering vindt plaats biI het
NZI (RJZ, art 10, lid 1) en niet bij de Kamer van Koophandel. De openbaarmaking dient in afwij-
king van BW 2, titel 9, te geschieden voor 1 juni van het jaar volgend op dat waarop de jaarreke-

ning betrekking heeft (RJZ, art 10, lid 1). Uitstel van publicatie kan slechts in uitzonderlijke
gevallen op verzoek van de zorginstelling door de Minister van VWS gegeven worden (RJZ, art 10,
lid 2).

Ten aanzien van samenwerkingsverbanden is de nieuwe RJZ geheel anders ingericht dan de
voor het boekjaar 1999 nog vigerende RJZ 1991. Het belangrijkste verschil is dat expliciet consoli-
datie wordt voorgeschreven als sprake is van een groep van rechtspersonen (RJZ, art 8, lid  1 ').
Daarbij wordt het groepsbegrip van art. 2:24b gehanteerd, zodat dus sprake zal moeten zijn van
organisatorische verbondenheid en economische eenheid. In hoeverre dit begrip bij zorginstellin-
gen toepassing zal knjgen moet zich nog uitwijzen. In de begeleidende Ontwerp-Richtlijn van de
RJ is het begrip groep zodanig uitgewerkt dat er een vril ruime interpretatie aan gegeven kan wor-
den en vooral de centrale leiding bepalend is voor het groepsbegrip. Voor de consolidatietechniek
wordt verwezen naar BW 2, titel 9, en de Richtlijnen van de RJ. Doordat nog geen uitgewerkte
voorbeelden beschikbaar zijn is het niet mogelijk om te beoordelen welke praktische problemen
zich voor kunnen doen. Dit zal in den van de volgende hoofdstukken van deze studle naar voren

komen.

Doordat BW 2. titel 9, van toepassing wordt verklaard wordt ook het deelnemingsbegrip

voor zorginstellingen actueler. Deelnemingen in kapitaalvennootschappen, die voldoen aan de
definitie van art. 2:24c, moeten verwerkt worden op grond van art. 2:389. Ten aanzien \·an dedne-
Iliingen in stichtingen wordi vooralsnog in de Richtlijn aangenomen dat hier geen sprake is L.in
deelnemingen in de zin van art 2:24c, omdat de kapitaaldeelname gewoonlilk ontbreekt. Om le

ondervangen dat hierdoor wezenlijke informatie aan de gebruiker onthouden wordt, schrijft de
Ontwerp-Richtliin (paragraaf 655.209 en paragraaf 655.218) voor dat indien sprake is van duurza-
me verbondenheid met een stichting of vereniging en op het zakelijk en financieel beleid invloed
van betekenis wordt uitgeoefend, de zorginstelling de volgende gegevens van die rechtspersonen in
zlJn externe verslaggeving opneemt:

RJ:, art. 8, lid 1 luidt· "De :orginstelling die deel uitmaaht van eeng,ocp. neemt in de toelichting van zijn.laarrekining et·n

geconsolidecrde jaarrekening op van de groep, die voldoet aan de cisen van elect· regeling"
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1. Naam, adres en woonplaats.
2. Rechtsvorm.
3. De kernactiviteiten.
4. De (mate) van zeggenschap die de zorginstelling kan uitoefenen.
5. Het verschafte kapitaal (hetgeen veelal niet van toepassing zal blijken te zijn).
6.  Het bedrag van het eigen vermogen en het resultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening,

onder vermelding van het jaar waarop ze betrekking hebben.

Opgemerkt mag worden dat naast de kernactiviteiten inzicht in de gang van zaken bij de verbon-
den rechtspersoon wenselijk is.

Ten aanzien van samenwerkingsverbanden zijn in de nieuwe RJZ ten opzichte van de oude
RJZ 1991 de volgende wijzigingen op hoofdlijnen opgenomen:
1. Indien sprake is van een groep van rechtspersonen dan wordt, ongeacht de rechtsvorm van die

rechtspersonen, consolidatie voorgeschreven.
2. Voor deelnemingen in kapitaalvennootschappen wordt voorgeschreven  dat  deze  con form  BW 2,

titel 9, verwerkt worden. Aangenomen mag worden dat deze wijze van verwerking in de sector
niet geheel nieuw is, ofschoon dit tliet gestaafd kan worden met onderzoek.

3. Indien sprake is van duurzame verbondenheid met of betrokkenheid bij stichtingen of vereni-
gingen en er wordt op het beleid van die rechtspersonen duurzaam invloed van betekenis uitge-
oefend, dan dient een aantal kerng€gevens in de externe verslaggeving opgenomen te worden.

3.4 Richtlijn Fondsen wervende instellingen van de RJ

In 1998 is door de RJ de richtlijn Fondsen wervende instellingen goedgekeurd. Opgemerkt
wordt dat er geen wettelijke bepalingen zijn voor de externe verslaggeving van Fondsen wervende

instellingen, anders dan art.2:10 voor stichtingen en verenigingen, dat algemeen een boekhoud-
plicht regelt. De voorschriften uit BW 2, titel 9, zijn overigens wel van toepassing op stichtingen en
verenigingen die een onderneming in stand houden (art. 2:360, lid 3).

In deze richtlijn wordt als verslaggevende eenheid aangemerkt (paragraaf 108): "de rechts-

persoon of groep van rechtspersonen die organisatorisch met elkaar verbonden zijn en die een
zodanige onderlinge relatie hebben dat ze als den economische eenheid moeten worden
beschouwd." Expliciet wordt gesteld dat ook stichtingen, verenigingen en samenwerkingsverban-
den zonder rechtspersoonlijkheid onder deze definitie kunnen vallen.

Tot de verslaggevende eenheid worden in ieder geval gerekend (paragraaf 109):
1. De rechtspersoon waarop de onder 3 genoemde rechtspersoon een zodanige invloed kan uitoe-

fenen dat zij aanwijzingen kan geven omtrent de besteding van de gelden van deze rechtsper-
soon c.q organisatie.

2. Statutair met deze rechtspersoon c.q. organisatie verbonden instellingen.
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3. De rechtspersoon c.q. organisatie die zich met de fondsenwening bezig houdt.
4  De rechtspersonen of organisaties die gezamenlilk. al dan niet eenmalig, onder een naam in de

publiciteit treden

In de toelichting dient de groepsstructuur toegelicht te worden (paragraaf 202) en van alle

instellingen die decl uitmaken ran de verslaggevende eenheid dienen de volgende gege\'ens rer-
meld te worden (paragraaf 203):
1  Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm.

2. Omschrijving van de doelstelling.
3  Samenstelling van bestuur en directie.
Tevens dient de jaarrekening een geconsolideerde balans en geconsolideerde staat van baten en las-
ten met toelichting te bevatten.

In de richtlijn voor Fondsen wervende instellingen wordt, indien sprake is van organisatori-
sche verbondenheid en zodanige onderlinge relaties dat sprake is van een economische eenheid,
de verslaggevingseenheid niet beperkt tot de individuele fondsen wervende organisatie, maar tot
de in een groep verbonden organisatie. In paragraaf 109 is dit verder uitgewerkt, zodat de groep
van entiteiten zich uitstrekt tot die instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de primaire
Fondsen wervende instelling. Belangrijk is op te merken dat die organisaties, die onder een zoda-
nige invloed verkeren van de fondsen wervende instelling dat die fondsen wervende instelling aan-
wi}zingen kan geven hoe de middelen aangewend worden, tot de verslaggevingseenheid behoren.
Het lilkt er op dat. vanwege de primaire doelstelling van dit soort organisaties, de \·ermogensrech-
tehike binding die normaliter bij profit organisaties aan aandelen verbonden is, ,·er\'angen is door

een binding die het door middel van zeggenschap mogelijk maakt om economische hulpbronnen
aan te wenden voor doelstellingen van de Fondsen wervende instelling

3.5  Richtlijnen van de CICA (Canada) voor non-profit organisaties

Het Canadian Institute of Chartered Accouritants (CICA) geelt in Canada riclitli.inen ult \.L,(,1
de externe verslaggeving. Onderdeel van deze richtlijnen vormen de richtli.Inen voor non-profit

organisaties. Deze zijn niet specifiek toegespitst op zorginstellingen.  Het CICA gaf in december
1993 een Exposure Draft uit, "Financial Statement presentation by not-for-profit organizations"
Hieraan is in 1980 een rapport voorafgegaan: "Financial reporting for not-for-profit organizations"

In de Exposure Draft worden de volgende definities gehanteerd (paragraaf 502) die van

belang zijn voor de rapportage van diverse vormen van samenwerkingsverbanden.
1    "Control of an entity is the continuing power to determine its strategic, operating, investing and

financing policies without the co-operation of others.
2  "An economic beneficial interest in another organization exists if the other organization holds

resources that must be used for the purposes of the reporting organization. Resources of- the
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other organization are considered to be for the use of the reporting organization when they eit-
her will flow to the reporting organization or will be used to produce revenue or provide servi-
Ces to the reporting organization."

3."Significant influence over an entity is the ability to affect the strategic operating, investing and
financing policies of the entity.

1n de huidige (1998) richtlijnen van de CICA wordt in de sectie "Reporting controlled and
related entities by not-for-profit organizations" (sectie 4450) een wezenlijk andere definitie gegeven
doordat ook de aansprakelijkheid voor schulden van de andere entiteit in de beschouwing betrok-
ken wordt. Gesproken wordt van "An economic interest in another not-for-profit entity exists if:
i.  The other organization holds resources that must be used to produce revenue or provide servi-

ces for the reporting entity; or
ii. The reporting organization is responsible for the liabilities of the other organization" (paragraaf

02).
Als voorbeelden van "economic interest" worden genoemd (paragraaf 4450.10):
1. De andere organisatie werft fondsen in de naam van en met toestemming van de rapporterende

entiteit en die fondsen moeten verplicht afgestaan worden aan de rapporterende entiteit.
2. De rapporterende entiteit draagt belangrijke fondsen over aan de andere entiteit die aangehou-

den moeten worden ten voordele van de rapporterende entiteit.
3. De andere organisatie voert belangrijke functies uit ten behoeve van de rapporterende entiteit.
4. De rapporterende entiteit stelt zich garant voor belangrijke schulden van de andere entiteit.

In de Exposure Draft wordt er van uitgegaan dat " the strategic operating, investing and
financing policies establish the basis for the conduct of an entity's operations and the deployment
of its resources. The holder of the right to appoint the majority of the members of an entity's board
of directors, or board of governors, would normally have the power to determine the entity's stra-
tegic policies." (paragraaf 503) "One organization is usually presumed to control another entity
when it has the right to appoint the majority of the members of the other entity's board of direc-

tors." (paragraaf 504) Dus: als een non-profit organisatie de strategische, investerings- en financie-

ringsbeslissingen van een andere non-profit organisatie kan bepalen, door middel van

bestuursbenoemingen, dan heeft die organisatie control over de andere organisatie.

Als eventuele andere indicatoren voor control worden in de richtlijn (sectie 4450, paragraaf
06) genoemd:
1. Een significant "economic interest".
2.  Bepalingen in de statuten  die niet veranderd kunnen worden zonder toestemming van  de  con-

trolerende organisatie en die de activiteiten van de gecontroleerde entiteit beperken tot die
welke voordeel opleveren voor de controlerende entiteit.

3. De doelstelling van de gecontroleerde entiteit is geintegreerd met die van de controlerende,
zodat gemeenschappelijke of complementaire doelen bestaan.
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Twee belangriike elementen in de relatie iussen twee of meer non-profit organisaties die van
belang ziin voor de beoordeling of er sprake is van control of van "Significant influence" zijn
1   heeft cle rapporterende entiteit een   economic beneficial interest" in een andere enliteit (para-

graal 505).
2. het niveau \'an verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dat de rapporterende entiteit heeft

K oor cen andere entiteit (paragraaf 506)

Indien ntt een non-profit organisatie een profit organisatie controleert, dan zijn er twee
mogelijke verwerkingswijzen (paragraaf 4450.30):
1. de controlerende non-profit organisatie stelt geconsolideerde financiele verslaggeving op of
2   de controlerende non-profit organisatie verwerkt de investering in de profit organisatie volgens

de "equity method". de zogenaamde "one line consolidation
De richtlijn geeft evenmin als de exposure draft criteria om te bepalen welke van beide

methoden, consolidatie of de "equity method", toegepast moet worden.

In het geval een non-profit organisatie "significant influence" heeft op een profit organisatie,
dan verwerkt de non-profit organisatie de investering in de profit organisatie volgens de "equity
method"

interessanter in het kader van dit onderzoek is de vraag wat er gebeurt als non-profit organi-
saties onderlinge relaties hebben. In de Exposure Draft en in de richtliin, sectie 4450, worden drie
mogelijkheden gegeven:
a.  organisatie A heeft control over organisatie B,
b. organisatie A heeft invloed van betekenis op organisatie B.
c  organisatie A heeft een "economic interest" in organisatie B, zonder control of inrloed van bete-

kenis.
Uit het rapport uit 1980 kan hieraan nog toegevoegd worden
d. organisatie A en B zijn 'under common control"

Als <irganisatie A control heeft ove i organisatie B. kan me n kiezen ilit (paragraal 445 0 141
1. consolidatie of
2. het in de toelichting opnenien van de volgende informatie (paragraaf 4450.220):

-  een beschrijving van de onderlinge relaties,
-  een beschrijving van het doel, de dienstverlening, de juridische vorm en de belastingpositie

van de gecontroleerde organisatie,
-  totaal der activa, totaal der passiva en netto vermogen op balansdatum en baten, lasten en

cash-flows gedurende de rapportageperiode,
- gedetailleerde informatie over restricties op de economische hulpbronnen van de gecon-

troleerde organisatie
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Ongeacht of geconsolideerd wordt moet de volgende informatie over "controlled" non-profit orga-
nlsaties gegeven worden:
1. het beleid dat gevolgd wordt inzake rapportage over dergelijke organisaties,
2. een beschrijving van de onderlinge relatie;
3. doelstelling, dienstverlening, fiscale status en rechtsvorm van die gecontroleerde non-profit

organisatie,
4.  aard en omvang van enig economisch belang dat de controlerende entiteit heeft in de gecontro-

leerde entiteit.

Als organisatie A invloed van betekenis heeft op organisatie B, dan dient A in zijn financiele ver-
slaggeving de volgende informatie op te nemen:

1.  een beschrijving van de onderlinge relaties,
2. een beschrijving van het doel, de dienstverlening, de juridische vorm en de belastingpositie van

de beinvloede organisatie,
3. de aard van een eventueel "economic beneficial interest" dat A in B heeft.

Als organisatie A een "economic interest" in organisatie B heeft dan dient A een toelichting te
geven op het belang dat zij in B heeft. Het doel hiervan is gebruikers van de financiele verslagge-
ving te helpen bij het beoordelen van de financiele positie van A door hen bekend te maken met
de economische hulpbronnen waarvan A in de toekomst mogelijkerwijs zal profiteren. Belangrijk
in deze is dat de rapporterende organisatie, A, beoordeelt of de andere organisatie gedwongen kan
worden "resources" over te hevelen naar haar.

In geval sprake is van organisaties "under common control", wordt door het CICA (1980)
geadviseerd gecombineerde financiele verslaggeving op te stellen. Gecombineerde financiele ver-
slaggeving is in feite de geconsolideerde financiele verslaggeving van non-profit organisaties, zon-
der dat uitgegaan wordt van de financiele verslaggeving van een moedermaatschappij als
uitgangspunt voor de consolidatie. Er vindt dus geen vervanging van een kapitaalbelang plaats
door de activa en passiva van dat belang.

3.6    De Amerikaanse richtlijnen van de AICPA

Holder (1986) heeft voor de AICPA een onderzoek gedaan naar de "reporting entity" bij non-
profit organisaties. Holder neemt een tweetal basisconcepten voor de financiele verslaggeving van

non-profit organisaties als uitgangspunt:
*  het "legal entity concept defines the financial reporting entity as the corporate entity established

in law". Bij dit concept, dat volgens Holder door veel non-profit organisaties wordt toegepast is
er sprake van: "Legal lines of responsibility are emphasized in defining the financial reporting
entity"

*  het "economic entity concept defines the financial reporting entity as the ability to control or

Externe verslaggeving van samenwerkende zorginstellingen     59

11



direct the resources and activities of a related group of organizations regardless of individual
corporate entities" Dit concept wordt ook als "control concept" aangeduid.

Op basis van literatziuronderzoek. interviews met uitgevers en gebruikers r'an jaarrekenin-
gen, analyse van jaarrekeningen en synthese van het zo verkregen materiaal komt Holder tot de
conclusie dat non-profit organisaties iii een aanlal gevallen hun activiteiten verdelen over meerdere
rechtspersonen. De relaties tussen de diverse rechtspersonen,·arieren nogal, meestal blilven de
diverse rechtspersonen "under the general control of the central organization   Dit komt vaak lot
uiting in benoemings- en ontslagrechten van bestuurders of een personele unie van besturen.
Holder noemt het typisch dat de statuten van de diverse rechtspersonen de activiteiten van die
rechtspersonen beperken rot hetgeen dienstig is aan de centrale organisatie.

Holder constateerde in zijn onderzoek uit 1986, dat gericht was op de praktijk in de USA,
dat financiele verslaggeving verschillende vormen aannam. Veel organisaties die bepaalde program-
mas in aparte rechtspersonen onderbrengen combineren de financiele verslagen van de diverse
rechtspersonen met behulp van de techniek van consolidatie tot den verslag waarin geen aparte
kolommen ziin opgenomen voor de onderliggende rechtspersonen ("combined financial state-

ments"). Als alternatief hiervoor worden per pagina van de financiele verslaggeving aparte kolom-
men voor alle activiteiten naast elkaar gezet ("combining financial statements"). In het eerste geval
is het voor de gebruiker niet meer mogelijk posten te herleiden tot de oorspronkelijke rechtsperso-
nen en hun verslagen, in het tWeede geval blijft de externe verslaggeving per rechtspersoon zicht-
baar voor de gebruiker.

Holder komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat het "control concept' bil gebruikers de
voorkeur geniet. Ten aanzien van het "control concept" merkt hij het volgende op: "The concept of
control defines the financial reporting entity in terms of the authority and responsibility for esta-
blishing policies, the ability to direct operations and the responsibility for the same, and the access
to ariel responsibility for assets and liabilities. The use of the control concept, ., results in a
reporting entity based on the ability of one organization to govern another. Several key aspects of
this concept deserve further development. For example, the control concept implies that to inclu-
de the assets. liabilitieS. and acti\'ilies· of- One Linit in the fin.incial statements 01 :inother. One 01 the
units must possess power over the second to:
a.  select the governing authority.
b. designate management,
c. influence significantly or control the operations.

Additionally, financial interdependency should exist between the two units and the dominant
unit should usually be accountable for fiscal mathers."

De Statement of Position (SOP) nummer 94-3 van het American Institute of Certified Public

Accountants (AICPA) uit 1994, getiteld: 'Reporting of Related Entities by Not-for-Profit
Organizations" gaat in op samenwerkingsverbanden bij non-profit organisaties. Bil het opstellen
hiervan is gebruik gemaakt van het rapport van Holder uit 1986. Investeringen door non-profit
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organisaties in profit organisaties moeten in de financiele verslaggeving van de non-profit organisa-
ties verwerkt worden volgens de "equity method" ( paragraaf 6). Heeft een non-profit organisatie
een controlerend financieel belang in een profit organisatie dan dient de non-profit organisatie de
regels van FASB Statement nummer 94 "Consolidation of all majority owned subsidiaries" te vol-
gen en aan de hand hiervan te bepalen of de profit-organisatie in de consolidatie betrokken moet
worden (paragraaf 5). De desbetreffende FASB Statement nummer 94 is de thans vigerende voorlo-
per van Exposure Draft 154-D en Exposure Draft 194-B en schrijft in grote lijnen consolidatie van
alle meerderheidsbelangen voor.  Voor de behandeling van samenwerkingsverbanden tussen non-

profit organisaties volgens SOP 94-3 wordt gebruik gemaakt van figuur 3.1.

"Majority voting interest" door aandeelhouderschap? Ja

   Nee

Economisch belang of control of beide? Geen
consolidatie

  Ja
Licht bestaan

Economisch belang en control? en aard relatie en
onderlinge

   Ja
transacties toe

"Majority ownership" of control over een meerderheid r-' t Consolideer
van het bestuur? L-V

   Nee

Consolidatie toegestaan, maar niet vereist A
Licht bestaan

F---1 en aard relatie en

  onderlingetransacties toe

Figuur 3.1 Relaties tussen non-profit organisaties (SOP 94-3, AICPA, 1994).

In paragraaf 10 van SOP 94-3 wordt gesteld dat non-profit organisaties met een controlerend
financieel belang in een andere non-profit organisatie, door middel van directe of indirecte eigen-
dom van een meerderheidsbelang in het stemgerechtigd kapitaal van die andere non-profit organi-
satie, die andere non-profit organisatie moeten consolideren. Een uitzondering wordt gemaakt
indien de control tijdelijk is of niet bij de meerderheid ligt. Men dient er goed acht op te slaan dat
in paragraaf 10 gesproken wordt van eenfinancieel belang in een andere non- profit organisatie. Uit
de toelichting in SOP 94-3 moge blijken dat in de USA sprake is van non-profit organisaties in de
vorm van aandelenvennootschappen.

Is er geen sprake van een controlerend financieel belang in een andere non-profit organisatie,
maar als er cumulatief voldaan wordt aan de volgende voorwaarden, dan dient geconsolideerd te
worden (paragraaf 11). Deze cumulatieve voorwaarden zijn (Wood, 1995):
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1. Control door een ' nialority ownership interest by other than ownership of a malority voting
interest ' (zoals in paragraaf 10) of door het recht een meerderheid in het bestuur te kunnen
benoemen,

2  er is sprake ran een economisch belang in de andere non-profit organisatie.
Er dient dus onderscheid gemaakt te worden tussen "ownership" door middel van een meer-

derheid van de stemgerechtigde aandelen (paragraaf 10) en "'ownership" anders dan door  'owners-

hip'  door middel van een meerderheid van de stemgerechtigde aandelen (paragraaf 11). In de LISA
is het mogelijk om aandelen in een non-profit organisatie te hebben (hier ziet paragraaf 10 op) of
om lidmaatschapsrechten in een non-profit organisatie te hebben (hier ziet paragraaf 11 op). Deze
laatste situatie kan vergeleken worden met een Nederlandse cool)eratie of vereniging.

Een economisch belang in een andere entiteit bestaat (paragraaf A-25, Wood, 1995) als:
1   die andere non-profit organisatie, waarin een belang bestaat, significante hulpbronnen bezit of

get,ruikt die aangewend moeten worden voor de doelstellingen van de non-profit-organisatie
die het belang heeft. Deze aanwending kan zowel direct als indirect baten of gewenste diensten

opleveren of
2. de verslaggevende organisatie verantwoordelijk is voor de verplichtingen van de andere organi-

satie.

Dat de voorwaarden cumulatief zijn moge blijken uit de omschrijvingen in paragraaf 9 en
paragraaf 11  en de aan SOP 94-3 ontleende figuur 3.1. Zodra sprake is van het ontbreken van een
economisch belang en control wordt alleen een toelichting verlangd

ts er sprake van een economisch belang en control door andere middelen dan een stemmen-

ineerderheid, bilvoorbeeld door een contract of samenwerkingsovereenkomst, dan is consolidatie
wei toegestaan, maar niet verplicht (paragraaf 12). In SOP 94-3 wordt wei een toelichting vereist

als et sprake is van control, zonder economisch belang

Iii  1996 zijn door de AICRA een tweetal nieuwe 'Audit and Accounting Guides"' uitgegeven
die nadien ziln aangepast:
1  Health Care Organizations (AICPA. 1997,11 en
2. Aot-for-Profit Organizations (AICPA, 19971)).

In de  -Audit and Accounting Guide" voor Not-for-Profit Organizations (AlCPA, 1997b)

wordt, in afwachting van het project van de FASB inzake de toepassing van consolidatie en equity

methode, waartoe ook Exposure Draft 154-D en Exposure Draft 194-B behoren, de SOP 94-3
(AlCPA, 1994) onverkort van toepassing verklaard voor non-profit organisaties. In deze vindt er
dan ook geen wiiziging plaats ten opzichte van de reeds bestaande en hiervoor behandelde stan-
daard.

In de "Audit and Accounting Guide" voor Health Care Organizations (AICPA, 19978) wor-
den de richtlijnen voor Health Care Organizations waar sprake is van sterke onderlinge verbanden,
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gepubliceerd. Deze richtlijnen komen in hoge mate overeen met de richtlijnen uit SOP 94-3
(AICPA, 1994).In deze richtlijn worden eerst een tweetal begrippen gedefinieerd:

1.  "Control is  the  direct or indirect ability to determine the direction  o f management and policies
through ownership, contract or otherwise"  In deze definitie staat het middel tot control dus
niet centraal, in de uitwerking blijkt dit een zeker belang te hebben.

2. 'An economic interest in another entity exists if (a) the other entity holds or utilizes significant
resources that must be used for the unrestricted or restricted purposes of the reporting entity,
either directly or indirectly, for producing income or providing services or (b) the reporting
entity is responsible for the liabilities of the other entity". Bij deze definitie mag opgemerkt wor-
den dat naast juridische garantstellingen binnen een groep ook feitelijke omstandigheden er toe
kunnen leiden dat de moedermaatschappij of de groep voor schulden van individuele groepsle-
den opkomt (Busse von Colbe en Ordelheide, 1993).

Enkele voorbeelden van een economisch belang zijn (AICPA, 1997a):
1. De andere entiteit werft fondsen in de naam van en met toestemming van de entiteit en vrijwel

alle verworven fondsen worden aan de rapporterende entiteit ter beschikking gesteld,
2.  De rapporterende entiteit draagt belangrijke hulpbronnen over aan een andere entiteit die haar

hulpbronnen aanhoudt ten behoeve van de rapporterende entiteit,
3. De rapporterende entiteit heeft belangrijke functies uitbesteed aan een andere entiteit,
4.  De rapporterende entiteit voorziet de andere entiteit van fondsen of staat garant voor belangrij-

ke schulden;
5.  De rapporterende entiteit heeft het recht op of de verantwoordelijkheid voor de operationele

resultaten van een andere entitek
6. Bij liquidatie heeft de rapporterende entiteit recht op de netto resterende activa of is aansprake-

lijk voor een per saldo tekort.

Met behulp van de geschetste begrippen kan het volgende classificatieschema (figuur 3.2)
opgesteld worden voor de verwerking van samenwerkingsverbanden bij Health Care Organizations
(AICPA, 1997a). In alle gevallen wordt de control geacht niet tijdelijk te zijn en te berusten bij de
partij die de meerderheid van de aandelen of sternrechten bezit.
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Omstandigheid
 

Verwerking in financiele verslaggeving

De entiteit heeft een meerderheld van de aandelen met | (.onsolidatie
stenirecht m een pi·(}fit vixantsatit·

De ent ticit heeft 5096 of minder ,·an de aandelen met F.quity meth„de
stemi·echt in een pi·obt or,Vanisatie en kan invioed van
betekeiiis uitoefenen op operationeel en financieel beleid

De entiteit is als enige "corporate member" I·an een (-Linsolidalle
non-profit tirganisatie. lien "corporate member" heeft
hdmaatschapsrechten die geen economische rechten
weerspiegelen Vergelilk met een Nederlandse cooperatie
of vereniging die een lid heeft

De entitei[ controleert een non-profit oiganisatte door cen Consolidatie
meerderheld in het bestuur Cn heeft een economisch
b€lang

De entiteir heeft control over een non-profit organisatie QI Toelichten bestaan en aard van het samenwerkings-
heeit een economisch belang, maar met beide verband en beschrilven en kwantificeren onderlinge

transacties. Consohdatie is verboden

De enliteit controleert een non-profit organisatte anders Consolidatie toegestaan. Alternatief: toelichten bestaan
dan door een meerderheidsbelang of meerderheid van en aard van het samenwerkingsverband, beschrijven
stemmen in het bestuur W heeft een economisch belang en kwantificeren onderlinge transacties en beknopte

cij [ers van die entiteit geven

Figuur 3.2 Verwerking samenwerkingsverbanden volgens "Audit and Accounting Guide" voor Health Care
Organizations (AICPA, 1997a).

Een belangrijke opmerking die gemaakt wordt in paragraaf 11.15  is dat indien in de consoli-
datie een onder control staande non-profit organisatie is betrokken, melding gemaakt moet wor-
den van restricties die door andere entiteiten (buiten de rapporterende entiteit) opgelegd zijn aan
de uildeling van vermogensbestanddelen van de gecontroleerde aan de controlerende entiteit en
een e\·entueel daaruit resulterende niet-beschikbaarheid van de netto activa van de gecontroleerde
entiteit roor de controlerende entiteil.

3.7 Conclusies

In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat samenwerkende zorginstellingen een frequent voorko-
mend verschijnsel zijn, waarbij de aard van de samenwerking een grote diversiteit kent, die terug
gebracht kan worden tot een beperkt aantal karakteristieke vormen van samenwerking.

Uit onderzoek naar de regelgeving in Nederland omtrent de externe verslaggeving aangaande
samenwerkingsverbanden blijkt dat deze in de externe verslaggeving maar zeer beperkt tot hun
recht hoeven te komen en dat slechts beperkt inzicht verkregen kan worden in belang en effect van

samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 4 zal dit aan de hand van de onderzochte cases en onder-
zoek onder gebruikers bevestigd worden.
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De RJZ 1991, van kracht voor ziekenhuisvoorzieningen en voor boekjaren tot en met 1999,
schrijft ten aanzien van samenwerkingsverbanden slechts een zeer beperkte informatievoorziening
voor. De nieuwe regelgeving, de nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen die van kracht
is voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2000, gaat op dit punt verder en schrijft conso-
lidatie voor aan de gehele groep waartoe een zorginstelling behoort en verplicht zorginstellingen
tevens in de enkelvoudige externe verslaggeving meer uitgebreide informatie op te nemen ten aan-
zien van rechtspersonen waarmee een duurzame verbondenheid bestaat.

In de Canadese (CICA) en Amerikaanse (AICPA) richtlijnen voor non-profit organisaties wor-
den ten aanzien van samenwerkingsverbanden strengere eisen dan in Nederland aan de informa-
tievoorziening in de externe verslaggeving gesteld. Centraal begrip daarbij is de aanwezigheid van
control als criterium voor consolidatie. Met name in de Canadese richtlijnen worden aanvullende
voorwaarden voor consolidatie gesteld die gelijkenis tonen met het Nederlandse groepsbegrip en

die uitgaan van zowel organisatorische als economische verbondenheid. Ook indien geen sprake is
van de verplichting tot consolidatie wordt uitgebreide informatieverstrekking aangaande samen-

werkingsverbanden voorgeschreven.

De regeling zoals opgenomen in de RJZ 1991 omtrent externe verslaggeving ten aanzien van
samenwerkingsverbanden van Nederlandse zorginstellingen schiet duidelijk tekort, zoals blijkt uit
eerder onderzoek (Maat en Geleedst, 1993), hetgeen ook zal blijken in het volgende hoofdstuk,
waarin de praktijk aan de orde gesteld wordt. Ofschoon de nieuwe RJZ een verbetering inhoudt
voor dit aspect van de externe verslaggeving kan de informatievoorziening aangaande samenwer-
kende zorginstellingen duidelijker gestructureerd en verbeterd worden.
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4   Verslaggeving van samenwerkingsvorbanden;
onderzoeR onder gebruikers en verscnqUers

4.1 Inleiding

4.1.1   Inleiding

In hoofdstuk 2 zijn de vorm van samenwerkingsverbanden bij zorginstellingen en de daad-
werkelijke verslaggeving aangaande samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld het onderzoek van
Maat en Geleedst (1993)) aan de orde geweest. In hoofdstuk 3 is de wijze waarop deze volgens de
bestaande RJZ 1991 in de externe verslaggeving opgenomen zouden moeten worden behandeld,
evenals de buitenlandse richtlijnen voor externe verslaggeving van non-profit organisaties.

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek onder gebruikers van de
externe verslaggeving van zorginstellingen en van een onderzoek onder directies van zorginstellin-
gen, de verschaffers van externe verslaggeving.

4.1.2   Overzicht van eerder onderzoek naar externe verslaggeving bij non-profit organisaties
Op het gebied van externe verslaggeving bij non-profit organisaties in het algemeen zijn een

tweetal belangwekkende onderzoeken onder gebruikers verschenen:
1.  Het onderzoek van Holder (1986) naar de "reporting entity" bij non-profit organisaties.
2.  Het door het Limperg Instituut (1986) uitgevoerde onderzoek naar de externe verslaggeving van

organisaties zonder winstoogmerk.

Holder (1986) verrichtte ten behoeve van de FASB onderzoek naar problemen met betrek-
king tot financiele verslaggeving door non-profit organisaties. Hij onderzocht daartoe de financiele
verslaggeving van een zestal verschillende soorten non-profit organisaties. Zijn onderzoek bestond
uit: literatuuronderzoek, het raadplegen van 90 jaarrekeningen van non-profit organisaties en
interviews met 22 gebruikers, met 66 partners van 47 accountantskantoren en met 44 representan-
ten van non-profit organisaties.

Holder stelde vast dat er in essentie twee concepten voor de "reporting entity" bestaan:
1. Het "legal entity concept": de door de wet vastgelegde grenzen van de entiteit bepalen welke

activa en passiva opgenomen worden in de financiele verslaggeving. Holder concludeerde dat
veel non-profit organisaties die dit concept toepassen dit doen om redenen die weinig van doen
hebben met financiele verslaggeving per se. Het uitsluiten van aansprakelijkheid en het geven
van een bepaalde voorstelling van zaken waren redenen voor non-profit organisaties om dit
concept toe te passen. (Zie ook Galesloot en Waardenburg, 1991).

2. Het "economic entity concept"  de grenzen van de verslaggevingsentiteit worden bepaald door
de zeggenschap die uitgeoefend kan worden over het beleid, de operaties, de activa en de passi-
va. Deze zeggenschap moet dan wel een materiele omvang hebben, vrijwel permanent zijn en
ook permanent uitgeoefend worden.

Holder constateerde dat gelijksoortige situaties op pluriforme wijze verwerkt werden in de finan-
ciele verslaggeving.

Externe verslaggeving van .samenwerkende :orginstellingen      67



\'olgens Holder (1986) dienen de gekozen technieken en methoden voor financiele verslag-
ge\,ing getoetst le worden aan het criterium bruikbaarheid ten behoeve van de besluitvorming van
de gebruiker. hetgeen zich rertaalt in relerantie en betrouwbaarheid

In zijn studie beperkt Holder ( 1986) zich tot de volgende gebruikersgroepen
1  Geldschieters die beslissingen nemen over het verstrekken van leningen. Zij zijn ,·an mening dat

de financiele verslaggeving die activa dient te omvatten die de organisatie ter beschikking heeft
om haar schulden te voldoen. Deze mening houdt in dat het "legal entity concept- de voorkeur
heeft. Echter, door het hebben van beschikkingsmacht over activa van andere entiteiten, biJ-
voorbeeld doordat die de verplichting hebben geworven fondsen over te dragen aan de rappor-
terende entiteit, zijn ook elementen van het "economic entity concept terug te vinden.
Geldschieters zouden ook meer belangstelling hebben voor een bundeling van financiele ver-
slaggeving van gecontroleerde entiteiten dan voor een samengevoegde jaarrekening en de toe-

passing van 'equity accounting". De reden hiervoor kan liggen in het feit dat geldschieters bij de
toepassing van de equity methode slechts een regel ("one line consolidation") met informatie
krijgen en de voorkeur geven aan volledige stukken met volledige informatie. Dit beeld is in het
nog te behandelen praktijkonderzoek onder geldschieters bevestigd.

2. Subsidienten en donateurs zijn primair geinteresseerd in de door de non-profit organisatie nage-
streefde doelen en secundair in de mogelijkheid van de non-profit organisatie om aan haar ver-
plichtingen le voldoen. Externe verslaggeving moet de volgende informatie bevatten: in
hoeverre voert de non-profit organisatie de doelen uit waarvoor ze in het leven is geroepen, wat
is de verdeling van de middelen over beheersactiviteiten, «fundraising" en programma-activitei-
ten, en in hoeverre kan de non-profit organisatie haar doelstellingen blijven verwezenlijken?
Vanuit die optiek ziln subsidienten en donateurs voorstanders van het "economic entity con-
cept": zil willen informatie over alle middelen die de organisatie ter beschikking staan om haar

doelstellingen te verwezenlijken.

Het Liniperg Instituut (1986) verrichtte een onderzoek naar de periodieke berichtgeving van
org:inisaties zonder winstoogmerk (OZW's) Het onderzoek beratte de volgende vii f delen:
1  Een normatieve studie naar de uitgangspunten van de informatieverstrekking door OZW s.
2. ten onderzoek naar de informatiewensen van een aantal gel)ruikersgroepen.
3. Een inventarisatie van de huidige periodieke berichtgeving bil een aantal Nederlandse OZWA

4. Een vervolgonderzoek naar de ervaren mogelijkheden en belemmeringen voor het geven van
wei gewenste, maar nog niet verstrekte informatie.

5. Een confrontatie van gewenste informatie met de verstrekte informatie.
Omdat met name de eerste twee punten van belang zijn, worden deze kort behandeld.

Een belangrijke constatering van het Limperg Instituut (1986, pag 19) is de volgende: 'De
primaire functie-uitoefening van OZW's bestaat meestal uit het tot stand brengen van maaischap-

pelilk gewenste voorzieningen. De economische functie kan als gevolg hiervan bij OZW's onderge-
schikt worden beschouwd aan de maatschappelijke functie, hetgeen echter niet wegneemt dat ook
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voor OZW's geldt dat de doeleinden met zo weinig mogelijk offers moeten worden bereikt". Het
element van het tot stand brengen van maatschappelijk gewenste voorzieningen heeft betrekking
op wat Herremans en Mentink (1993) "effectiviteit" noemen, terwijl de realisatie van die gewenste
functie tegen zo gering mogelijke offers overeenkomt met "efficiency". Volgens het Limperg
Instituut heeft aanvaarding van maatschappelijke verantwoordelijkheid als een criterium voor het
handelen van OZW's consequenties voor de periodieke berichtgeving van deze organisaties. Indien
een OZW in haar beslissingen rekening wil houden met de door erkend belanghebbenden van
belang geachte effecten, dan zal zij omtrent deze effecten informatie moeten verzamelen, verwer-
ken en beschikbaar stellen aan de besluitvormingsgroep. Het Limperg Instituut (1986, pag 19) for-
muleert als doelstelling voor periodieke berichtgeving door OZWk  "het verstrekken van relevante
informatie aan alle bij de OZW gerechtvaardigd betrokken groeperingen ter beoordeling van door
hen in het verleden genomen bestissingen en ter voorbereiding van door hen nieuw te nemen
beslissingen, alsmede ter verantwoording (...) van het door bestuurders gevoerde beleid" De infor-
matiebehoeften van de gebruikers worden onderscheiden in:
1. Effectiviteit en efficiency van de verleende diensten.
2. Financiele levensvatbaarheid.
3. Prestaties van het management (ontwikkeling en beheer).
4. Het voldoen aan specifieke (wettelijke) voorschriften.

De criteria waaraan periodieke berichtgeving aan de samenleving dient te voldoen zijn

1.  Openbaar.
2. Relevant voor minimaal ten gebruikersgroep.
3. Verstrekking geschiedt met een zekere regelmaat.
4. De verstrekking gebeurt op gestandaardiseerde wijze.

OZW's zouden over de volgende functionele gebieden, steeds onderverdeeld in een viertal
fasen van het managementproces (beleid, operationalisering, begroting/prognose en stand van

zaken/kwantificering), moeten rapporteren:
1. Primair proces (hetgeen in feite geen functioneel gebied is).
2. Benadering activiteiten gebied (afzet).
3.  Personeel en organisatie (sociale informatie).
4. Milieu en omgeving.
5. Financieel.

In het tweede deel van het onderzoek is van de gebruikersgroepen overheid, werknemersor-
ganisaties, politiek en pers onderzocht in hoeverre zij behoefte hebben aan informatie over de vijf
genoemde functionele gebieden, uitgesplitst naar vier fasen van het managementproces: beleid,
operationalisering, begroting/prognose en stand van zaken/kwantificering. Dit heeft voor elke
gebruikersgroep geleid tot een matrix met behoeften. Elke gebruikersgroep blijkt op het gebied
"financieel" een normale tot sterke behoefte aan informatie te hebben.
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4.1.3 Onderzoek onder bankiers bij profit organisaties

Op het gel)ied \ an externe rerslaggering door profit organisaties is door Bollen een tweetal
rele\ante onderzoeken t 1991 en 1996) gedaan Bollen heeft onderzock gedaan naar het   ge bruik

ran financiele informatie door Nederlandse banken. Onder een steekproef van 188 van de 1.600

administratief onafhankeliike (Nederlandse) banklihalen is een enquete uitgezet met een respons
ran 42,696 Bollen beperkt zich 101 de inforniatiebehoeften van banken bil het gebruik van externe
rerslagge\'ing ran middelgrote ondernemingen (criteria ten tiide van het onderzoek: f 8 toi f 35
miljoen laaromzet, f 4 tot f 1 7 miljoen balanstotaal en tussen de 50 en 250 personeelsleden). Uit
het onderzoek komt onder meer de conclusie dat in de totale informatiebehoefte van banken
omtrent middelgrote ondernemingen financiele jaarstukken een zeer belangrijke plaats innemen.
De informatie uit de jaarstukken wordt in hoge mate gebruikt bij specifieke beslissingen in het
kader van kredietbeoordeling. Met name de resultatenrekening, balans en de toelichting op deze
stukken worden het meest van belang geacht. Ook de accountantsverklaring is van belang, met
name in het kader van het garanderen van de kwaliteit. De overige delen van het laarverslag wor-
den gebruikt ter ondersteuning van specifieke beslissingen. Het directieverslag vormt hierop een
uitzondering, dit wordt ter algemene orientatie gebruikt. Opmerkelijk is dat 85% van de respon-
denten rindt dat het jaarverslag niet teveel informatie bevat, maar dat de nieningen over de vraag
of het laarverslag voldoende inforniatie bevat verdeeld zijn: 41% vindt dat er voldoende informatie
in staat, maar 49% vindt de informatie te beperkt.

De resultaten van dit onderzoek, gericht op de financiele verslaggeving Yan profit organisa-

ties, komen overeen met die uit het onderzoek onder banken dat gedaan is en dat in de \ olgende

paragraaf aan de oide gesteld wordt. De banken gebruiken de financiele verslaggeving rooral voor
beslissingen in het kader van financiering en de resultatenrekening. balans en toelichtingen daarop
worden van groot belanggeachi  Het verslagran de directie wordl eveneens belangrilk geacht

Bollen ( 1996) gaat in ziln proefschrift onder meer in op de informatiebehoeften van bankiers bil
het alsluiten ,·an leningen. tEen belingrijk decl I·an dit onderzoek is reeds aan de orde geweest bil dc
bch:ind cling van Bollen C 1991).  In tiguur 4  1  zi in de informatiebronnen L an bankiers weergegeL en.

In lk, Niet Gebruikt t.b.v. Gebruikt t.b v Gemiddeid
(n=80 bankiers) gebruikt algemene specifieke belang

orientatie beslissing (schaal 1-5)

Kranteartikelen                                  13                                 85                                 3                                   2 45

Financiele verslagge,·ing                         3                                               3                                               95                                            4.73

Interim rapportage                6                    19                   75                   3.94
Bank-informatie                             19                             28                             54                             3.10
Rapporten  linanciele  anativen            2 3                                            4 1                                             36                                            2.96

Bedrijfstak gegevens                 5                       60                      35                      3.54
0,·erige bronnen                     23                      63                      15                      2.53

Figuur 4.1 Gebruik informatiebronnen door bankiers. (Bollen, 1996, pag. 156).
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Zoals uit figuur 4.1 blijkt wordt financiele verslaggeving door vrijwel alle bankiers gebruikt
bij de kredietbeslissing en wordt het belang daarvan zeer hoog geacht. Ook interim rapportages
worden zeer frequent gebruikt, terwijl het belang groot wordt geacht. Geconcludeerd kan dan ook
worden dat de financiele verslaggeving voor bankiers een zeer belangrijk instrument is bij het

nemen van kredietbeslissingen.

Het gebruik en belang van de diverse elementen van de financiele verslaggeving wordt weer-
gegeven in figuur 4.2.

In 96 Niet Gebruikt t.b.v. Gebruikt t.b.v. Gemiddeld
(n=80 bankiers) gebruikt algemene specifieke belang

orientatie beslissing (schaal 1-5)

Directieverslag                       8                       53                      40                      3.66
Balans                                       1                            5                            94                          4.82
Resultatenrekening                  1                       4                       95                      4,88
Toelichting                             4                          13                        84                        4.56
Accountantsverklaring              4                       30                      66                      4.15

Figuur 4.2 Gebruik onderdelen financi*le verslaggeving door bankiers (Bollen, 1996).

Het belang dat aan een element van de externe verslaggeving gehecht wordt, is positief gere-
lateerd aan de bruikbaarheid in het besluitvormingsproces (Bollen, 1996, pag. 161). Zoals uit
figuur 4.2 blijkt, worden balans, resultatenrekening en toelichting van zeer groot belang geacht en
worden ze bij specifieke beslissingen zeer vaak gebruikt.

In 1987 is een rapport gepubliceerd waarin onderzoek gedaan wordt naar de informatiebe-
hoeften van bankiers die transacties aangaan met grote respectievelijk kleine profit organisaties
(Berry, Citron en Jarvis,  1987). Dit onderzoek is gedaan in het licht van minder uitgebreide publi-
catieplicht die kleine bedrijven hebben en het gebruik dat bankiers maken van gepubliceerde jaar-
stukken. Door een accountant gecontroleerde jaarstukken worden gezien als de meest belangrijke
bron van informatie, naast andere bronnen zoats onder meer kranteberichten, vergelijkingen met
andere bedrijven in dezel fde bedrij fstak en informatie die door de bank zelf vergaard wordt. Als
meest belangrijke indicatoren waarop banken letten worden genoemd: winstgevendheid, financiele
stabiliteit en liquiditeit. Een belangrijke conclusie is die aangaande de accountantsverklaring: ban-
kiers hebben een voorkeur voor gecertificeerde externe verslaggeving, omdat deze meer betrouw-
baar is in hun ogen dan niet gecertificeerde jaarstukken.
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4.2 Het onderzoek onder gebruikers van financi8le verslaggeving van zorginstellingen

4.2.1   Opzet van het onderzoek aan de vmagkant gebruikers

Allereerst is het noodzakelilk om gebruikersgroepen te onderscheiden. liet IASC onder-
scheidt bil profit organisaties de \'olgende gebruikersgroepen (Conceptual Framework, paragraal
9) beleggers/aandeelhouders. werknemers, geldschieters, leveranciers en andere handelscrediteu-
ren, klanten. overheid en overheidsorganen en het publiek  Deze lilst kan eventueel nog eengevuld
w·orden met concurrenten, de fiscus, de financiele pers, wetenschappelilk onderzoekers en actie-
groepen (Klaassen en Bak, 1994).

Bij non-profit organisaties kunnen afwijkende gebruikersgroepen voorkomen. Zo onder-
scheidt Holder (1986) de groep van schenkers en begunstigers. Aukes (1992) gaat uit van het

begrip belanghebbenden. Belanghebbenden omschrijft hij als "degenen die door het doen en
laten van de organisatie worden beinvloed". Bij zijn bespreking beperkt hij zich tot een "grootste

gemene deter" omdat het aantal groepen van belanghebbenden, en de aard van hun belangen, zeer
kan varieren.

In figuur 4.3 zijn enige opsommingen van gebruikersgroepen weergegeven.

Aukes (1992) Limperg Instituut (1986) Herremans en Mentink (1993)

M,inagement

Bestiliir

Leden Cledenorganisatie) Leden (ledenorganisatie)

Pohuck Pollock

(lverheld Overheid als
1 Subsidlent
2 Toezichthc,zider
3 Bekostiger
4 Werkilever

Fulisidiegci·ers (k.in o\·crhei,1 ziin-j

Toezichthouders (kan overheid :tini

licgullh lgel'. Donateurs

Werktiemers(organisaties) Werknemers(organisaties) Werknemers(organisaties)

Werkgeversorgamsalies Werkgeversorganisaties Overkoepelende organen

Consumententorganisaties) Consumentenlorganisaties) Consumenten(orgamsaties)

Pers Pers

Verschaffers vreemd vermogen Verschaffers vreemd vermogen

I_evei·anciers

0\·erigeli

Publiek

Figuur 4.3 Gebruikersgroepen.
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De keuze voor de in het onderzoek op te nemen gebruikersgroepen is met name ingegeven
door het begrip "belanghebbenden"(Aukes, 1992). Als personen of organisaties niet beinvloed
worden door de verslaggevende organisatie, dan zullen zij waarschijnlijk niet of minder geinteres-
seerd zijn in haar financiele verslaggeving.

Het Limperg Instituut (1986) onderscheidt een bovenlaag van informerende, toezichthou-
dende, belangen behartigende of zelfs vertegenwoordigende gebruikersgroeperingen van een
onderlaag van uiteindelijke gebruikers. Het Limperg Instituut nam in zijn onderzoek dan ook de
vertegenwoordigende organisaties op, in plaats van de uiteindelijke gebruikers. Het Limperg
Instituut heeft de veronderstelling dat de eindgebruikers een minder geinteresseer[ie groep zijn, die
het lezen en analyseren van de (financiele) verslaggeving maar liever overlaat aan de haar vertegen-
woordigende bovenlaag, niet getoetst. Echter, uit onderzoek van Klaassen en Schreuder (1980)
bleek dat  van de 120 leden van de Centrale OndernemingsRaad  (COR) van  de vier betrokken

bedrijven (AKZO, Kluwer, Philips en VNU) er 27 de enquete retourneerden; een respons van 22,5
%, beter dan de gemiddelde respons van 16,8% over alle gebruikersgroepen. Respons van eigen
werknemers komt nauwelijks voor. De onderzoekers concluderen dat zij waarschijnlijk respons van
de meer geinteresseerden hebben ontvangen. Op grond hiervan is gekozen voor het benaderen van
clienten- en werknemersvertegenwoordigingen in plaats van clienten respectievelijk werknemers
zelf

Rekening houdend met de bovengenoemde onderzoeken zijn de volgende gebruikersgroepen
in het onderhavige onderzoek betrokken:
1. Vreemd-vermogen verschaffers: banken.
2. Toezichthoudende organen: COTG, Ziekenfondsraad, College voor Ziekenhuisvoorzieningen

(CVZ)'
3. Werknemersorganisaties: OR en vakbonden.

4. Clienten-organisaties.
5.  Zorgverzekeraars.
6. Collega-instellingen.

De selectie van de gebruikersgroepen, die een deelverzameling vormen van de in figuur 4.3
genoemde groepen, is gebaseerd op de volgende criteria:
1. De gebruikersgroepen dienen betrokken te zijn bij de individuele zorginstelling. Gebruikers en

gebruikersgroepen waarvan, op grond van de functie die zij vervullen, aangenomen kan worden
dat zij geaggregeerde informatie gebruiken over de zorgsector of deelsectoren daarvan en die
daarvoor gebruik kunnen maken van andere bronnen dan de jaarrekening (zoals bijvoorbeeld
NZI of CBS) zijn daarmee buiten beschouwing gelaten.

2. De gebruikersgroepen of gebruikers moeten geacht kunnen worden, op grond van hun relatie
met de zorginstelling, belang te kunnen hebben bij de externe verslaggeving en hieraan voor

' Het COTG heet met ingang van 1 januari 2000 College Tarieven Grzondheidszorg (CTG): het CvZ heet met ingang van 1 januan

2000 College Bouw Ziehenhuisvoorrieningen  (CBZ)  en de Ziekenfondsraad is met ingang van  1  januan  1999 opgesplitst  in un  twee-
tal afzonderlilke organen. Voor dit onderzock :ijn deze Wijzigingen niet van invloed.
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huii besluit,·orming bilangrilke inforniatie te kunnen ontlenen. lii plaats \an gebruikersgroepen
die normaliter als slecht geinformeerd beschouwd kunnen worden kunnen ook vertegenwoor-
digende organisaties (zoals vakbonden of ondernemingsraden) geselecteerd worden.

3  Gezien de structitur van de zorgsector en de liekostiging daarran (zie billage 1 ) dienen iii ieder
geval die gebruikers betrokken te worden die iii de bekostiging, en daarmee m de verdeling ,·an
maatschappelijke gelden, een belangrilke rol spelen. Cierolg ran dit criterium is dat de toezicht-
houdende organen die een rol spelen bil de bekostiging (COTG. Ziekeniondsraad, College roor

Ziekenhuisvoorzieningen) en de zorgverzekeraars in het onderzoek betrokken zijn
4. De door Herremans en Mentink (1993) en Aukes (1992) genoemde donateurs zijn buiten

beschouwing gelaten, omdat zorginstellingen hoofdzakelijk eigen opbrengsten en slechts zeer
beperkt bijdragen om niet (zie Herremans en Mentink (1993) kennen. De door Aukes (1992)
en Liniperg Instituut (1986) genoemde leden ziln buiten beschouwing gelaten, omdat zorgin-

stellingen slechts in zeer beperkte mate als ledenorganisatie voorkomen (zie hoofdstuk 2).

De centrale vraagstelling van het onderzoek naar de vraagzijde van informatie van zorginstel-
lingen was: "Ten eerste: welk gebruik wordt door de gebruikers gemaakt van de huidige
externe verslaggeving van zorginstellingen en welk belang wordt aan die informatievoorzie-
ning gehecht en ten tweede: welke informatie krijgen gebruikers aangaande samenwerkings-
verbanden, welke informatie missen zij en welke informatie is overbodig".

Deze rraag is uitgesplitst in de volgende subvragen

De algemene vragen.
1 Maken personen die als gebruiker ziln aangemerkt ook daadwerkelijk gebruik ran de lininciele

verslaggering van ziekenhuisioorzieningen en zo la, waarroori

2  Voorziet de huidige financiele rerslaggeving ran ziekenhuisroor=ieningen in de informatiebe-
hoeften die in het algemeen leven bil gebruikers?

De spccifickc vi agen ten aanzien van samenweikingsverhanden.

3  Voot-ziet de huidige financiele rerslaggering z·an ziekenhuis ·ootzieningen in de informatiebe-
hoeften ten aanzien van samenwerkingsverbanden die thans leven bii gebruikers?

4  Iii welke inlormatiebehoeften van gebruikers ten aanzien van samenwerkingsverbanden wzirdi
door dc huidige finaticiele ierslaggeving niet \'oor:ten?

5  Welke overbodige informatie ten aanzien van samenwerkingsverbanden is in de huidige finan-
ciele verslaggeving opgenomen?

6. Op welke wijze kan voorzien worden in eventuele lacunes in de informatievoorziening ten aan-
zien van samenwerkingsverbanden?

Als onderzoeksinstrument zijn enquetes gebruikt. Na retourontvangst van de enquetes zi In
aanvullend interviews met een aantal personen uit verschillende respondent-groepen gehouden.
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4.2.2 Respons

Groep Aantal Aantal enquetes
interviews

Verzonden Retour Respons (96)

Vreemd-vermogen verschaffers: banken                  2                      131                   9                      69,2

Toezichthoudende organen:
COTG,                                                              1                                              -                      -
Ziekenfondsraad,                                                     1                        -                                                   -
College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ)           1                      -                                             -

Werknemersorganisaties
* OR                                                    -                  33                 5                  15,1
* vakbonden 32             6               18,8

Clienten-organisaties                                    -                  57                 8                  14,0

Zorgverzekeraars                                2              48'             11             22,92

Collega-instellingen'                                    -                  78                 9                  11,5

Totaal                                                                     7                        261                     48                      18,4

In figuur 4.4 is de respons van de gebruikers weergegeven.

9.   alle leden van de Commissie Gezondheidszorg van de Nederiandse Vereniging van Banken. Banken verstrekken 41,4% van de
langlopende leningen in de intramurale gezondheidszorg, met als belangrijkste banken ABN-AMRO, BNG, ING en Rabobank
(NZi, 1996). Tevens zijn banhen de aangewe:en instellingen om hortlopend krediet k verzorgen.

9:   alle vahorganisaties die betrokken waren bij de CAO-Ziekenhuiswezen 1996-1998.
'):   er zijn (anno 1997) 48 zorgverzekeraars in Nederland (bron: Zorgverzeheraars Nederland, 1997).

9:   volgens de ledenlijst van de Nederiandse Zorgfederatie (NZF) zijn er anno 1997 780 ziekenhuisvoorzieningen in Nederland

Figuur 4.4 Respons enqu6tes en interviews.

De gezondheidszorg kent een aparte bekostigings- en financieringsstructuur (zie bijlage 1).
In het algemeen hebben zorginstellingen voldoende aan een eigen vermogen dat circa 5% van het

wettelijke, externe, budget (zie bijlage 1) bedraagt (Elsinga, 1998). Derhalve wordt de activa-zijde
van de balans vrijwel geheel gefinancierd met vreemd vermogen aan de passiva-kant van de balans.

Banken verstrekken 41,4% van dit vreemd vermogen en institutionele beleggers, zoals pensioen-

fondsen, 31,6% (NZI, 1996). Slechts 27% van het vreemd vermogen wordt bij andere geldschie-
ters geleend. Dit betekent dat het beroep op de openbare kapitaalmarkt zeer beperkt is, hetgeen
gevolgen heeft voor het toe te passen model van Governance dat in hoofdstuk 6 aan de orde wordt

gesteld

Het resultaat van de enquete onder de vahbonden is dat alle zes de respondenten aangegeven
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hebben dat zil Keen gebruik maken van de financiele verslaggeving van ziekenhuisvoorzieningen
Mogelijkerwijs wordt dit veroorzaakt door het feit dat vakbonden met name op het niveau van de
bednlistak onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en voor die taak weinig of geen informatie
nodig hebben over individuele instellingen. Voor de bepaling van de ruimte voor arbeidsvoorwaar-
den staan vakhonden andere wegen open, zoals sectorale informatie uit openbare data-banken en
besluiten van de overheid inzake budgetten voor komende laren

Van de 5 door ondernemingsraden ingevulde enquetes is geen enkele enquete volledig inge-
vuld. In dit onderzoek is alleen de respons op de vragen inzake het gebruik en het belang van de
financiele verslaggeving meegenomen. Ten aanzien van de respons van clienten-organisaties geldt
mutatis mutandis hetzelfde, van de 8 enquetes zijn slechts een drietal volledig ingevuld. De clien-
ten-organisaties geven in hun respons aan meer geinteresseerd te zijn in de algehele gang van
zaken (beleid, kwaliteit, strategie, beleidsrealisatie) dan in de financiele verslaggeving

Mede gezien de beperkte omvang van het onderzoek, een gebrek aan kennis bij bepaalde

groepen respondenten en de onbekendheid bij groepen respondenten met andere vormen van
externe verslaggeving, moet dit onderzoek als exploratief gezien worden.

4.2.3  Uitkomsten van het onderzoek

In bijlage 3 zijn de tabellen met gegevens uit het enquete-onderzoek opgenomen.

De banken, de zorgverzekeraars en de collega-instellingen kunnen gezien worden als een
goed geinformeerde groep, hetgeen blijkt uit het aantal jaarverslagen dat gelezen wordt, de tild die
daaraan besteed wordt en het feit dat ook jaarverslagen van andere non-profit organisaties en proftt
organisaties gelezen worden door deze groepen respondenten. Ook de mate waarin onderdelen
ran de financiele verslaggeving gelezen worden duidt op een gemiddeld beter geinformeerde groep
gebruikers. Met name banken en zorgverzekeraars hebben een belangrilk (financieel) belang bil
ziekenhuisvoorzieningen, vanuit de verstrekle financiering, respectievelijk vanuit hun taak in de
Nederlandse gezondheids=org inzake het vaststellen. nacalculeren en uitbetalen van de wettelijke.
externe, budgetten van de ziekenhuisvoorzieningen. Vanuit die optiek is een grotere betrokken-
heid en een grotere materiedeskundigheid te verwachten dan bij organisaties die primair een niet-
financieel belang hebben en/of hun functie (deels) in hun vrije tijd moeten uitoefenen.
Clientenorganisaties en ondernemingsraden blijken een slecht geinformeerde groep te zijn, zodat

hun respons slechts beperkt is verwerkt in dit onderzoek.

Alle gebruikers raadplegen in meerdere of mindere mate diverse andere bronnen van infor-
matie. Zorgverzekeraars maken daarbij vrij intensief gebruik van alle bronnen, evenals banken. Dit
laatste komt overeen met het onderzoek van Bollen (1991) ten aanzien van profit organisaties.

Opgemerkt moet worden dat zowel de door Bollen onderzochte middelgrote ondernemingen als
zorginstellingen voor hun financiering vooral een beroep doen op banken en andere geldschieters
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en nauwelijks tot geen beroep doen op de openbare kapitaalmarkt. Opvallend is dat clientenorga-
nisaties zich vooral lijken te verlaten op brochures en folders van de zorginstelling. Ronduit
opmerkelijk is dat geen enkele ondernemingsraad het sociaal jaarverslag ter hand neemt. Op grond
van de CAO-Ziekenhuiswezen dient dit minimaal  ten maal per jaar door de directie met de
ondernemingsraad besproken te warden. Het algemeen jaarverslag, dat gezien kan worden als een
aanvulling op de financiele verslaggeving en meer ingaat op activiteiten, resultaten, beleid et cete-
ra, wordt door vrijwel alle gebruikers geraadpleegd. Over de achtergrond hiervan is geen informa-
tie bekend. Het feit dat in dit verslag een meer algemeen beeld gegeven wordt zal hieraan
waarschijnlijk bijdragen.

De financiele verslaggeving wordt met name ter algemene orientatie gebruikt. Slechts in
beperkte mate wordt gebruik gemaakt van de financiele verslaggeving voor specifieke beslissingen.
Het betreft dan vooral de zorgverzekeraars en de banken die specifieke beslissingen nemen op
basis van, onder meer, de financiele verslaggeving, namelijk:
1.  Bij  zorgverzekeraars: het afrekenen van het externe budget. Dit geschiedt door middel van na-

calculatieformulieren waarvan de inhoud overeen moet komen met de financiele verslaggeving.
2.  Bij  banken: het verschaffen van langlopende en kortlopende financiering, alsmede het aangaan

van kredietrelaties. Deze bevinding komt overeen met het onderzoek van Bollen (1991) voor
profit organisaties.

De mate waarin de financiele verslaggeving aan de doelstellingen van de gebruiker beant-
woordt wisselt per categorie gebruikers. Respondenten die aangeven dat het niet beantwoordt aan
het doel, geven aan dat bepaalde specifieke informatie ontbreekt en dat informatie onvoldoende
gedetailleerd is. Deze vraag heeft nog niet specifiek betrekking op de samenwerkingsverbanden.
Het feit dat de financiele verslaggeving niet altijd voldoet aan de specifieke wensen van groepen
van gebruikers, houdt niet op voorhand in dat sprake is van tekort schietende verslaggeving. De
financiele verslaggeving is gericht op algemene informatie; gebruikers die specifieke in formatie
wensen ten behoeve van hun eigen doelstelling zouden wellicht een beroep moeten doen op ande-
re informatiebronnen of op specifieke verslaggeving. De grote groep zorgverzekeraars die gebruik
maakt van de financiele verslaggeving om het externe budget van de ziekenhuisvoorziening na te
calculeren gebruikt de financiele verslaggeving voor een zeer specifiek doel, waarvoor specifieke
verslaggeving, zoals de thans gebruikte nacalculatie-formulieren, wellicht meer op zijn plaats is. De
banken die de financiele verslaggeving ook gebruiken voor een specifieke doelstelling vinden wel
dat deze verslaggeving voldoet aan hun eisen.

Inzake het gebruik en het belang van de financiele verslaggeving blijkt uit ons onderzoek het
volgende:
1. Clienten-organisaties lezen de financiele verslaggeving nauwelijks. Slechts het directieverslag en

de gegevens over de productie worden enigszins gelezen, naast de NAW-gegevens van de rechts-
persoon en de samenwerkingsverbanden. Vooral de financiele gegevens worden nauwelijks
gelezen.
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2.  De overige  groeperingen  lezen in het algemeen alle onderdelen van de  financiele verslaggeving
\rijwel volledig. Met name banken lezen vrijwel het gehele jaan·erslag, hetgeen ook correspon-
deert met de gemiddelde tijd van bijna twee uur die aan den jaarverslag besteed wordt
Opmerkelijk is dat clienten-organisaties de diverse onderdelen maar zeer beperkt lezen en toch
gemiddeld 24 minuten aan den jaarverslag besteden. Dit kan wijzen op een beperkte kennis van
de materie in verhouding tot andere groepen respondenten.

3  Het belang dat aan de diverse onderdelen van de financiele verslaggeving gehecht wordt
varieert, behalve bij de clienten-organisaties, in het algemeen tussen "van belang" en "van zeer

groot belang". Slechts enkele gegevens zoals de naam en vestigingsplaats van de voorziening en
van de beherende rechtspersoon worden als minder belangrijk gekwalificeerd, wellicht vanwege
het triviale karakter van deze gegevens. De collega-instellingen hechten ook minder belang aan

de samenstelling van bestuur, directie en medische staf. Dit is wellicht het gevolg van via andere
kanalen verworven kennis op dit gebied. Ook de accountantsverklaring scoort bij collega-instel-
lingen relatief laag, hetgeen verklaard zou kunnen worden door het feit dat men er van uitgaat
dat een ziekenhuisvoorziening al«id een dergelijke verklaring zal moeten hebben op grond van
de RJZ 1991.

4.  De zorgverzekeraars hechten een zeer groot belang aan de financiele gegevens (inclusief toelich-
tingen) in het jaarverslag. Deze gegevens zijn in het algemeen belangrijk voor het opstellen van
de nacalculatie van het externe budget. Tevens hechten zij een groot belang aan de niet-finan-
ciele gegevens inzake de productie en de capaciteit. Ten dele zijn deze gegevens ook van belang

voor de bepaling van het externe budget van de ziekenhuisvoorziening.
5   Ook van banken kan gezegd worden dat zij een zeer groot belang hechten aan vrijwel alle

onderdelen van het jaarverslag. Slechts de algemene gegevens scoren lager, terwill de financiele
gegevens vrilwel maximaal scoren. Het feit dat alle delen van de financiele verslaggeving door
de banken intensief gelezen worden en van groot belang geacht worden, stenit overeen met de

bevindingen van Bollen (1996) voor profit organisaties.

Voor de gioepen verzekeraars, banken en collega-instellingen (n=29) 14 met behulp van de
statistische techniek HOMALS' (Homogenity Analysis by Means of Alternating Least Squares)
gezocht naar verbanden tussen de mate waarin de onderdelen gelezen worden en het belang dat de
respondenten aan dat onderdeel hechten. Deze (grafische) techniek geeft het verband weer tussen
een tweetal kwalitatieve variabelen. Uit de statistische bewerking blijken de volgende resultaten:

1.  Voor het directieverslag is sprake van een sterk verband. De helft (14) van de respondenten
vindt dit onderdeel zeer belangrijk en leest het ook volledig; vrijwel alle overige respondenten
(12) vinden dit onderdeel belangrijk. Het directieverslag bevat algemene en zowel retrospectieve
als prospectieve informatie over de gang van zaken, waaronder verklaringen op hoofdlijnen van
de behaalde resultaten. Vanuit deze optiek kunnen geinteresseerde en deskundige lezers veel

1 ict dank aan ir Louis Brackel die dc statistischc analyses haft uitgrvocrd.
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informatie aan dit verslag ontlenen.
2. De algemene gegevens aangaande de naam, vestigingsplaats van de voorziening en de rechtsper-

soon laten nauwelijks een verband zien. Dit is wellicht niet opmerkelijk, aangezien responden-
ten vanuit hun betrokkenheid bij de zorginstelling deze g€gevens reeds kennen.

3. Ook aangaande samenwerkingsverbanden is er nauwelijks een verband. Mogelijk kan dit toege-
schreven worden aan de betrekkelijk geringe informatieverstrekking die in de externe verslagge-
ving van zorginstellingen is opgenomen blijkens eerdere onderzoeken (zie hoofdstuk 2).

4.  Ten aanzien van de samenstelling van bestuur, directie en medische staf bestaat er een redelijk
sterk verband tussen de mate waarin deze gegevens gelezen worden en het belang dat de

respondenten er aan hechten. Mogelijk dat een differentiatie in het onderzoek naar de diverse
onderdelen (bestuur, directie, medische staD e€n ander beeld zou hebben gegeven.

5. Ten aanzien van de balans en de resultatenrekening is er sprake van een sterk verband, evenals
met betrekking tot de toelichting op beide onderdelen. Over het algemeen worden deze onder-
delen geheel gelezen en wordt er een hoog belang aan gehecht, hetgeen zich vooral voordoet bij
balans en resultatenrekening en in iets mindere mate bij de toelichtingen. Gezien de financiele
belangen die de zorgverzekeraars en de banken hebben bij zorginstellingen, mag dit niet ver-
wonderlijk heten.

6. Voor de waarderingsgrondslagen kan slechts een relatief zwak verband gevonden worden. Dit
kan te wijten zijn aan het  feit dat waarderingsgrondslagen  in de RJZ-1991  in  hoge mate vastlig-
gen en in de loop der jaren bij de zorginstelling waarschijnlijk beperkt wijzigen.

7. Voor de accountantsverklaring kan een zwak verband gevonden worden. Mogelijk dat respon-
denten vooral letten op het feit dat er een (verplichte) accountantsverklaring is en op de aard
van die verklaring en minder op de (vrij standaard) inhoud van die verklaring.

8. Voor de gegevens aangaande de capaciteit en de productie kan geen verband aangetoond worden.

Het sterke verband dat voor de balans, resultatenrekening en toelichting gevonden is,

correspondeert met de bevindingen van Bollen (1996) voor de jaarrekening van profit organisaties.

Gezien het belang dat diverse gebruikersgroepen hechten aan de onderdelen van het jaarver-
slag en het feit dat alle onderdelen in meerdere of mindere mate gelezen worden, ligt het niet voor
de hand te concluderen op basis van dit onderzoek dat bepaalde onderdelen overbodig zijn.

Als de externe verslaggeving verdeeld wordt in de volgende vier onderdelen, dan blijkt daar-
uit voor de banken, zorgverzekeraars en collega-instellingen, de groepen die voldoende kennis van
zaken hebben inzake de externe verslaggeving, het volgende:
1.  Het jaarverslag van de directie wordt vrijwel geheel gelezen. Het belang dat aan dit directiever-

slag gehecht wordt is ook redelijk hoog. Deze uitkomsten voor zorginstellingen komen overeen
met de bevindingen van Bollen (1996) voor het gebruik van financiele informatie van profit
organisaties door banken.

2. De algemene gegevens aangaande rechtspersoon, ziekenhuisvoorzieningen (in hoofdstuk 1 is
reeds opgemerkt dat ten rechtspersoon meerdere ziekenhuisvoorzieningen kan beheren),
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bestuur en samenwerkingsverbanden (die maar zeer beperkt toegelicht hoeven te worden) wor
den in beperkte niate gele=en, terwill deze onderdelen in het algemeen als min of meer van

belang worden gezien. Door het specifieke karakter van deze onderdelen kunnen deze uitkom-

sten niet geconfronteerd worden met vergelijkbaar onderzoek bil profit organisaties
3. De balans en resultatenrekening worden zeer goed bestudeerd, terwill het belang hoog geacht

wordt Deze bevindingen voor zorginstellingen komen overeen met het reeds eerder genoemde
onderzoek van Bollen (1996) bij profit organisaties.

4  De toelichting op de balans en resultatenrekening worden eveneens in hoge mate gelezen en
van belang geacht. Ook deze bevindingen stemmen overeen met het onderzoek van Bollen

(1996).

5.  De gegevens over capaciteit en productie worden slechts deels gelezen, terwijl het belang wel
groot, maar niel zeer groot wordt geacht.

Geconcludeerd kan worden dat de financiele informatie meer gelezen en van groter belang
geacht wordt dan de operationele informatie over de algemene gang van zaken (directieverslag) en
cilfers over capaciteit en productie. Gezien de achtergrond van de respondenten banken en zorg-
verzekeraars met een specifiek belang vanuit [inanciering respectievelijk bekostiging, is deze uit-
komst aannemelijk. Respondentgroepen die geacht kunnen worden meer belang te hebben bij

operationele informatie, de clienten en de ondernemingsraden, maken echter maar zeer beperkt
gebruik van de externe verslaggeving van zorginstellingen, zodat het belang van operationele infor-
matie in de externe verslaggeving niet gemeten kan worden.

Opgemerkt moet warden dat in de huidige externe verslaggeving van zorginstellingen op
grond van de RJZ-1991 alleen gegevens over de :ilgeniene gang van zaken (directieverslag) en over
capaciteit en productie verstrekt hoeven te worden. Andere operationele informatie waaruit zou
bli'ken hoe de zorginstelling presteert in niet-financieel opzicht hoeft onder de huidige wetgering
niet opgenomen te worden. Hierdoor is het niet mogelijk geweest te onderzoeken in hoeverre ope
ratic,nele informatie. zoals bedoeld in het nog te behandelen Comprehensive Model of Business
Rep,irting (AICRA. 19941. hil kan dragen aaii de r'er,·ulling L·an inforniatiebehoelten I an gebrui-
kers.

In de enquetes is gevraagd naar de detailinformatie die men verkrijgt aangaande samenwer-

kingsverbanden en of men van mening is dat deze informatie nuttig zou zijn en of deze informatie

opgenomen zou moeten worden in de financiele verslaggeving.

Bil het onderzoek is zowel aan de kant van de gebruikers, als aan de kant van de uitgevende
directies een onderscheid gemaakt naar de mate van zeggenschap ten aanzien ran samenwerkings-
verbanden. Daarbij is een drietal niveaus onderscheiden van zeggenschap ten aanzien z·an een

samenwerkingsverband:
1  Controle: overheersende zeggenschap aangaande het samenwerkingsverband. waarbil de moge-

lijkheid bestaat het beleid ran het gecontroleerde samenwerkingsverband te bepalen.
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2. Invloed van betekenis: zeggenschap waarbij het mogelijk is wezenlijke invloed uit te oefenen

op het beleid van het samenwerkingsverband.
3. Groep: er is sprake van een economische eenheid, waarin rechtspersonen organisatorisch zijn

verbonden.

Opgemerkt moet worden dat deze begrippen, die niveaus in zeggenschap en verbondenheid
uitdrukken, niet zonder meer bekend verondersteld kunnen worden bij de gebruikers. Ondanks
de in de enquete gegeven uitleg is bij de interpretatie van de verkregen gegevens voorzichtigheid
geboden.

Slechts de antwoorden van zorgverzekeraars, banken en zorginstellingen zijn verwerkt in de
resultaten in bijlage 3. Op basis van de in bijlage 3 opgenomen gegevens kan men ten aanzien van
de informatiebehoeften inzake samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen de volgende

opmerkingen plaatsen:
1. Men verkrijgt minder gegevens aangaande samenwerkingsverband dan men nuttig vindt om te

krijgen. Dit duidt op een discrepantie tussen de gewenste en werkelijk verkregen informatie en

is potentieel een mogelijkheid dat de informatievoorziening aangaande samenwerkingsverban-
den in het algemeen niet voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikers. Deze waarneming
wordt bij de volgende vraag in algemene zin behandeld.

2.  Er zijn weinig verschillen tussen de gegevens die men aang€eft nuttig te vinden om te verkrijgen

en de gegevens die men zou willen laten opnemen in de financiele verslaggeving. In het alge-
meen treedt er dus geen discrepantie op tussen hetgeen men wil laten opnemen in de financiele

verslaggeving en hetgeen men nuttig vindt.
3.   In de gegevens die men verkrijgt  zijn geen duidelijke verschillen te onderkennen ten aanzien

van control en invloed van betekenis. Kennelijk zijn de informatiebehoeften ten aanzien van
deze vormen van samenwerkingsverbanden niet wezenlijk anders. Bij analyse met behulp van
HOMALS blijkt dat de informatie die men verkrijgt als er sprake is van een groep in het alge-
meen geen of een redelijk zwak verband vertoont met de informatie die men krijgt als sprake is
van control of invloed van betekenis.

4. In de gegevens die men opgenomen wil zien in de financiele verslaggeving en de gegevens die
men nuttig vindt om te krijgen is geen duidelijk verschil te onderkennen tussen de diverse vor-
men van samenwerkingsverband (invloed van betekenis, control of groep). Analyse met behulp
van HOMALS laat zien dat de informatie die men aangaande groepen nuttig vindt en opgeno-
men wil zien op onderdelen een sterk verband laat zien met die aangaande control of invloed
van betekenis, doch dat op onderdelen ook sprake is van het ontbreken van een dergelijk ver-
band.

In figuur 4.5 is weergegeven of respondenten de informatievoorziening aangaande samen-

werkingsverbanden voldoende vinden. Van de zorgverzekeraars is 100% van mening dat dit niet
het geval is. Men mist met name inzicht in de verplichtingen en vooral ook risico's die de samen-

werkingsverbanden met zich mee brengen, de kosten en opbrengsten die die samenwerkingsver-
banden met zich meebrengen en de activiteiten die door middel van samenwerkingsverbanden
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In %
 

n        Voldoende     Onvoldoende    Weel niet/niet ingevuld

Zorgverzekeraars ]] 0 100           0

- -  - 1- -
Banken                                   9      33          44           23

Collega-instellingen 9      55          22            23

Figuur 4.5 Mening aangaande informatievoorziening over samenwerkingsverbanden.

ontplooid worden. In het algemeen vinden de respondenten die van mening zijn dat de huidige
inforniatievoorziening tekort schiet dat de informatie thans te summier is en verplichtingen en risi-
co's buiten beschouwing laat, evenals de juridische relaties.

Uit de respons op de vraag welke informatie aangaande samenwerkingsverbanden opgeno-
men zou moeten worden in de externe verslaggeving (figuur B3.6 uit bijlage 3) kan het volgende
afgeleid worden:
1. Banken hebben behoefte aan vrijwel alle gegevens van de samenwerkingsverbanden.
2. Zorgverzekeraars wensen met name te kunnen beschikken over gegevens over de totale kosten,

opbrengsten, activa en passiva van de samenwerkingsverbanden. Het aandeel dat derden daarin

hebben, de waarderingsgrondslagen, de personele bezetting en de algemene gang van zaken

worden van minder belang geacht.
3. De informatiebehoeften van collega-instellingen zijn minder uitgesproken. De scores bewegen

zich in het algemeen tussen de 50% en de 75% per item.
4  De informatie wenst men voornamelijk per samenwerkingsverband te krijgen, ofschoon een

aantal respondenten, met name bij de banken, aangeven dat dit ook geaggregeerd mag, mits
men kan beschikken over de individuele balansen en resultatenrekeningen.

Opgenierkt moet worden dat de respondenten geconfronteerd worden met mogelijke infor-

inatie\'oorziening. zonder dat zil geconfronteerd worden met de kosten daan·an. Dit kan het effect

hebben dat zo veel mogelijk informatie gevraagd wordt.

Bil combinatie van figuur 4 5 en figuur 83.6 itit bijlage 3 doet zich het volgencle opmeikelii-
ke feit voor. De banken hebben een uitgebreide behoefte aan informatie aangaande samenwer-
kingsverbanden en vinden toch in 33% van de gevallen de huidige informatievoorziening
roldoende. De zorgverzekeraars hebben behoefte aan slechts een decl van die informatie die ban-
ken nuttig vinden, maar vinden de huidige informatievoorziening niet voldoende. Dit kan wilzen
op mogelilkheden voor met name banken om additionele informatie te verkrijgen, maar kan ook

wijzen op specifieke verschillen die beide groepen respondenten kennen in het gebruik van de
desbetreffende gegevens.

De directies van zorginstellingen zijn ondervraagd in zowel hun rol van gebruiker (paragraaf
4.2) als in hun rol van verschaffer (paragraaf 4.3) van informatie aangaande zorginstellingen. Uit
beide onderzoeken blijkt dat de directies in de helft van de gevallen de informatie aangaande
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samenwerkingsverbanden die gegeven wordt voldoende vindt. In de eigen externe verslaggeving is
deze informatie volgens twee-derde van de verschaffers voldoende. Hier is sprake van een discre-

pantie tussen de optiek van de gebruiker en die van de verschaffer.

De interviews die gehouden zijn met een tweetal banken bevestigen het beeld uit de enquete.
Wel doet zich een nuancering voor. De bank is primair geinteresseerd in de financiele verslagge-
ving van de debiteur van een lening. ls dit een enkelvoudige rechtspersoon, dan is in principe
enkelvoudige financiele verslaggeving voldoende en zijn samenwerkingsverbanden van minder
belang. Is binnen een groep of samenwerkingsverband sprake van een lening waarbij groepsleden
zich aansprakelijk hebben gesteld voor de lening, dan is de bank weI geinteresseerd in die andere
groepsleden, voorzover zij zich garant hebben gesteld. Is er sprake van kredietverschaffing aan ten
debiteur, dan zijn de samenwerkingsverbanden van die debiteur in zoverre interessant dat daaruit
risico's kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door verschuiving van kosten en baten, door marktrisico's of
doordat de debiteur aansprakelijk wordt gesteld voor het samenwerkingsverband. In dier voege
willen de bankiers dan ook informatie hebben over de aangegane samenwerkingsverbanden. De
mate van zeggenschap aangaande de samenwerkingsverbanden is daarbij een weinig relevante factor.

De zorgverzekeraars laten eveneens een nuancering zien. Zij vinden de jaarrekening van een
zorginstelling een zeer belangrijke bron van informatie die gebruikt wordt voor:

1. Het beoordelen van het algemeen financieel beleid van de zorginstelling.
2. Het afhandelen van de nacalculatie. Met name dit aspect is uit de enquete onder zorgverzeke-

raars naar voren gekomen.
Belangrijk is de opmerking dat er een grote behoefte is aan niet-financiele informatie. Dit is

het gevolg van de behoefte aan inzicht in de prestaties van de zorginstelling. Een ziekenhuisvoor-
ziening krijgt middelen, waarover onderhandeld wordt, maar moet daarvoor bepaalde prestaties
leveren. Het inzicht in de prestaties is daarmee een belangrijk aspect. Vanuit beide aspecten, alge-
mene beoordeling en nacalculatie, is de zorgverzekeraar geinteresseerd in de financiele stromen
met samenwerkingsverbanden om te kunnen beoordelen of middelen besteed worden aan het doel
waarvoor ze beschikbaar gesteld worden. Ook de beoordeling van mogelijke risico's en verplichtin-
gen die uit samenwerkingsverbanden voort kunnen vloeien, zijn een belangrijk punt van aandacht
voor de zorgverzekeraar.

4.2.4   College voor Ziekenhuisvoorzieningen '

Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ), het Centraal Orgaan Tarieven

Gezondheidszorg (COTG) en de Ziekenfondsraad hebben een geheel eigen rol binnen de
Nederlandse zorgsector. Derhalve is hun bijdrage aan het onderzoek in zijn geheel in deze en de

volgende twee sub-paragrafen weergegeven.

Er heeft, mede aan de hand van de vragenlijst uit de enquete, een gesprek plaatsgevonden
met een functionaris van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen. De taken van het College voor

Het College voor Ziekenhuisvoorzteningen heet met ingang van 1 januari 2000 College voor Bouw Ziekenhuisvoorzieningen
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Ziekenhuisvoorzieningen hebben m hoofdzaak betrekking op bouw in de zorgsector Het College

beoordeelt bouwaanvragen en -plannen in diverse stadia van bouw en brengt de Minister van VWS
hierover (zwaarwegend) advies ult, beoordeelt bouwafrekeningen en adviseert de Minister \·an

VWS hierover. heeft een aantal taken op het gebied van huisvesting en planning van zorginstellin-
gen en begeleidt zorginstellingen bil bouwprojecten. onder meer door middel van kwartaairappor-
tages die de bouwende instelling moet indienen. Opgemerkt moet worden dat het College voor
Ziekenhuisvoorzieningen zwaarwegende adviezen uitbrengt, terwill besluitvorming bil het
Ministerie van VWS plaats vindt. Op basis van de besluitvorming door het Ministerie van VWS
worden de exploitatiegevolgen van bouw (afschrijvingen en met de financiering samenhangende
rentelasten) in de bekostiging opgenomen. (Zie ook bijlage  1.)

Het huidige gebruik van jaarverslagen van ziekenhuisvoorzieningen strekt zich met name uit
lot jaarrekeningen van ziekenhuisvoorzieningen die aanvragen voor bouwinitiatieven hebben

lopen, bezig zijn met bouwen of een bouwafrekening hebben ingediend. Daarmee worden jaarver-
slagen niet jaar opjaar voor een bepaalde groep van ziekenhuisvoorzieningen gebruikt. De jaarver-
slagen worden gebruikt:
1.  Bij het beoordelen van bouwaanvragen in diverse stadia. Daarmee komt het jaarverslag een aan-

taI malen terug.
2. Gedurende de bouw Het College baseert zich dan veelal op kwartaairapportages die de bou-

wende ziekenhuisvoorzieningen indienen en minder op jaarverslagen.
3  Bij de eindafrekening. Dan wil men vooral inzicht krijgen in de rente tildens de bouw en in

loon- en prilsstijgingen.
Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen gebruikt de laarverslagen enerziids ter controle op in

enquetes verstrekte informatie, anderzilds oni informatie over uitgaven, balans en boekwaaide ran
r'asle activa te verkrijgen. Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen kan zich beroepen op een aantal

artikelen uit de WZV om informatie op te vragen die het nodig heeft bil het uitoefenen van zi in taak.

Het huidige gebruik van jaarverslagen zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden om
inzicht te kri gen in eigendoms\·crhoudingen. Thans bestaat er in sommige situaties twijfel over de

iziistheid van het beeld dat verkregen wordt aangaande dcze verhoudingen. De ,·oorkeur van het
C.ollege gaat er naar uit ten Jaarverslag per separate instelling te krijgen. Met een instelling wordt
bedoeld: een organisatorisch geheel dat er op gericht is bepaalde vormen van zorg aan patienten of
clienten te geven. Dit is de "vergunninghouder" uit de WZV, vergelijkbaar met de houder van de
toelating (rroeger "erkenning") in het kader van de ZFW of de AWBZ. Een instelling kan meerdere

rechtspersonen betreffen, bijvoorbeeld als het onroerend goed is ondergebracht in een aparte stich-

ting, terwijl de exploitatie daarvan en de zorgverlening zijn ondergebracht in een andere stichting.

Dit is een andere invalshoek dan de in hoofdstuk 1 genoemde situatie dat ten rechtspersoon meer-
dere ziekenhuisvoorzieningen kan beheren. De hier gehanteerde invalshoek gaat er ran uit dat de
infrastructuur (gebouwen en dergeliike) in een andere rechtspersoon ondergebracht kunnen ziln
dan de zorgverlening
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Vrijwel alle onderdelen van de jaarverslagen worden gelezen. Slechts gegevens omtrent pro-
ductie en capaciteit worden uit andere bron betrokken, terwijl van de accountantsverklaring alleen

gecontroleerd wordt of die aanwezig is. Het belang van de onderdelen van het jaarverslag loopt
parallel aan hetgeen gelezen wordt: alle onderdelen worden van (groot) belang geacht, met uitzon-

dering van gegevens omtrent capaciteit en productie.

De huidige jaarverslaggeving voldoet op de volgende punten niet aan de eisen die het College
voor Ziekenhuisvoorzieningen daaraan stelt:
1. Eigendomsverhoudingen worden onvoldoende zichtbaar in de huidige jaarverslagen. Gezien de

wens van het College om inzicht te krijgen in de eigendomsverhoudingen en de wens alle tot
den instelling behorende activa, passiva, baten en lasten te kennen, is inzicht in de verdeling
hiervan over diverse rechtspersonen van groot belang. Het op dit punt gewenste inzicht hangt
nauw samen met de uitoefening van de taken van het College. (Zie ook College voor

Ziekenhuisvoorzieningen, 1995a en 1995b).
2. Het inzicht in specifieke categorieen investeringen, zoals meldingen en verkorte procedures, is

naar de mening van het College onvoldoende. Gezien het feit dat het hier gaat om materiele
vaste activa is dit punt verder buiten beschouwing gelaten.

3.  Activa die  voor de zorg,  die op grond  van  de WTG en  de WZV gegeven wordt  door de instel-
ling, niet nodig zijn worden toch opgenomen in het jaarverslag, omdat zij tot het bezit van de

rechtspersoon horen, maar zij belemmeren het voor het College vereiste inzicht. Voorbeelden

zijn portierswoningen of een kinderboerderij. Opgemerkt moet worden dat hier in feite een
andere indeling van de activa gevraagd wordt.

Het meest opvallende aspect ten aanzien van de informatiebehoeften van het College voor

Ziekenhuisvoorzieningen is dat men inzicht wil in alle activa, passiva, baten en lasten die samen-
hangen met een instelling. De entiteit waarover men informatie wil valt niet altijd samen met de
entiteit waarover in het jaarverslag gegevens worden verstrekt. Enerzijds worden in het jaarverslag
bepaalde voor het College benodigde gegevens niet opgenomen, bijvoorbeeld activa die in een
andere stichting zijn ondergebracht, anderzijds worden gegevens getoond waaraan geen behoefte
bestaat.

Indien rechtspersonen invloed van betekenis of control uitoefenen op een andere rechtsper-
soon, dan is het relevant om de aard en omvang van die zeggenschap te kennen. Ingeval er sprake
is van control, dan is het wenselijk om het geheel van onder gezamenlijke control staande entitei-
ten te kennen. Tegenover de als zodanig gewenste aggregatie van gegevens staat de wens om gege-
vens tegelijk ook te segmenteren naar de diverse bekostigingstromen en erkende ziekenhuisvoor-

zieningen. In deze zou consolidatie gepaard moeten gaan met gelijktijdige segmentatie.

Aangaande samenwerkingsverbanden is het voor de uitvoering van de WZV relevant om
inzicht te hebben in de kosten en de totale activa van de samenwerkingsverbanden, het aandeel
van derden in de kosten en opbrengsten en in de activa en passiva daarvan en de accountantsver-

klaring die bij een samenwerkingsverband hoort. De overige gegevens aangaande samenwerkings-
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verbanden zijn niet of slechts in sommige gevallen. met name als vermenging,·an eigendomsver-

houdingen optreedt, van belang. De wens bestaat om deze informatie per samenwerkingsverband
te krijgen. In het licht van de bil het College voor Ziekenhuisroorzieningen bestaande mformatie-
behoeften wordt consolidatie weI zinvol geacht, maar het opnemen van een deelneming niet

Met betrekking tot de verslaggeving van samenwerkingsverbanden kan het volgende gecon-
cludeerd worden.
1. De informatiebehoeften van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen richten zich op het

begrip instelling. Indien er sprake is van een instelling waarvan activiteiten en/of activa verdeeld

zijn over meerdere rechtspersonen, dan wordt consolidatie zinvol geacht. Dit kan vergeleken
worden met het verstrekken van informatie op een dusdanige wijze dat het buiten de entiteit en
daarmee buiten het jaarverslag brengen van activa o f vermogensbestanddelen de desbetreffende
activa of vermogensbestanddelen weer in het beeld van de gebruiker van het jaarverslag brengt.

2.  Consolidatie van gegevens kan met zich meebrengen, als consolidatie tot gevolg heeft dat meer-
dere ziekenhuisvoorzieningen in de consolidatie betrokken zijn, dat gesegmenteerd dient te

worden naar financieringsstromen en "erkenningen"

4.2.5  Ziekenfondsraad 2
Er heeft een interview plaatsgevonden met een functionaris van de Ziekenfondsraad. De

Ziekenfondsraad is belast met het toezicht op de regelingen inzake de ziektekosten en ziektekos-
tenverzekeraars. Uit dien hoofde wordt toezicht gehouden op zorgverzekeraars, subsidiestromen
die onder de verantwoordelijkheid van de Ziekenfondsraad vallen en op de AWBZ-financiering. De
Ziekenfondsraad maakt zelf geen direct gebruik van de externe verslaggeving van ziekenhuisvoor-

zieningen.

Volgens de Ziekenfondsraad is het belangrijkste punt ten aanzien van de externe verslagge-
ring  dat het een instrument is om verantwoording af te leggen. De leiding legt verantwoording af
over haar handelen en de daarmee bereikte doelstellingen. De externe verslaggeving moet dan ook
gericht z jn op de L·erantwoordingsfunctie, terWijl specifieke eisen ten aanzien \·an de inforniatie-
roorricning iii aparte \·erslagen (bil\'ocirheeld Cen milieuzerslag Lif kwaliteits\·erslag) resulteren

Een tweede belangrijk punt dat ten aanzien van de externe verslaggeving door de
Ziekenfondsraad wordt gesignaleerd, is het evenwicht dat er moet zijn tussen de inhoud van alge-
mene externe verslaggeving, die gericht is op bepaalde aspeclen, doelgroepen en een bepaalde ver-

antwoording en de inhoud van specifieke externe verslaggeving die gericht moet zijn op specifieke
doelgroepen en aspecten. De inhoud van elke vorm van externe verslaggeving dient voorop te
staan. Het gaat er niet zozeer om zoveel mogelijk informatie te verstrekken, maar om voldoende
informatie te verstrekken om de gebruiker in staat te stellen een afgewogen oordeel te vellen over

Het inten'iew bu de Ziekinionds,aad heeft in  1 998 plaatsgcv Jnden. Jngaa,idc  1 999 is de Ziekcnfi,noisiaad gesplitst in ein twccwl
af:o,id, ili,ke <11-, anen. Dit he·eft gccn c./fi·ct cip dc· u,l ;'an de Ziekenfc,nds iaad k·n aanzien 3'an de externe 3 ersla,KKeving
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bijvoorbeeld doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Spiegeling van de ontwikkelingen
van de eigen organisatie aan die van de sector of bedrij [stak kan een voorbeeld zijn van zinvolle
externe verslaggeving.

Instellingen vormen een groep door middel van een juridisch-econornische eenheid. Bij pro-
fit organisaties wordt meer belang gehecht aan de economische eenheid, terwijl bij instellingen de
juridische vorm van groot belang geacht kan worden. Twee motieven kunnen aangevoerd worden
om een groep te vormen:
1. De wens verantwoordelijkheden te scheiden en onder te brengen in aparte rechtspersonen.
2. De wens om te komen tot schaalvergroting.

Een belangrijk aspect dat steeds meer in de belangstelling komt te staan is de mate waarin

een ziekenhuisvoorziening "in control" is. Deze belangstelling brengt met zich mee dat er behoefte
is aan inzicht in de structuur van de groep, de plaats waar de centrale leiding zetelt en in de zeg-
genschap die de centrale leiding kan uitoefenen.

Centraal staat het aneggen van verantwoording door de leiding; waarbij een zeer duidelijke
lijn getrokken kan worden naar het debat aangaande Corporate Governance dat thans gaande is,
onder andere naar aanleiding van het rapport van de commissie Peters (1996). Het afteggen van
verantwoording houdt in dat de externe verslaggeving vorm krijgt langs lijnen van verantwoorde-
lijkheid van de leiding. Indien de leiding aan het hoofd staat van een groep, dan is externe verslag-
geving die betrekking heeft op de groep en die inzicht geeft, doordat zij transparant is, een vereiste
om aan de verantwoordingsplicht te kunnen voldoen. Geconsolideerde externe verslaggeving sluit
aan op de verantwoordingsplicht van de groepsleiding.

Belangrijkste conclusies van de Ziekenfondsraad ten aanzien van de externe verslaggeving

van ziekenhuisvoorzieningen zijn dat de externe verslaggeving:
1. Qua inhoud afgestemd dient te zijn op de doelgroep en de aspecten waarvoor zij is opgesteld.

2.  Transparant moet zijn voor de gebruiker.
3. Opgesteld wordt langs lijnen van verantwoordelijkheid. Indien sprake is van een groep, dan

houdt dit in dat de verslaggeving op het niveau van de groep gebeurt, waarbij inzicht geboden
wordt in de structuur van de groep, de plaats van de centrale leiding en de kring van zeggen-
schap van de centrale leiding.

Op basis van deze conclusies ligt groepsverslaggeving in de vorm van geconsolideerde exter-

ne verslaggeving, waarbij het groepsbegrip en meer in het bijzonder het aspect centrale leiding als
consolidatiecriterium geldt, voor de hand.
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4.2.6 Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg3
Tenslotte heeft eveneens een gesprek plaatsgeronden met het COTG. Het COTG heeft een

tweetal taken die voor ons onderzoek met name van belang zijn
i.   Het rooraf op basis ran daan·oor geldende regels en richtlilnen vaststellen \·an het ,oorlopige,

voorcalculatorische. externe budget van ziekenhuisvoorzieningen en het op basis van dat exter-
ne budget bepalen \·an tarieren die voor verrichtingen in rekening gebracht mogen worden. Het

COTG geeft hiervoor zogenaamde rekenstaten at
ti   Het na all oop van een kalenderjaar (=boekjaar) definitief vaststellen (=nacalculeren) van het

externe budget van een ziekenhuisvoorziening. Dit gebeurt op basis van een nacalculatieformu-
lier plus de jaarrekening van de ziekenhuisvoorziening die ingediend dienen te worclen.

Daarnaast heeft het COTG nog taken op het gebied van onder meer het opstellen van richtlijnen,
het geven van adviezen en het verzamelen en bewerken van informatie Deze taken zijn vanuit het
oogpunt van dit onderzoek van ondergeschikt belang.

Het COTG heeft als instantie de enquete ingevuld, en er hee[t een interview plaatsgevonden
met een vertegenwoordiger van het COTG. De informatie uit deze beide bronnen is gecombineerd

opgenomen in deze beschrijving. Opgemerkt wordt dat bij het COTG circa 60 medewerkers belast

zijn met de productie van rekenstaten en het nacalculeren (=definitief vaststellen) van externe bud-

getten van ziekenhuisvoorzieningen.

Uit de aard der zaak worden jaarverslagen van ziekenhuisvoorzieningen beoordeeld.
Daarnaast worden ook jaarverslagen van andere non-profit organisaties gelezen, niaar niet (structu-

reel) van profit organisaties. ledere medewerker beoordeelt circa 50 jaarverslagen van ziekenhuis-
roorzieningen per jaar. De tijdsbesteding is gemiddeld 30 minuten, met een minimum van 10
minuten en ecn maximum van 2 uur. Uit deze gegevens blijkt dat de gebruikers van de financiele

verslaggering ervaring hebben in het gebruiken en beoordelen ran jaarverslagen. Het laarverslag
wordt gebruil:t om gegevens die ingefuld worden door de ziekenhuisvoorzieningen op de nacalcu-

latieformulieren te vet-ifieren. Nacalculatieformulier en laarverslag worden gebruikt om het externe
budget ,·an de ziekenhuisvoorziening definitief rast te stellen. Naast deze informatiebronnen wor-

den het algemeen :aarverslag, kranten en jaarverslagen van voorgaande laren als informatiebron
geb!itiki . e\'ell.11. inlorniatic afkoriistig uit clint.leten nlet tunctionarissen i·an ziekenhuis\'001=ie-

ningen.

Naar de mening van het COTG voldoet de huidige jaarverslaggeving op onderdelen niet,
omdat onvoldoende (gedetailleerde) informatie opgenomen wordt. Zo ontbreken onder meer spe-

cificaties en toelichtingen die het COTG nodig heeft voor zijn werk. Hier dient opgemerkt te wor-
den dat in het kader van de externe verslaggeving van zorginstellingen een onderscheid gemaakt
moet worden tussen algemene informatievoorziening en informatievoorziening voor specifieke

Het CC)TG hect met ingang van 1 kinuan 2000 Cl'G, College Tant'vt·n (;ccondheids=oig. in haa, tahen die relevant :Iin wki, dit
on,&·rz ,ek hebb,·ti zich gcen 1,·,·Tenlijke w tandc·,ing,·n w,01,«ilaan
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doeleinden. In figuur 4.6 zijn de mate waarin onderdelen van jaarverslagen worden gelezen en het
aan elk onderdeel gehechte belang weergegeven.

Onderdeel Lezen Belang

Jaarverslag (= directieverslag) Geheel gelezen Van belang

Algemene gegevens

Naam, vestigingsplaats voorziening Niet gelezen Niet van belang

Naam, vestigingsplaats rechtspersoon Deels gelezen Niet van belang

Samenwerkingsverbanden Geheel gelezen Van belang

Samenstelling bestuur, directie, medische staf Deels gelezen Min of meer van belang

De laarrekening

Balans Geheel gelezen Zeer belangrijk

Resultatenrekening Geheel gelezen Zeer belangrijk

Waarderingsgrondslagen Geheel gelezen Zeer belangrijk

Toehchting op de balans Geheel gelezen Zeer belangrijk

Toelichting op de resultatenrekening Geheel gelezen Zeer belangrijk

Overige gegevens:

Accountantsverklaring Deels gelezen Van belang

Gegevens over de capaciteit Geheel gelezen Van belang

Gegevens over de productie Geheel gelezen Zeer belangrijk

Figuur 4.6 Respons COTG: lezen en het belang van onderdelen van het jaarverslag.

Zoals uit figuur 4.6 blijkt worden de onderdelen van de jaarrekening geheel gelezen en ook
zeer belangrijk gevonden. De accountantsverklaring wordt weliswaar van belang gevonden, maar

slechts deels gelezen. Het belang van de accountantsverklaring is vooral gelegen in het feit dat de
gegevens in de jaarrekening gecontroleerd zijn. In figuur 4.7 is aangegeven in welke mate het
COTG informatie krijgt aangaande samenwerkingsverbanden en de mate waarin dergelijke infor-
matie nuttig wordt gevonden, danwel opgenomen zou moeten worden in de financiele verslagge-
ving.
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Informatie-element Control Invloed van betekenis Groep

1. krygen 11 111  11 1 111  111 111
11 nuttig
111: opnenien

Atgemene gegevens van \'erbanden nee ia nee nee la nec nec 18
I

nee

Schrilden .ian Verbanden in de I,alans of       Ja        la iii la B p         nee         ia           la

de toelichting zichtbaar opnemen

Vorderingen op Verbanden in de balans Ja Ja p           la          Ja          Ja         nee         la          ja

of de toelichting zichtbaar opnemen

Ki,gen, in rekening gebracht door nee      Ja       Ja      nee      Ja       la      nee      la       ja

Verbanden in de resultatenrekening of
de toelichting zichtbaar opnemen

Opbrengsten, verkregen i·an Verbanden nee        ja           F         nee         la           la         nee         Ja          Ja
in de resultatenrekening of de toelichting
zichtbaar opnemen

Kasstromen vanuit Verbanden nee      ja       ja      nee      la       la      nee      la       la

Kasstromen naar Verbanden nee ja ia nee      F       la      nee      la       la

Niei in de balans opgenomen financiele nee Ja ja nec      Ja       la      nee      la       ia
verplichtingen ter zake van Verbanden,
bili„orbeeld langlopende huurcontracten

De juridische relaties met Verbanden, nee     ja nec nee      ia nec nee      ia      nee

biivoorbeeld benoeming bestuur,
statutaire bepalingen, veto-rechten.
overeenk inisten

De af mieiten J·an Vet·ha nden Iiee         13           la         nee         la           la         nec         la           la

Dc,im,·ang ,·an Verbanden nee la nee nee            la nee nec      la      na

De eventuele nsictic en r·erplichtingen. nec     la      W     nec     la B ile¢           1,1            ia

wi,rt,·lociend w Verbanden

Belatig un kerbanden \·oor de nee          la lice ia Ja nce      p       la
rechispersoon zelf

De invloed van derden op Verbanden nee      la nee nee      ia nee nee 1.2 nee

Figuur 4.7 Informatie aangaande samenwerkingsverbanden; respons COTG.

Het COTG is van mening dat er in het algemeen een zeer grote discrepantie optreedt tussen
enerzijds de informatie die als wenselilk wordt gezien ten aanzien van samenwerkingsverbanden

en anderzijds de informatie die daadwerkelijk in de externe verslaggeving gegeven wordt  In het

algemeen ontbreekt naar de mening van het COTG informatie over samenwerkingsverbanden
geheel, samenwerkingsverbanden worden slechts beperkt zichtbaar gemaakt. Ook informatie over
de wederzijdse doorbelasting van kosten, van belang in het kader van het vaststellen van het exter-
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ne budget, ontbreekt veelal. De informatie-elementen die het COTG, per samenwerkingsverband,
wil ontvangen zijn weergegeven in figuur 4.8.

Informatie-element Nuttig
a         De totale kosten van de samenwerkingsverbanden                                                         Ja

b          De totale opbrengsten van de samenwerkingsverbanden                                                       Ja

c          De totale activa van de samenwerkingsverbanden                                                                Ja

d          De totale passiva van de samenwerkingsverbanden                                                              Ja

e          Het aandeel dat derden hebben in de kosten en opbrengsten van de samenwerkingsverbanden     Ja
f          De kasstromen van de samenwerkingsverbanden                                                                 Ja

g          Het aandeel dat derden hebben in de activa en passiva van de samenwerkingsverbanden            Ja

h          De waarderingsgrondslagen van de samenwerkingsverbanden                                               la
i De personele bezetting van de samenwerkingsverbanden Nee

j           De capaciteit van de samenwerkingsverbanden Nee

k         De productie van de samenwerkingsverbanden                                                             Ja
1 De algemene gang van zaken bij de samenwerkingsverbanden Nee

m         De accountantsverklaring van de samenwerkingsverbanden                                                  Ja

Figuur 4.8 Nuttige informatie aangaande samenwerkingsverbanden; COTG.

Zowel geconsolideerde financiele verslaggeving, gecombineerde financiele verslaggeving als
de deelneming zijn bij het COTG bekende technieken. Met name de geconsolideerde financiele

verslaggeving en de gecombineerde financiele verslaggeving ziet het COTG als bruikbaar alternatief
voor de huidige financiele verslaggeving inzake samenwerkingsverbanden. Het activeren van een

deelneming is geen bruikbaar alternatief. Indien geconsolideerde financiele verslaggeving geintro-
duceerd wordt, dan zou als consolidatiecriterium moeten gelden dat A belangrijke invloed op B
moet hebben om te komen tot geconsolideerde financiele verslaggeving van A en B.

Bij de respons van het COTG kunnen een tweetal aantekeningen gemaakt worden:
1.  Het COTG moet zich een oordeel kunnen vormen  over het ten behoeve van  de zorg afgegeven

budget en de aanwending van dat budget. Enerzijds betekent dit dat als buiten de eigen entiteit
een deel van dat budget aangewend wordt, men informatie dient te hebben over die aanwen-
ding. Indien bijvoorbeeld onroerend goed dat ten behoeve van de zorg gebruikt wordt is onder-
gebracht in een aparte entiteit, dan heeft men gegevens omtrent die entiteit nodig
(resultatenrekening, balans en toelichting). Anderzijds betekent dit dat als binnen een entiteit
naast activiteiten en activa ten behoeve van de zorg ook andere activiteiten en activa aanwezig

zijn, men deze laatste categorie activiteiten en activa apart in de resultatenrekening en de balans

zichtbaar gemaakt wil hebben, omdat ze op zichzelf geen onderwerp van onderzoek zijn bij de
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vaststelling van het externe budget. Indien een activiteit samenhang heelt met de zorg of alleen
plaats kan vinden doordat er een ziekenhuisvoorziening is, dan moet de verantwoording over
deze activiteit, inclusief de financiele gegevens, transparant plialsvinden.

2. Het COTG stelt een extern budget per ziekenhuisvoorziening vast. Dit houdt in dat indien een
entiteit nieerdere ziekenhuisvoorzieningen heeft, men per ziekenhuisvoorziening een resultaten-
rekening en zoveel mogelijk een balans wenst te verkrijgen. Een uitzondering hierop wordt

ge\·ormd door de wens de financiele gegevens ran GezinsVervangende Tehuizen (GVT's) die
onder den rechispersoon vallen samen te voegen ofschoon sprake is van meerdere ziekenhuis-

voorzieningen. Dit gebeurt vooruitlopend op samenvoeging van de erkenningen. In het onder-

havige onderzoek is sprake van externe verslaggeving die meerdere entiteiten, waaronder ten of
meer ziekenhuisvoorzieningen, omvat. Er is dus een zekere mate van spanning tussen de exter-

ne verslaggeving op het niveau van de ziekenhuisvoorziening en de externe verslaggeving op
het niveau van een groep van ziekenhuisvoorzieningen (en eventueel andere activiteiten), met
daar tussen in de exlerne verslaggeving op het niveau van de rechtspersoon. De wens van het
COTG ook het grotere geheel, de groep of de onder control staande andere entiteiten, le kennen

is mede ingegeven door het feit dat binnen een groter verband activa en activiteiten verschoven

kunnen zijn tussen rechtspersonen, waardoor de externe verslaggeving op het niveau van de

ziekenhuisvoorziening geen juist en volledig beeld meer geeft van de activiteiten, resultatenre-

kening en balans van die ziekenhuisvoorziening.

In het algemeen kan bij de respons van het COTG opgemerkt worden dat deze instantie spe-
ciale nacalculatieformulieren gebruikt en dat de financiele verslaggeving mede dient ter verificatie

van de door de instelling opgegeven gegevens. Het belang van de accountantsverklaring komt

daarbil naar voren. omdat deze aangeeft dat de gegerens door een onafhankelilke instantie gecon-

troleerd zi 11. Men dient zich bil de respons van het COTG af te vragen in hoeverre er een belang-

riIke disc·repantie optreedt tussen de -general purpose externe financiele verslaggeving en de
specifieke doeleinden die het COTG toekent aan het gebruik ran de financiele verslaggeving

4.3 Het onderzoek onder uitgevende directeuren

4.3.1   Opzet van het onderzoek aan de aanbodkant uitgevende directies
De centrale vraag in het onderzoek onder de verstrekkers van financiele verslaggeving is:

"Met welk doel geven bestuurders van ziekenhuisvoorzieningen financiele verslaggeving uit
en welke informatie aangaande samenwerkingsverbanden vinden zij zinvol om te verstrek-
ken?"
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Om deze algemene vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende subvragen gesteld:
1.  Voor wie geven bestuurders van ziekenhuisvoorzieningen financiele verslaggeving uit?
2. Waarvoor gebruiken de ontvangers de verkregen informatie volgens hen?
3. Welke functie vervult de financiele  verslaggeving

a. Informeren gebruikers.

b. Alleggen van verantwoording
c. Verkrijgen van decharge voor het gevoerde beleid.
d.  Het verantwoorden van de besteding van subsidies en/of bijdragen.
e.  Het vaststellen van de omvang van de ontvangsten.

4. Welk belang hecht men aan de huidige informatieverstrekking in het algemeen?
5. Welk belang hecht men aan de huidige informatieverstrekking aangaande samenwerkingsver-

banden?

6. Welke informatie aangaande samenwerkingsverbanden vindt men nuttig om te verstrekken aan
gebruikers?

7. Op welke wijze zou men die extra informatie eventueel willen verstrekken?

Onder de uitgevende directies is de enquete als onderzoeksinstrument gebruikt. Na ontvangst en
verwerking van de respons zijn enkele aanvullende interviews met verstrekkers gehouden.

4.3.2   Uitkomsten van het onderzoek onder verschaffers
Voor het onderzoek aan de aanbodzijde van de financiele verslaggeving zijn 78 enquetes ver-

zonden (circa 10% van de ziekenhuisvoorzieningen die lid zijn van de NZF zijn daarmee bereikt)
waarvan er 13 zijn geretourneerd (16,7%). Slechts de helft (6) van de enquetes is volledig inge-
vuld. In bijlage 4 zijn de resultaten van de enquete weergegeven.

De groep respondenten van de enquete kan als volgt gekarakteriseerd worden:
1. Allemaal geven ze zelf een jaarverslag uit.
2.  12 (92,3%) hebben zelf den of meer samenwerkingsverbanden.
3.  De respondenten tezen gemiddeld 10 (2 tot 20) jaarverslagen van ziekenhuisvoorzieningen.
4. Men besteedt daar gemiddeld 20 minuten per verslag aan, met een minimum van 9 en een

maximum van 42 minuten.
5.  11 (84,6%) lezen ook jaarverslagen van andere non-profit organisaties.
6.  12 (92,3%) lezen ook jaarverslagen van commercille ondernemingen.
7.  De respondenten besteden persoonlijk gemiddeld 37 uur aan het opstellen van het jaarverslag

van hun eigen organisatie en houden zich dan met name bezig met beleidsmatige aspecten en
de coordinatie van het opstellen ervan.

8. 9 ziekenhuisvoorzieningen hebben hun totale inzet gekwantificeerd: 252 uur per instelling. De
respondenten in deze instellingen besteden gemiddeld 42,8 uur aan het opstellen van het jaar-
verslag. Een enkele respondent stelt geheel alleen het jaarverslag op; de anderen hebben een

beperktere betrokkenheid.
Uit de bovenstaande informatie blijkt dat de respondenten in het algemeen een op het punt van dit
onderzoek goed geinformeerde groep vormen.
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Voorts zijn een drietal directeuren en/of financieel managers geinterviewd. Alle drie maakten
:11 decl uit ran een organisatie in de gezondheidszorg met meerdere samenwerkingsverbanden.
Een organisatie geeft vrilwillig geconsolideerde externe verslaggeving uit, den geeft geconsolideerde

externe verslaggeving uit voor een beperkte groep gebruikers (met name banken vanwege de
onderlinge aansprakelijkheden binnen de groep voor de financiering) en den geeft (nog) geen
geconsolideerde externe verslaggeving uil. De resultaten van de interviews zijn aan het eind van
deze paragraaf weergegeven.

Als doelgroepen voor de externe verslaggeving ziet men vooral de verschaffers van vreemd
vermogen, toezichthoudende organen, ondernemingsraden, zorgverzekeraars, subsidiegevers en

collega-instellingen. Vakbonden en clienten-organisaties worden veel minder als doelgroep gezien,
terwijl leveranciers in dit opzicht geheel afvallen.

Met name informatie ter algemene orientatie, de financiering door verschaffers van vreemd

vermogen en het afrekenen van het budget worden gezien als belangrijke redenen waarom infor-
matie verstrekt zou moeten worden in de vorm van een jaarverslag. Het in algemene zin informe-
ren van gebruikers vereist algemene informatie, aangezien noch doelstelling, noch gebruikersgroep
vast omlijnd zijn. Het verschaffen van specifieke informatie ten behoeve van financiers en ten
behoeve van de afrekening van het externe budget kan gebeuren middels gespecialiseerde financie-
le verslaggeving of middels algemene financiele verslaggeving die aangepast is aan de eisen van de

specifieke gebruikersgroep. Reeds bij de zorgverzekeraars bleek dat zij de financiele verslaggeving
gebruiken voor het afrekenen van het externe budget en dat zij van mening zijn dat het huidige
iaarverslag onvoldoende informatie geeft hiervoor.

De directies gebruiken, om ie communiceren met hun omgeving en de stake-holders, een
vri j breed scala aan communicatiekanalen. Elke ziekenhuisvoorziening geeft, naast het financiele

laan·erslag, ook een algemeen jaarverslag uit, waarin ingegaan wordt op niet-financiele gegevens,
=c,als het belcid, de acti\·iteiten, kwaliteit, de strategie eli andere meer kwalitatieve informatie. Deze
infc,rn·latie zoil deels wellicht ook geschikt kunnen ziln voor combinatie met de financiele verslag-
geving. De lage score ran het sociaal jaarverslag mag opvallend genoemci worden. aangezien cle
werkgever verplicht is een dergelijk verslag op te stellen en te bespreken met de

Ondernemingsraad (Artikel 18b, CAO-Ziekenhuiswezen 1996-1998). Deze uitslag correspondeert
echter met de uitkomsten van de enquete onder de Ondernemingsraden

De linanciele verslaggeving wordt zowel gebruikt als hulpmiddel om gebruikers te informe-
ren, alswel om verantwoording af te leggen, zowel aan organen die toezicht houden op het
management (Raad van Toezicht) als aan instanties die toezicht houden op de besteding van de
door de ziekenhuisroorziening verkregen subsidies. Daarmee is de doelstelling van de financiele
verslaggeving zeer breed, hetgeen betekent dat de informatie die opgenomen is vrij breed is en

gericht op algemene doelstellingen ("General purpose"). Opmerkelijk is dat alle respondenten aan-
Keven hun doel te realiseren. In hoeverre dit met de mening van de gebruikers strookt is niet af te
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leiden uit dit onderzoek. Dit zou onderzoek onder met name de Raden van Toezicht vereisen. Wel
kan aangetekend worden dat zorgverzekeraars, die in eerste aanleg verantwoordelijk zijn voor de
bepaling en nacalculatie van het externe budget, van mening zijn dat de huidige financiele verslag-
geving niet voldoet om deze taak naar behoren te vervullen.

Alle elementen van de financiele verslaggeving, zoals voorgeschreven in de RJZ, worden als
belangrijk tot zeer belangrijk getypeerd. Slechts de naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon
en  de samenwerkingsverbanden worden door  1  van de 13 respondenten aangemerkt als niet van
belang zijnde. Dit betekent dat de directies die jaarverslagen uitgeven van mening zijn dat alle
informatie die nu verstrekt wordt van belang is en niet weggelaten zou kunnen worden.

De huidige informatievoorziening ten aanzien van samenwerkingsverbanden wordt als volgt
gekwalificeerd:
1.  In het eigen jaarverslag vinden 8 van de 12 respondenten (66,7%) deze voldoende.
2.  In andermans jaarverslag vinden 5 van de 10 respondenten (50%) deze voldoende.
3.  De voorschriften van de RJZ worden door 7 van de  11  respondenten (63,6%) voldoende

bevonden.

Uit deze cijfers blijkt dat men verdeeld is over de kwaliteit van de geboden informatie.
Aangaande wat dan verstrekt zou moeten worden aangaande samenwerkingsverbanden zijn de
respondenten het grosso modo eens: vrijwel alle informatie aangaande samenwerkingsverbanden
(zie figuur B3.5) zou in de externe verslaggeving opgenomen moeten worden, hetgeen betekent
dat de externe verslaggeving vrij fors uitgebreid zou worden, temeer daar de desbetreffende infor-
matie per samenwerkingsverband verstrekt zou moeten worden. Opmerkelijk is dat de verschaffers
de informatievoorziening aangaande samenwerkingsverbanden in hun eigen externe verslaggeving
positiever beoordelen dan die in de externe verslaggeving in het algemeen, hetgeen ook reeds in

paragraaf 4.2 aan de orde is geweest.

Samenvattend kan gesteld wor(len:
1. De directies die financiele verslaggeving uitgeven zijn in het algemeen goed geinformeerd inzake

de financiele verslaggeving.
2. Als doelgroepen van de financiele verslaggeving worden met name gezien de financiers, onder-

nemingsraden, toezichthouders, zorgverzekeraars, subsidiegevers en collega-instellingen.
3. Deze doelgroepen gebruiken, naar de mening van de uitgevende directies, de financiele verslag-

geving vooral ter algemene orientatie, ten behoeve van financieringsbeslissingen, subsidiever-

strekking en afrekening, en de afrekening en nacalculatie van het externe budget van de
ziekenhuisvoorziening.

4. Naast de financiele verslaggeving wordt nog een vrij breed scala aan andere kanalen gebruikt
om informatie over de ziekenhuisvoorziening te verstrekken, met name het algemene jaarver-

slag, persberichten en folders.
5. Naast informeren van gebruikers zijn de verantwoording die afgelegd moet worden aan de Raad

van Toezicht en de verantwoording van verkregen subsidies de belangrijkste doelstellingen om
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[inanciele verslaggeving het licht te doen zien. Voor deze doelstellingen blijkt de huidige finan-
ciele verslaggeving voldoende te zijn

6. Alle respondenten hechten (groot) belang aan alle onderdelen van de huidige financiele verslag-

geving
7   De huidige informatieroorziening aangaande samenwerkingsverbanden wordt wei iswaar in

redeliike mate voldoende genoemd, doch men vindt het in het algemeen nuttig oni nicer infor-
matie aangaande samenwerkingsverbanden te geven.

8. Het scala aan informatie-elementen aangaande samenwerkingsverbanden dat nuttig gevonden
wordt om te verstrekken, is vrij omvangrijk en veel groter dan hetgeen thans in de RjZ is voor-
geschreven. Opmerkelijk is dat uit onderzoek (Maat en Geleedst, 1993) blijkt dat men tot op
heden in grote mate niet voldoet aan de eisen van de RJZ.

9. De niet-financiele informatie wordt als een belangrijk element voor de externe verslaggeving
gezien. De desbetreffende instellingen geven naast hun financiele verslaggeving ook nog een
algemeen jaarverslag uit dat ingaat op de doelstellingen, het beleid, de gang van zaken in het

afgelopen jaar, de beleidsvoornemens en de geleverde prestaties.

De interviews met de directeuren zijn met name gericht geweest op de doelstelling van de
externe verslaggeving en, gezien de organisaties waar de directeuren werkzaam zijn, op de motie-
ven om te consolideren. Externe verslaggeving blijkt vooral uitgegeven te worden om verantwoor-

ding af te leggen over het gevoerde beleid en de daarmee behaalde resultaten. De verantwoording
die afgelegd wordt aan de zorgverzekeraars is daarin een specifiek aspect. Voorts is vooral de infor-

matievoorziening aan banken een belangrijk gegeven.

1nzake geconsolideerde externe verslaggeving zijn gemengde geluiden te vernemen. Een

instelling verstrekt deze uit vrije wil, maar alleen aan de banken, omdat de zorginstellingen binnen
de groep zich wederzijds aansprakelijk hebben gesteld voor de financiering. Een andere instelling
verstrekt weliswaar geconsolideerde financiele verslaggeving, maar is van mening dat er "iets
gesuggereerd wordt dat er niet is"  Met name het ontbreken van aansprakelilkheid over en weer en
het ontbreken van een fiscale eenheid (voornamelilk relevant voor de Omzetbelasting) worden
door deze respondent gezien als een inbreuk op de eenheid. In de algemene externe verslaggeving
w<irdt echter het concern als zodanig gepresenteerd en men opereerl onder een nawn. De financie-
le verslaggeving moet dit concept dus wel volgen. De laaiste instelling tenslotte ziet de externe ver-
slaggeving zich ontwikkelen, waarbij geconsolideerde externe verslaggeving in de toekomst tot de
mogelijkheden zou behoren. De molieven voor consolidatie en aanverwante concepten liggen in
de verantwoording die de bestuurders willen afleggen en de transparantie die zil als wenselijk en

wezenlilk element zien

De uitkomsten van het onderzoek onder de verschaffers van de informatie kan geconfron-
teerd worden met het onderzoek onder de gebruikers. De volgende opmerkingen kunnen daarbii
gemaakt worden:
1. Voorzover de verschaffers met name financiers, toezichthouders, zorgverzekeraars, subsidiege-

96     Externe verslagge\·ing van sami·nwri·ht·nde :orginst,-llingen



vers en collega-instellingen als doelgroep zien, kan gesteld worden dat deze doelgroepen ook
daadwerkelijk en in meerdere of mindere mate gebruik maken van de externe verslaggeving. De
doelgroepen die de verschaffers hier voor ogen staan maken ook daadwerkelijk gebruik van de
geboden informatie.

2. Voorzover de verschaffers de ondernemingsraden als doelgroep zien, kan gesteld worden dat
deze doelgroep niet of nauwelijks gebruik maakt van de geboden externe verslaggeving.
Opmerkelijk in dit kader is dat ook het sociale jaarverslag nauwelijks onderwerp van gesprek is
met de verschaffers, terwijl in de CAO-Ziekenhuiswezen bepaald wordt dat dit jaarverslag mini-
maal ten maal per jaar onderwerp van bespreking tussen de bestuurder en de ondernemings-
raad dient te zijn. In hoeverre een eventueel gebrek aan kennis aan de kant van de
ondernemingsraden een rol speelt is niet onderzocht.

3. Een aantal doelgroepen, zoals zorgverzekeraars en banken, gebruiken de externe verslaggeving
voor specifieke doeleinden. De verschaffers onderkennen dit gebruik. Wel dient aangetekend te
worden dat zorgverzekeraars (en het COTG) naast de externe verslaggeving ook toegang hebben
tot specifieke verslaggeving in de vorm van nacalculatiestaten en dat banken in geval zij finan-
ciering verstrekken in een positie verkeren om ook additionele informatie te verkrijgen.

4. Niet onderzocht is in hoeverre specifieke informatiebehoeften van bepaalde groepen gebruikers
naar de mening van de verschaffers opgenomen zouden kunnen of moeten worden in de alge-
mene externe verslaggeving, dan wel zouden moeten leiden tot specifieke externe verslaggeving.

5.   De informatievoorziening omtrent samenwerkingsverbanden wordt als nuttig gekwalificeerd
door de verschaffers. De thans verstrekte hoeveelheid wordt in het algemeen als redelijk vol-
doende gekwalificeerd, ofschoon het verstrekken van meer informatie als nuttig wordt bestem-
peld. In deze is het opmerkelijk dat de gebruikers van de informatie van mening zijn dat zij te
weinig informatie krijgen, terwijl uit eerder onderzoek naar de externe verslaggeving van zorg-
instellingen (Maat en Geleedst) blijkt dat in grote mate niet voldaan wordt aan de eisen van de
(vigerende) RJZ 1991.

4.4   Uitkomsten uit de beschreven cases

In hoofdstuk 2 is reeds aan de orde gesteld dat in het veld van de zorgsector een zevental
case-beschrijvingen zijn gemaakt. Deze case-beschrijvingen hebben betrekking op daadwerkelijk
in de zorgsector voorkomende vormen van samenwerking en zijn niet geconstrueerd. Elke case-
beschrijving is samengesteld op basis van interviews met verantwoordelijk directeuren en finan-
cieel managers, bestudering van statuten, stukken die betrekking hebben op de samenwerking en
jaarverslagen. Elke case is na beschrijving ter goedkeuring voorgelegd aan de verantwoordelijke
directeur van de desbetreffende zorginstelling en zonodig bijgesteld. Deze zeven beschreven cases

zijn geen representatieve steekproef van de samenwerkingsverbanden zoals die in de zorgsector
voorkomen. Als onderdeel van elke case-beschrijving is de bestaande externe verslaggeving onder-
zocht op informatie omtrent de bestaande samenwerkingsverbanden. Dit aspect wordt in deze
paragraaf gepresenteerd. De cases vormen ook op dit aspect geen representatieve steekproef van de
Nederlandse zorgsector.
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De zeven beschreven cases zijn onderzocht op de daarin opgenomen intormatie ten aanzien
van de samenwerkingsverbanden. De aspecten die in het onderzoek zijn betrokken ziln de volgen-
de.

1  Geeft de externe verslaggeving inzicht in het bestaan van samenwerkingsverbanden?
2  Geeft de externe verslaggeving inzicht in de onderlinge relaties met en/of tussen samenwer-

kingsverbanden?
3  ls er sprake van geconsolideerde externe verslaggeving?
4. Is het mogelijk inzicht te krijgen in de omvang, het belang en het effect van de samenwerkings-

verbanden?
5. Wordt additionele informatie verstrekt over de gang van zaken bij de samenwerkingsverbanden

zodat daaruit een duidelijk beeld verkregen kan worden?

In tabel 4.1  zijn de antwoorden op deze vijf vragen per case samengevat. in hoofdstuk 2,
figuur 2.4, zijn per case de gevonden karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden weer-

gegeven.

Tabel 4.1 Overzicht informatieverstrekking samenwerkingsverbanden cases

Case Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

Inzicht in bestaan? Inzicht in relaties ? Geconsolideerde Inzicht in omvang, Informatie
externe verslaggeving? belang en/of efect? over gang

van zaken?

1 Ja. beperkt Ja. beperkt Nee Ja, beperkt Ja. beperkt

2         la                      Ja                       la. beperkt Ja Conderlinge relaties     Ja
nog beperkt)

i          la Nee Nee la, beperkt la, beperkt

4         la                       la la. beperkt. niet           la                            la
openbaar

5         Nog niet Nog niet Nee Nee Nee

6        la                     Ja                     la. beperkt             1  Ja                         la

7        Ja. deels Ja, beperki              Nee                      I  Nee                         Nee

In case 1 is sprake van vrij uitgebreide informatieverstrekking (balansen en resultatenrekeningen
worden als bijlage in de externe verslaggeving opgenomen) ten aanzien van de relaties tussen de

holding en een tweetal gelieerde zorginstellingen, maar worden de overige relaties slechts zeer

summier belicht. De BV wordt in de financiele verslaggeving van de moederstichting verwerkt vol-

gens de netto vermogenswaarde methode. De gebruiker van de externe verslaggeving kan geen
inzicht krilgen in het gehele samenstel van samenwerkingsverbanden.
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In case 2 wordt vermeld dat er sprake is van een holding en welke stichtingen onder de hol-
ding vallen. Met ingang van het boekjaar 1996 wordt geconsolideerde externe verslaggeving opge-
steld die echter niet hoeft te voldoen aan de eisen van de RJZ 1991 of andere verslaggevingsregels.

De gebruiker van de externe verslaggeving kan inzicht krijgen in het gehele samenwerkingsver-
band en kan zich desgewenst toegang verschaffen tot alle relevante informatie.

In case 3 wordt van alle betrokken instellingen slechts het bestaan van de onderlinge relaties
vermeld. De gebruiker van de financiele verslaggeving kan zich geen oordeel vormen over de aard
en intensiteit van de relaties, noch over het belang daarvan. Tevens is het op grond van de finan-
ciele verslaggeving niet mogelijk een inzicht te krijgen in de structuur, omvang et cetera van het
totale samenwerkingsverband.

In case 4 wordt, als zowel de openbare als niet openbare stukken bestudeerd worden, inzicht

gegeven in het gehele "concern". Dit gebeurt zowel door middel van geconsolideerde externe ver-

slaggeving als door vermelding van de samenwerking in iedere afzonderlijke jaarrekening.

In case 5 was ten tijde van het onderzoek nog geen externe verslaggeving beschikbaar.

In case 6 is sprake van een vergelijkbare situatie als bij case 2, ofschoon de langere historic
van het samenwerkingsverband geleid heeft tot meer uitgebreide externe verslaggeving die ook in
de tijd gevolgd kan worden.

In case 7 wordt slechts beperkt inzicht gegeven in de bestaande samenwerkingsverbanden en
zijn zeker de materiele gevolgen van de samenwerkingsverbanden niet inzichtelijk voor de gebrui-
ker van de externe verslaggeving. Dit is waarschijnlijk mede het gevolg van de wens binnen het
concern te "ontvlechlen" en de banden van samenwerking "lesser" le maken.

Uit tabel 4.1 blijkt dat slechts in drie van de zeven cases min of meer voldoende informatie
verstrekt wordt aangaande de samenwerkingsverbanden. In alle drie de gevallen is sprake van een
groep", een aantal economisch met elkaar verbonden, onder centrale leiding vallende, rechtsper-

sonen, vooral stichtingen. Opgemerkt moet worden dat de geconsolideerde externe verslaggeving
slechts beperkt aanwezig is, of in beperkte vorm wordt opgesteld. De informatieverstrekking ten
aanzien van samenwerkingsverbanden is in de bestudeerde zeven cases vrijwel altijd onvoldoende
om inzicht te krijgen in omvang, aard, belang en effect van de aangegane samenwerkingsrelaties.
Voor een deel wordt inzicht verkregen doordat naast de financiele verslaggeving ook meer algeme-
ne verslaggeving geraadpleegd kan worden.

De informatievoorziening ten aanzien van samenwerkingsverbanden heeft vooral betrekking

op het melden van het samenwerkingsverband, zoals ook de RJZ 1991 dat vereist. Een verder-

gaand inzicht geven in samenwerkingsverbanden bet-ust op vrijwilligheid. Mede doordat samen-
werkingsverbanden en externe verslaggeving tot de discussie over een nieuwe RJZ weinig in de
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belangstelling hebben gestaan en in het verleden ook van minder betekenis zijn geweest dan thans,
is het aannemelijk dat de externe verslaggeving omtrent samenwerkingsverbanden zich in de prak-
tijk nog niet sterk ontwikkeld heeft

De constatering dat de informatievoorziening aangaande samenwerkingsverbanden om·oldoen-
de is. komt overeen met de resultaten van het in hooldstuk 2 gepresenleerde onderzoek naar samen-
werkingsverbanden Conder meer van Maat en Geleedst, 1993) en met de resultaten ran het onderzoek
onder gebruikers en opstellers van externe verslaggeving dat in dit hoofdstuk behandeld is.

4.5   Conclusies uit het veldonderzoek onder gebruikers en uitgevende directies

Eerst moet opgemerkt worden dat in dit veldonderzoek een aantal beperkingen aanwezig

zijn. Zo is slechts een deel van de potentiele gebruikersgroepen onderzocht, is van bepaalde groe-
pen een beperkle steekproef uit de totale populatie genomen en laat voor een aantal groepen de
respons te wensen over. Ook moet geconstateerd worden dat louter het vragen naar informatiebe-
hoeften, zonder dat daartegenover kosten gepresenteerd worden, kan leiden tot een maximalise-

ring van de vraag. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat in het veld weinig hulpmiddelen
aangereikt ziln of bekend zijn die behulpzaam kunnen zijn bij de verstrekking van bepaalde infor-
matie.

Aan de kant van de gebruikers is een tweedeling te zien tussen groepen gebruikers die goed

geinformeerd ziin, veel belangstelling hebben voor de externe verslaggeving en de kennis hebben
om de verkregen gegevens te interpreteren en groepen die niet goed geknformeerd zijn en, mis-
schien mede daardoor, weinig belangstelling aan de dag leggen. Opmerkelijk is dat de financiele
rei staggering voor zowel specifieke als algemene doeleinden gebruikt wordt. Dit stemt, waar het
bankiers betreft, 0,·ereen met het onderzoek van Bollen (1991 en 1996). De rraagof verbeterde
exte I-ne \-et slagge\ ing ook leidt tot een grotere mate van interesse en een grotere bereidheid zich te
\-erdiepen in de materie is niet aan de orde gesteld in dit onderzoek. De wens van clientenorganisa-
lies om informatle te verkrilgen over het beleid, de kwaliteit en dergeliike zou. indien deze iii for·
matie in de externe verslaggeving wordt opgenomen, eventueel kunnen leiden tot een grotere
interesse.

De goed geinformeerde groep van banken, zorgverzekeraars en collega-instellingen blijkt
groot belang te hechten aan de financiele onderdelen van de externe rerslaggeving (balans, resulta-
tenrekening en toelichting op beide). Deze respondenten lezen elk onderdeel vrijwel geheel. De

niet-financiele informatie, zoals gegerens over rechtspersoon en over capaciteit en productie, wor-
den in mindere mate gelezen en van belang ge\'onden, maar zijn nog altild belangrijk en worden
geheel of ten dele gelezen. De informatievoorziening inzake samenwerkingsverbanden wordt door
deze groepen in het algemeen als onvoldoende gezien. Dit is een conclusie die gestaafd wordt door
de gehouden interviews en onderzoek (Maat en Geleedst, 1993).
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De door banken, zorgverzekeraars en collega-instellingen gewenste informatie aangaande
samenwerkingsverbanden is vrij breed. Vooral financiele gegevens van samenwerkingsverbanden
worden als wenselijk gezien, niet-financiele gegevens, zoals personele bezetting, capaciteit en pro-
ductie, worden van minder belang geacht Om te verstrekken. In de huidige externe verslaggeving
vinden deze respondenten de informatievoorziening ten aanzien van samenwerkingsverbanden
grotendeels onvoldoende. Dit stemt overeen met de analyse van de cases op de informatieverstrek-
king ten aanzien van samenwerkingsverbanden.

Het COTG, de Ziekenfondsraad en het College voor Ziekenhuisvoorzieningen hebben bin-
nen de Nederlandse zorgsector belangrijke wettelijke taken toebedeeld gekregen in het kader van
de beheersing, besturing en bekostiging. Deze organen hebben behoefte aan enerzijds informatie
op het niveau van de individuele toelating of erkenning, maar hebben anderzijds een grote behoef-
te aan informatie over samenwerkingsverbanden, omdat deze van invloed kunnen zijn op door
hen te nemen beslissingen. Transparantie wordt gezien als ten van de belangrijkste pijlers van de
verantwoording die afgelegd moet worden, ook ten aanzien van samenwerkingsverbanden. Ten
aanzien van deze organen moet opgemerkt worden dat een deel van hun informatiebehoefte speci-

fiek is en geen "general purpose" karakter heeft, zodat verstrekking via andere kanalen dan het

jaarverslag meer voor de hand ligt.

Aan de kant van de uitgevende directies kan gesproken worden over een goed geinformeerde
groep, die een groot belang hecht aan de externe verslaggeving, voor een breed publiek en zowel
vanuit oogpunt van verantwoording, als vanuit oogpunt van algemene informatievoorziening. Ook
de uitgevende directies worstelen met de samenwerkingsverbanden; de huidige informatieverstrek-
king wordt deels als onvoldoende gekwalificeerd en in grote meerderheid vindt men dat meer
informatie over samenwerkingsverbanden verstrekt zou moeten worden.

Kennelijk wordt zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde geworsteld met het begrip
samenwerkingsverband en de verwerking daarvan in de jaarrekening. Tegen de achtergrond van
verantwoording, transparantie en informatie heerst aan beide zijden onvrede met de bestaande
situatle, zonder dat zich een beeld aftekent van een weg die ingeslagen kan worden. Dat er iets zou
moeten veranderen is duidelijk, wat er dan zou moeten veranderen niet. Tot op heden zijn er ten
aanzien van dit onderwerp ook nauwelijks richtinggevende opinies, richtlijnen of mogelijk toepas
bare technieken verschenen, zodat zowel uitgevende directies als gebruikers zelf zoekende zijn. In
dit licht moet opgemerkt worden dat de externe verslaggeving van ziekenhuisvoorzieningen zich
ook  pas in de laatste  15 jaar daadwerkelijk is gaan ontwikkelen, in tegenstelling tot de regelgeving
voor profit organisaties, die van veel eerdere datum stamt en zich in de loop der jaren, mede onder

het oog van veel regelgevende instanties, heeft kunnen ontwikkelen. Bovendien zijn de ontwikke-
lingen in de zorgsector overheerst door een sterk sjabloonmatige benadering, ingegeven door de
modellen die het NZI gepubliceerd heeft (Cox, 1984 en Van der Helm, 1991).
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De resultaten van het veldonderzoek betekenen dat allereerst nieuwe concepten bedacht en
uitgewerkt moeten worden, die in de praktilk getoetst moeten worden op hun uitwerking, om ver-
volgens bqgesteld te kunnen worden. Een dergelijk proces van "normvinding  kan Jaren in beslag
nemen  Bii de uitwerking van concepten moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden lussen

  general purpose- informatic die opgenomen moet worden in de externe rerslaggering en specific-
ke in formatte die ter beschikking gesteld wordt aan pat-tijen die daaraan behoefte hebben of zich
het (wettelilk) recht op die inlormatie verworven hebben.
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5    Externe verslaggevingvan samenwernende prolit organisaties
5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op externe verslaggeving van samenwerkende profit organi-
saties. Modellen, regels en richtlijnen hebben bij profit organisaties een langere historie dan bij
non-profit organisaties. Tevens is de externe verslaggeving bij profit organisaties uitgebreider
onderzocht. Vanuit dit perspectief kan onderzocht worden in hoeverre de externe verslaggeving
van (samenwerkende) non-profit organisaties naar analogie van die van (samenwerkende) profit
organisaties vorm gegeven kan worden en waar sprake is van zodanige verschillen tussen de beide
soorten organisaties dat gebruik van de regels voor profit organisaties niet of slechts in aangepaste
vorm mogelijk is bij non-profit organisaties. Dit is des te meer relevant nu in Nederland de finan-
ciele externe verslaggeving van zorginstellingen, maar ook van commerciele stichtingen en vereni-
gingen, rechtstreeks afgeleid wordt van BW2, titel 9, waarbij alleen op die punten waar belangrijke
verschillen geconstateerd worden tussen deze non-profit organisaties en profit organisaties aanvul-
lende of gewijzigde voorschriften van kracht verklaard worden. Bij zowel non-profit organisaties
als profit organisaties dient inzicht gegeven te worden in de financiele positie en de financiele
resultaten. Bij profit organisaties omdat winst en de mogelijkheid deze te blijven realiseren een pri-
mair doel is; bij non-profit organisaties omdat de financiele positie en resultaten een belangrijke
randvoorwaarde vormen voor het voortbestaan en de mogelijkheid het primaire doel blijvend te
realiseren.

In dit hoofdstuk wordt allereerst Corporate Governance aan de orde gesteld en vervolgens
het Comprehensive Model of Business Reporting (AlCPA, 1994). Beide onderwerpen betreffen de
rol en omvang van de financiele externe verslaggeving. Vervolgens worden het Conceptual
Framework van het IASC en de concepten voor financiele externe verslaggeving bij samenwerken-
de profit organisaties behandeld. Tot slot wordt ingegaan op de richtlijnen voor profit organisaties
die FASB, lASC en de Nederlandse en Europese autoriteiten hebben uitgevaardigd voor de finan-
ciele externe verslaggeving van samenwerkende profit organisaties.

5.2 Corporate Governance

Ten eerste doet zich de vraag voor wat Corporate Governance is. Voor Corporate Governance
zijn talrijke definities gegeven, zie onder meer Moerland (1997a). Een aantal relevante definities
van Corporate Governance zijn:
1. "Corporate Governance is het geheel van structuren, regelingen en conventies dat bepalend is

voor de wijze waarop en de effectiviteit waarmede een vennootschap, door middel van een door
prikkels en tucht geregeerde interactie tussen stakeholders, wordt bestuurd en gecontroleerd.
(Moerland, 1997a).

2. "Corporate Governance betreft de beheersbaarheid van het besluitvormingsproces in onderne-
mingen, en in het bijzonder de wijze waarop, en de mate waarin, alle bij een onderneming
betrokken participanten hierop invloed kunnen uitoefenen." (Boot, 1996)
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3  De Commissie Corporate Governance, genoemd naar haar voorzitter de Commissie Peters, Inge-

steld om met name de Nederlandse situatie te beschrijven en aanbevelingen te doen ter verbete-
ring, omschrillt in haar rapport (Peters, 1997) Corporate Governance als volgt. ' Governance
gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelilkheid en zeggenschap en over veranl-
woording en toezicht. Integriteit en transparantie spelen hierbil een grote rol.'

4  Van Luijk en Schilder (1997) beschrij\'en Corporate Governance heel kori als: 'het stelsel \·an
het besturen van en toezicht uitoefenen op ondernemingen

Allereerst wordt een opmerking gemaakt over diverse systemen danwel modellen van

Corporate Governance. Weimer en Pape (1997) onderscheiden bij de systemen van Corporate
Governance een viertal groepen landen: de Angelsaksische, de Germaanse, de Latijnse landen en

Japan. Volgens Weimer en Pape (1997) lijken de systeemkenmerken van de Germaanse en Latijnse
landen en Japan op elkaar en kunnen deze systemen -netwerkgeorienteerd" genoemd worden, in
tegenstelling tot het Angelsaksische systeem dat niarktgeorienteerd" is. In deze dissertatie wordt

het onderscheid beperkt tot de twee modellen die genoemd worden door Moerland (1997b) en
Van Luijk en Schilder (1997): het Angelsaksische model en het Rijnlandse model (dat overeen-
komt met het Germaanse systeem van Weimer en Pape (1997) als representanten van "marktgeo-
rienteerde" respectievelijk "netwerkgeorienteerde" systemen. In tabel  5.1  worden de belangrijkste
kenrnerken van heide modellen weergegeven.

label 5.1 Het Angelsaksische en het Rijnlandse model van Corpo,·ate Governance (Ontlcend dan Van Luijk en Schilde,; 1997)

Angelsaksische model Rijnlandse model

Individueel succes 1.inge termijn succes

c.,Cringe .1,1.1151)emgeients Actte\·e rol overlieid

Winst (,11 ki,rte teriniln Maaischappeli Ike consensus

Inspraak van de sociale partner.

I in:in.icrin  1.·11 de hellt·.
| Finaticiering via lianken (en lanitlies)

shareholders   Nakeholders

Het Angelsaksische model gaat uit van aandeelhouders die eigenaar zijn ran de onderne-
ming. Modellering van de problematiek van het Angelsaksische model kan geschieden door mid-
del van de positieve agency theorie, waarbij met name de relatie, het contract, tussen

aandeelhouder (principaal) en het management (de agent) zodanig vorm gegeven moet worden dat

de agent zo reel mogelijk handelt in het belang van de principaal (Moerland, 1997b). Dit model
zal verder niet uitgewerkt worden omdat het niet van toepassing is op de Nederlandse, maar voor-
al op de Angel-Saksische landen, verwezen wordt naar Moerland (1997b).
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Belangrijk in het Rijnlandse model, dat ook geldig is voor Nederland, zijn de belanghebben-
den. Weimer en Pape (1996) onderscheiden de volgende groepen:
1. De stakeholders, die worden onderkend op basis van de theorie van organisatorisch evenwicht.

Stakeholders zijn belanghebbenden die een bijdrage (bijvoorbeeld arbeid of vermogen) leveren
aan de onderneming in ruil voor een vergoeding (bijvoorbeeld salaris of dividend). Door middel
van de vergoedingen worden de belangen van de stakeholders behartigd; de vergoedingen moti-
veren hen om hun bijdrage te leveren.

2. De externe referentiegroepen. Deze worden gedefinieerd als belanghebbenden die hun belang
niet via een bijdrage-vergoeding relatie met de onderneming behartigen en die tevens in staat
zijn een motiverende of demotiverende invloed Uit te oefenen op het besluitvormingsproces van
de stakeholders aangaande het wel of niet leveren van hun bijdragen. Weimer en Pape (1996)
onderscheiden twee referentiegroepen:
a. de primaire externe referentiegroepen: deze zijn in beginsel beinvloedbaar door het topma-

nagement. Voorbeelden zijn beleggingsanalisten en milieu-groeperingen;
b. de secundaire referentiegroepen: deze hebben een meer algemeen karakter en zijn per defini-

tie niet beinvloedbaar door het topmanagement. Voorbeelden zijn centrale banken of supra-
nationale overheden.

Een belangrijk onderdeel van Corporate Governance is de invloed van stakeholders op het
besluitvormingsproces in de onderneming (Weimer en Pape, 1996). Op het niveau van de onder-
neming geeft Corporate Governance inhoud aan de bestuurlijke invloedsrelaties tuSSen de onder-
nemingsleiding en de diverse belanghebbenden. Volgens Kendall en Kendall (1998) vereist goede
Corporate Governance dat er sprake is van een effectief strategisch management proces. Naar hun
mening dient de onderneming zo gestructureerd en bestuurd te worden dat:
1.  Er sprake  is van ondernemingsdoelstellingen die de verwachtingen van de stakeholders  in  acht

nemen.
2. Er een strategie ontwikkeld wordt om die doelstellingen te halen.
3. De organisatie zodanig ingericht wordt dat de strategie met succes uitgevoerd kan worden en de

doelstellingen gehaald kunnen worden.
4. Er een beheersings- en rapportagefunctie is die het management in staat stelt de organisatie

effectief te besturen en noodzakelijke aanpassingen door te voeren ten aanzien van strategie en
doelstellingen. Dit laatste punt komt later aan de orde.

Het gaat er dus om dat de stakeholders invloed (kunnen) hebben op de doelstellingen van de
onderneming en dat de leiding rekening houdt met hun belangen en wensen (Van Luijk en
Schilder, 1997). De essentie is dat de realisatie van ondernemingsdoelstellingen resulteert in ver-
goedingen aan de stakeholders die daardoor worden gemotiveerd hun bijdrage te (blijven) leveren

(Weimer en Pape, 1996). Van wezentijk belang is dat ook de werkelijke uitkomsten de stakehol-
ders vertrouwen geven dat hun bijdrage resulteert in een vergoeding.

Een belangrijk element van Corporate Governance is 'rekening en verantwoording"  Dit
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komt niet alleen terug in het rapport van de commissie Peters (Peters, 1996), maar wordt ook
expliciet genoemd door andere auteurs. zoals bilroorbeeld Raailliiakers en De Ridder (1996), Van
Luilk en Schilder (1997) en Kendall en Kendall (1998)  De ondernemingsleiding rapporteert aan
de stakeholders in hoeverre zij de vooraf vastgestelde doelstellingen heeft gerealiseerd. Een speci-
fieke vorm van verantwoording alleggen wordt gevormd door de jaarrekening C Raai imakers en De
Ridder. 1996)  Op dit punt kan een relatie gelegd worden met het nog le behandelen

' Comprehensive model of business reporting waann naast financiele informatie ook aandacht
besteed wordt aan het opnemen van niet-financiele informatie in de externe verslaggeving, met
name doelstellingen en strategie, naast een aantal factoren die de risico's en mogelijk succes bepa-
len.

Een factor die bij de verantwoording een belangrijke rol speelt is transparantie. Door transpa-
rante bestuursstructuren, transparante besluitvorming en transparantie in het afleggen van veranl-
woording kunnen stakeholders hun invloed uitoefenen en kunnen zij zich een oordeel vormen
over het gevoerde beleid. Ofschoon transparantie geen op zichzelf staand item is in het model over
Corporate Governance, is transparantie wel een factor die in het debat over Corporate Governance

zeer pregnant naar voren komt.

Naast verantwoording afteggen is (direct) toezicht uitoefenen op het management van een

onderneming een belangrijk element van Corporate Governance (Moerland, 1997a en 1997b, Van
Luilk en Schilder, 1997). In Nederland wordt dit veelal uitgeoefend door een Raad van
Commissarissen die (inhoudelijk) toezicht houdt op de Raad van Bestuur en zorg draagt voor een
bekwaam management. Het toezicht dat gehouden wordt door een Raad van Commissarissen
houdi tiict alleen rekening met de belangen ;·an de aandeelhouders, maar met de belangen ran alle
toil de vennootschap betrokken stakeholders. Een bijzonder element in het Rijnlandse model  ·an

Corporate Governance, meer specifiek in het Nederlandse bestel, is de rot die de
Onderneming.sraad heeft bil de benoeming van comniissarissen (Moerland, 1997b) en het recht op
informatie en advies of instemming dat de Ondernemingsraad heeft (Raailmakers en De Ridder,
1996).

Naast toezicht en verantwoording kunnen nog andere "prikkels en lucht" (Moerland, 1997b)
genoemd worden die dienen als disciplineringsmechanismen of beinvloedingsmechanismen.
Enkele daarvan zijn stemrechten, overnamemarkt, productmarkt, arbeidsmarkt voor topma-

nagers, de beloningsstructuur, contractuele en wettelijke regelingen, dialoog en protestacties
(Weimer en Pape, 1996) Deze mechanismen stellen de stakeholders in staat invloed Uit te oefenen
op het topmanagement en op de ondernemingsdoelen.

Corporate Governance omrat het stellen van doelen, de \·erantwoordelijkheid om die doelen
te realiseren door middel van effectieve control en het afteggen van verantwoording aan de stake-
holders. Control, in de zin van beheersing van de bedrilfsvoering en de bedrijfsprocessen, is daar-
mede een belangrijk element van Corporate Governance (Van Luijk en Schilder, 1997) Het
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COSO-rapport uit 1992 geeft als definitie: "(lnternal) control is a process, effected by an entity's
board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance
regarding the achievement of objectives in the following categories:
•  Effectiveness and efficiency of operations.

•  Reliability of financial reporting.
• Compliance with applicable laws and regulations."

Interne Control, in de zin van beheersing en besturing, heeft daarmede een bredere betekenis
gekregen dan interne controle ten behoeve van de externe verslaggeving; met name de beheersing

van bedrijfsprocessen is een belangrijke doelstelling van "Internal Control". Control is een wezen-

lijk element van Corporate Governance omdat het de leiding in staat stelt om de uitvoering van de
strategie te beheersen en op een betrouwbare wijze te kunnen rapporteren over de bereikte doel-
stellingen in relatie tot de vooraf overeengekomen doelstellingen. Een belangrijk facet is dat de
doelstellingen niet toevalligerwijze gehaald worden, maar dat het management in staat is tussen-

tijds bij te sturen en de processen beheerst aan te passen om zo de strategie alsnog ten uitvoer te
kunnen leggen.

Met het bovenstaande is in grote lijnen Corporate Governance uiteengezet. Kernelementen zijn:
1.   De  stakeholders.

2     Transparantie.
3. Het besluitvormingsproces omtrent de doelstellingen van de onderneming en de strategie om

die doelstellingen te verwezenlijken.
4. De invloed van de stakeholders op het genoemde besluitvormingsproces.
5. Het houden van toezicht op het management.
6. Andere disciplinerings- en beinvloedingsmechanismen.
7. De verantwoording die afgelegd wordt door het management.
8. Het beheersen (Control) van de bedrijfsprocessen.

5.3 Comprehensive Model of business Reporting (AICPA, 1994)

In 1994 bracht het door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
ingestelde Special Committee on Financial Reporting haar rapport "Improving Business Reporting-
A Customer Focus." uit. Naar het in dit rapport opgenomen model wordt verwezen als
"Comprehensive model of business reporting". Als onderdeel van de taak van het AlCPA om de
waarde van door ondernemingen verstrekte informatie en het vertrouwen van het brede publiek
daarin te verhogen heeft een Special Committee zich bezig gehouden met de vraag welke informa-
tie ondernemingen moeten verstrekken aan investeerders en andere vermogensverschaffers.

Het Special Committee heeft zeven concepten ontwikkeld die ten grondslag liggen aan de
informatiebehoeften van gebruikers:

Externeverslaggeving vansamenwerkende zorginstellingen      107



1  Aparte analyse ran business segmenten die elk hun eigen kansen en risico s hebben. Voor
gebruikers die geconfronteerd worden met een organisatie die in meerdere bedrijfstakken werk-
z:tam is, kan informatie over segmenten net zo belangrilk zijn als inforniatie L,rer het geheel.
Met name kansen en bedreigingen die inherent ziln aan elke bedrilfstak waarin de onderneming
actiel is ziin van belang voor gebruikers om zich een goed beeld te kunnen vormen van de orga
nisatie en een goede beslissing te nemen inzake het wel of niet investeren of uitlenen van kapi-
taal. De segmentatiebases die genoemd worden ziln: per bedrilfstak, naar geografische spreiding
en naar rechtspersoon. Van deze laatste mogelijkheid wordt genoemd dat deze met name voor

geldschieters, die geld uitlenen aan een specifieke juridische entiteit, van belang kan zi in, maar
overigens weinig toegevoegde waarde heeft. De bedrijfstak bepaah in eerste instantie de kansen
en bedreigingen waarmee een bedrijf te maken heeft en is vanuit dat gezichtspunt belangrijk

voor gebruikers.
2.  Kennis van de aard van de onderneming. Gebruikers van externe verslaggeving dienen de aard

van de onderneming te begrilpen, met name de verbinding tussen gebeurtenissen en activiteiten

enerzijds en de financiele effecten daarvan op de onderneming anderzijds. De aard van een
onderneming heeft onder meer betrekking op de producten en diensten, aantallen en aard van
leveranciers en klanten en markten. De verbinding tussen activiteiten en financiele gevolgen zijn
een cruciaal onderdeel van het begrip dat gebruikers zich moeten kunnen vormen.

3. Gebruikers hebben een prospectief perspectief nodig; zij gebruiken informatie aangaande heden
en verleden, leading indicatoren en toekomstgerichte informatie, om zich een beeld te kunnen
vormen van het toekomstpotentieel van een onderneming.

4. Gebruikers trachlen een beeld te krijgen vanuit het perspectief van het management. Dit
gebeurt vanwege het feit dat het management de beste informatiebron is aangaande bedrijfsspe-
cifieke informatie, het toekomstperspectief van de ondernerning in belangrijke mate beheerst,
zodat het voor de gebruikers nodig is haar plannen en visie op de toekomst te kennen, en dat
het nianagement de gebruikers kan voorzien van waardevolle informatie om haar eigen kwalitelt
te bepalen

5  Indicatie van de relatieve betrouwbaarheid van de informatie in de externe verslaggeving. De
bruikbaarheid van de informatie wordt gezien als een functie van de relevantie en de betrouw-
baarheid. Gebiuikers dienen enerrijds relevante informatie te hebben, maar deze moet ander-

ziids ook betrouwbaar zijn. Gebruikers hebben alle relevante informatie nodig, ook als die
minder betrouwbaar is, maar moeten een or· derscheid kunnen maken lussen betrouwbare en
minder betrouwbare informatie.

6. De gebruikers moeten zich een oordeel kunnen vormen over de prestaties van de onderneming
in vergelijking met die van concurrenten en andere ondernemingen. Vergelijken van bedrijven
kan leiden tot het vaststellen van sterke en zwakke kanten van de onderneming.

7 Gebruikers moeten zich een goed begrip kunnen vormen van belangrijke veranderingen die de
onderneming beinvloeden. Tijdigheid is ten van de bepalende factoren van relevantie.
Gebruikers dienen zich snel een oordeel te kunnen vormen hoe belangrijke veranderingen van
invloed zijn op de onderneming. Dit punt wordt in het rapport verder uitgewerkt ten aanzien
van de frequentie van rapportage.
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In figuur 5.1 is de relatie tussen financiele en niet-financiele informatie weergegeven.

Forecasted operating (Linkage) Forecasted
data and performance    x                           financial

measurements data

A A

(Forecasted (Forecasted
by users) by users)

High-level operating (Linkage) Financial statements
data and performance i ;         and related

measurements disclosure

Figuur 5.1 Relatie financiale en niet-financiale informatie (AICPA, 1994, pagina 28)

In het rapport wordt de niet- financiele in formatie van groot belang geacht omdat zij,  teza-
men met de financiele informatie uit de financiele verslaggeving, de gebruikers in staat stelt om
zich een oordeel te vormen over de toestand van de onderneming en het toekomstperspectief.
Daarbij worden de gebruikers geacht zelf de forecasts te maken; het management hoeft deze fore-
casts niet zelf op te nemen in de externe verslaggeving. In tabel 5.2 is aangegeven welke, hiervoor
opgesomde, concepten ondersteund worden door de financiele en niet-financiele informatie.

label 5.2   Onderliggende concepten; financiele en met-fnanciele informatie (AICPA,  1994)

Concept Financiele informatie Niet-financiele

informatie

Analyse per segment, mede gericht op risico's en kansen                          Ja                                 Ja
Begrip van de aard van de onderneming                                                Ja                                 Ja

Prospectieve perspectief                                                          Ja                           Ja

Verkrijgen van informatie vanuit perspectief van het management Nee                              Ja
Indicatie van de relatieve betrouwbaarheid van de informatie Nee Nee

Oordeel over de prestaties van de onderneming in vergelijking met            Ja                                 Nee
andere ondernemingen

Begripsvorming aangaande de invloed van belangnike veranderingen          Ja                                    Ja
op de onderneming
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Op basis i·an de concepten en de analyse van financiele en niet-financtele informatie die
beschikbaar is. met als uitgangspunt dat in de externe verslaggew'ing die informatie wordt opgeno-
men waarii,or het managementran de organisatie de beste bron ls. heeft het Special Committee
het in figuur 5.2 opgestelde ' Comprehensive model of business reporting" opgesteld  In\·ulling van

de externe rei-slaggering rolgens dit model, dat gezien kan worden als een nieuw Conceptual
Frame\work in ontwikkeling, kan leiden tot het beter informeren van belanghebbenden, hier m het
bi'zonder investeerders en geldschieters, zodat die op basis van de verkregen inforniatie aangaande
de onderneming gefundeerde besluiten kunnen nemen, met name inzake het alloceren ,·an schaars

kapitaal aan ondernemingen.

"(-cimpu·hensin  niodel of business reporting- (AICPA,  1994 3

Financial and non-financial data

1 Financial statements, related disclosure

2    High-le\'el operating data, performance measurements

Management's analysis of financial and non-financial data

3.    Reasons lor changes in financial, operating and performance-related data

Forward-looking information

4    Opportunities and risks

5 Management's plans, including critical success factors

6    Comparison of business performance to previously disclosed opportunities. risks and plans

Information about management and shareholders

7     Ilirect<,rs. management, compensation. major shareholders. transaction; and relationships among related parties

Background about the company

8    Broad objeitim·es and strategies

0     h,i,pe mid discnption of business and pri,perties

10  11111),lct <,1 iridii:trs· structure on the compan>·

Figuur 5.2 "Comprehensive model of business reporting" (AICPA, 1994).

Het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) gaat niet alleen m op het
verstrekken van financiele informatie, maar ook op het verstrekken van niet-financiele informatie

Voor zorginstellingen is in de externe verslaggeving de niet-financiele informatie van groot belang,
omdat het primaire bestaansrecht van een zorginstelling niet gelegen is in het behalen van financie-
le voordelen, maar in het leveren van bepaalde diensten en goederen. Het Comprehensive Model
of Business Reporting kan daarom mede roor zorginstellingen een relevant model L·ormen, maar
zal toegesneden moeten worden op non-profit organisaties.
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5.4 Conceptual Framework van het IASC

Het IASC heeft een Conceptual Framework voor de externe verslaggeving opgesteld dat als
achtergrond dient voor de Op te stellen en uit te vaardigen richtlijnen. Het Conceptual Framework
van het IASC is bedoeld als referentie voor de Board van het IASC bij de ontwikkeling van nieuwe
richtlijnen en voor gebruikers van de richtlijnen bij onderwerpen die niet in deze richtlijnen
behandeld worden. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft het Conceptual Framework van het
IASC vertaald in het Nederlands. Dit Stramien zal in deze paragraaf behandeld worden.

Het Stramien geeft de begrippen weer voor de opstelling van financiele externe verslagge-
ving. Het Stramien beperkt zich dus tot financiele verslaggeving, de jaarrekening, hetgeen een
smaller kader heeft dan externe verslaggeving. Het Stramien gaat uit van de informatiebehoeften
die gebruikers hebben. Die informatiebehoeften worden beperkt tot algemene doeleinden.
Zogenaamde "special purpose" informatie maakt geen onderdeel uit van het Stramien. Als gebrui-
kers worden aangemerkt: beleggers, werknemers, geldschieters, leveranciers en handelscrediteu-
ren, clienten, overheden en hun instellingen en het publiek. Voor een uitwerking van hun
informatiebehoeften wordt verwezen naar het Stramien van de RJ.

Het schema van het Stramien is weergegeven in figuur 5.3.

1 Financiele overzichten
1. Financiele positie en resullaten en wijzigingen 2. Toelichting en aanvullende bijlagen
in financiele positie

Il Grond'Deginselen
1. Toerekeningsbeginsel 2.  Continuiteitsbeginsel
III Kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen IV Elementen van jaarrekeningen
1. Begrypelijkheid 1. Definitie
2. Relevantie 2.  Verwerking
3. Betrouwbaarheid 3. Waardering
4 Vergelijkbaarheid 4. Vermogensbegrippen en

vermogensinstandhoudingsdoelstellingen

Figuur 5.3 Het Stramien van de RJ.

In blok I, financiele overzichten, wordt onderscheid gemaakt tussen de overzichten die de
financiele positie, resultaten en wijzigingen in de financiele positie weergeven (1) en de toelichtin-
gen (2). De aanvullende informatie geeft niet alleen een toelichting op posten in de financiele over-
zichten, maar dient ook andere informatie te verstrekken die voor de beoordeling van de

organisatie van belang is, zoals bijvoorbeeld voorwaardelijke verplichtingen of risico's en onzeker-
heden waarmee de organisatie geconfronteerd wordt.
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De gebruikers van de externe verslagge,·ing hebben volgens het Stramien behoefte aan infor-
marie over de financiele positie van de onderneming, zoals de financiele structuur, liquiditeit, sol-
rabiliteit en het vermogen van de onderneming zich aan te passen aan wl}zigingen in de omgeving
waarin zil opereert Terens hebben zi j behoefte aan informatie omtrent de resultaten van de onder-
neming, in het bijzonder de winstgevendheid, bii\oorbeeld om te kunnen roorspellen wat het ver-
mogen vatide onderneming is om kasstromen te genereren Om de investerings-, financierings- en

bedrijfsactiviteiten gedurende de verslagperiode te kunnen 1,eoordelen is intormatie nodig over de

wijzigingen in de financiele positie van de onderneming.

Ofschoon de primaire doelstelling van een zorginstelling niet het genereren van winst is,

blijkt uit het onderzoek onder gebruikers van externe verslaggeving van zorginstellingen dat
gebruikers informatie willen hebben over de financiele positie, de financiele resultaten en de

levensvatbaarheid van de zorginstelling. De financiele positie en levensvatbaarheid vormen een
randvoorwaarde voor de zorginstelling om de continuiteit te kunnen waarborgen. Vet"ondersteld

kan worden dat die financiele informatie moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, zoals bijvoor-
beeld neergelegd in het Stramien.

Het opstellen van de financiele overzichten wordt beheerst door twee grondbeginselen (II):
1  Het toerekeningsbeginse! (1), dat inhoudt dat transacties worden verwerkt wanneer zij zich

roordoen, ongeacht het moment waarop zij resulteren in een in- of uitgaande geldstroom.
2. Het continuiteitsbeginsel (2) waarbil er van uitgegaan wordt dat de organisatie haar bedrijf in de

al-zienbare loekomst zal voortzetten.

De kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen (Ill) zijn de volgende
1  Begrilpelilkheid (1): de verstrekle informatie moet begrilpelilk zijn ,·oor de gebruikers. Dit is

een essentieel kenmerk  Bij de gel)ruikers mag een zekere mate van kennis en bereidheid zich in
de informatie te verdiepen verondersteld worden. Informatie mag niet achtergehouden worden
t,mdat ze voor (bepaalde) gebruikers te moeililk zou zijn

2. Relei·antw (2)  informatie is relevant als zij de economische beslissingen un gebruikers hein-
,·li,cdt door hell in staat le stellen verleden, heden en toekomst te evilueren of eerdere e\,1111-
aties te bevestigen of bij te stellen.  Informatie is materieel als het weglaten of oiljuist weergeven
daarvan de economische beslissingen van gebruikers zou kunnen beinvloeden. Materialiteit is

een begrip dat vooral betrekking heeft op de relevantie en de betrouwbaarheid van informatie

(De Bos, 1996).
3  Betrouwbaarheid (3): Informatie heeft de eigenschap van betrouwbaarheid, wanneer zij vrij is

van wezenlijke onjuistheden en vooroordelen en wanneer gebruikers er van mogen uitgaan dat

zil getrouw weergeeft hetgeen zi j voorgeeft weer te geven of hetgeen zij in redelijkheid verwacht

niag worden weer te geren. Bij betrouwbaarheid worden de volgende sub-kenmerken onder-
scheiden

a. Getrouwe weergave
b.  Het wezen gaat boven de vorm.
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c. Onpartijdigheid.
d. Voorzichtigheid.
e. Volledigheid.

4. Vergelijkbaarheid (4): financiele verslaggeving moet vergelijkbaar zijn; zowel van het ene op het
andere jaar, alswel tussen verschillende organisaties. Gebruikers moeten in staat zijn de finan-
ciele positie, resultaten en veranderingen in de financiele positie te volgen en tussen organisaties
kunnen vergelijken. Een gevolg hiervan is dat gebruikers geinformeerd dienen te worden over

de grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat.

In de praktijk zijn er beperkingen in verband met relevante en betrouwbare informatie. Dit zijn:
a. Tijdigheid (paragraaf 43): als informatie onnodig vertraagd wordt, dan kan zij haar relevantie

verliezen. De opstellers van financiele verslaggeving moeten een afweging maken tuSSen tijdig-
heid en betrouwbaarheid.

b. Evenwicht tussen nut en kosten (paragraaf 44): de voordelen die gepaard gaan met het verstrek-
ken van informatie moeten de kosten van het verstrekken te boven gaan. De kosten worden
vaak niet gedragen door degenen die voordeel van de informatie hebben.

c. Evenwicht tussen kwalitatieve kenmerken (paragraaf 45): in de praktijk is het nodig evenwicht
te zoeken tussen de diverse kwalitatieve kenmerken. Men zal een evenwicht moeten nastreven
dat recht doet aan de doelstellingen van financiele verslaggeving.

Getrouw beeld en getrouwe weergave (paragraaf 46): financiele verslaggeving wordt vaak
beschreven in termen van het geven van een getrouw beeld of van een getrouwe weergave van de
financiele positie, de resultaten en de mutaties in de financiele positie van een organisatie.
Ofschoon het Stramien niet direct deze concepten behandelt, mag men er van uitgaan dat de toe-

passing van de voornaamste kwalitatieve kenmerken en van geeigende grondslagen van waardering
en resultaatbepaling gewoonlijk uitmonden in jaarrekeningen die uitdrukken wat in het algemeen
wordt verstaan onder een getrouw beeld of een getrouwe weergave.

Bij de elementen van jaarrekeningen (IV) gaat het om:
1. Elementen.

2. Verwerking van die elementen.

3. Waardering van de elementen.

4. Vermogensbegrippen en vermogensinstandhoudingsdoelstellingen.

De volgende elementen van de financiele overzichten worden onderscheiden:
1. Voor het weergeven van de financiele positie (paragraaf 49):

a. Een actief: is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel, waarover de
onderneming de beschikkingsmacht heeft en waaruit in de toekomst naar verwachting eco-
nomische voordelen naar de onderneming zullen vioeien.

b. Vreemd vermogen: betreft bestaande verplichtingen van de onderneming die voortkomen

uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een
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uitstrooni uit de onderneming van middelen die economische voordelen in zich bergen.
c Eigen vermogen: is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek ran

al haar \·reenid vermogen.
2. Voor het weergeven van de resultaten (paragraaf 70):

a  Baten: ziln rermeerderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagpenode in
de vorni ran instroom van nieuwe of verhoging van bestaande actira, dan wel vermindering
ran vreenid vermogen, een en ander uitmondend in toename van het eigen vermogen,

anders dan door bijdragen van deelhebbers daarin.
b. Lasten: ziln verminderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in

de vorm van uitstroom of uitputting van activa, dan weI het ontstaan van vreemd vermogen,
een en ander uitmondend in afname van het eigen vermogen, anders dan door uitdelingen
aan deelhebbers daarin.

In het volgende hoofdstuk zal met name het begrip actief in relatie tot zorginstellingen

geanalyseerd worden. Een actief brengt naar verwachting economische voordelen met zich mee,
maar een zorginstelling streeft niet primair naar economische voordelen, ofschoon de financiele

positie, en dus een voldoende instroom van economische voordelen, wel een randvoorwaarde is
voor haar voortbestaan.

Elementen moeten verwerkt worden in de financiele verslaggeving als zij aan twee criteria

roldoen (paragraaf 83):
1  Het is waarschiinlijk dat toekomstige economische voordelen die samenhangen met het element

naar of van de onderneming vloeien.
2   Het element kent kosten of een waarde die betrouwbaar gemeten kan worden.

Het Stramien (paragraaf 100) geeft de volgende bases die gebruikt kunnen worden oni aan
de elementen m de financiele verslaggeving een waarde toe te kennen:

1 Historische kostprils
2 \'ervangingswaarde.
3 Directe ophrengstwaarde
4. Indirecte opbrengstwaarde.

Onder kapitaal- en kapitaalinstandhoudingsbegrippen wordi een onderscheid gemaakt tus-

sen een tweetal begrippen:
1.  Financiele kapitaalinstandhouding waarbij de vermogensvooruitgang of achteruitgang gemeten

wordt in financiele termen en winst en verlies dienovereenkomstig worden bepaald.

2.  Fysieke  kapitaalinstandhouding waarbij vermogensvooruitgang of achteruitgang gemeten wordt
in termen van f>'sieke productiecapaciteit of operationeel vermogen.

Het Stramien geeft inhoud aan de financiele verslaggeving welke informatie dient gepresen-
teerd te worden aan de gebruikers van de financiele verslaggeving en onder welke uitgangspunten
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of grondbeginselen gebeurt dit. Vervolgens wordt uitgewerkt aan welke kwalitatieve kenmerken
die informatie moet voldoen en welke elementen op welke wijze verwerkt moeten worden in de
[inanciele verslaggeving. Voor de financiele verslaggeving van non-profit organisaties bestaat geen

afzonderlijk Stramien dat ingaat op deze en eventuele andere of afwijkende aspecten van de finan-
ciele verslaggeving. Bij de ontwikkeling van een raamwerk voor de externe verslaggeving, en meer
in het bijzonder de financiele verslaggeving, van non-profit organisaties zal in hoofdstuk 6 dan ook
het Stramien aan de orde gesteld worden. Omdat het Stramien een samenhangend geheel vormt
zou toepassing bij non-profit organisaties ook tot een consistent en samenhangend model kunnen
leiden.

In paragraaf 5.4 is het Stramien aan de orde gesteld dat betrekking heeft op de financiele ver-
slaggeving in zijn algemeenheid. In paragraaf 5.5 zal specifiek ingegaan worden op de concepten
voor geconsolideerde financiele verslaggeving en voor de verwerking van kapitaalbelangen in de
financiele verslaggeving.

5.5   Verslaggevingsconcepten ten aanzien van samenwerking bij profit organisaties

In de voorgaande paragraaf is het Stramien aan de orde gesteld. 1n deze paragraaf wordt inge-
gaan op concepten ten aanzien van financiele verslaggeving die toegepast worden bij samenwer-
kende profit organisaties. Eerst zal ingegaan worden op de geconsolideerde financiele

verslaggeving en vervolgens op enkelvoudige financiele verslaggeving, indien sprake is van samen-
werkende profit organisaties.

Als er sprake is van verbondenheid tussen twee of meer profit organisaties dan kunnen, vol-
gens FASB respectievelijk IASC, een viertal niveaus van zeggenschap van de ene over de andere

profit organisatie onderscheiden worden. Deze zijn opgenomen in tabel 5.3, evenals de wijze van
verwerking in de financiele verslaggeving.

Tabel 5.3. Niveaus van zeggenschap volgens FASB respectievelijk IASC

FASB IASC Verwerking

Control Control Consolidatie

Joint control Proportionele consolidatie

Significant influence Significant influence Equity accounting

Ontbreken control of Ontbreken control of (Revalued) cost
significant influence significant influence
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Naast deze door FASB en IASC onderscheiden situaties dienen nog een tweetal andere situ-
aties K'an verbonden profit organisaties onderscheideii te worden.

1 Profit organisaties  under common control'  In deze situatie is sprake van twee ol meer profit

organisaties die under control ziln van ten aandeelhouder of ten groep van aandeelhouders en

aan elkaar get"elateerde activiteiten uitoefenen. Als sprake is ran ' common control" dan dient
gecombineerde financlele verslaggeving opgesteld te worden. gebruik makend \·an de technie-
ken van consolidatie.

2. De groep. In de Nederlandse situatie, die toegestaan is door de Zevende EG-Richtlijn, is sprake

van een groep als er sprake is van een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennoot-
schappen organisatorisch zijn verbonden (art 2.24b). Het groepbegrip wordt in paragraaf 5.6.4
nader uitgewerkt. Als sprake is van een groep dan dient geconsolideerde financiele verslagge-
ving opgesteld te worden.

Het vraagstuk inzake geconsolideerde financiele verslaggeving doet zich alleen voor indien

sprake is van control of joint control (IASC) of als sprake is van een groep of van "common con-
trol"  In alle gevallen doet zich het vraagstuk voor hoe de band met een verbonden profit organisa-

tie in de enkelvoudige financiele verslaggeving verwerkt wordt.

Ten aanzien van geconsolidecrde externe verslaggeving kunnen een drietal concepten ten aan-
zien van het groepsbegrip onderscheiden worden (FASB, 1991):
a. ''parent-company" concept,
b. "economic unit" concept;
c. proportionele consolidatie.

Tussen het parent company concept en het economic unit concept bestaan beperkle verschil-
len. De FASB (1991, paragraaf 66) geeft aan dat beide concepten alleen lot verschillen leiden als er
sprake is ran een minderheidsbelang van derden in een tot de consolidatiekring behorende 'subsi-
diar> '' die gecti belang hebben in de   parent company  ran de groep. Het minderheidsbelang
hestaal uit de aandelen die door derden rechtstreeks gehouden worden in toi de groep behorende
subsidiaries   De rerschillen kunnen:tan dc hand \ an de definitie, de waardering en dc presenta-

tie van het minderheidsbelang uiteengezet worden.

Bil het economic unit concept wordt de nadruk gelegd op de control die door het manage-
ment over de groep als geheel wordt uitgeoefend, terwill bil het parent company concept de
nadruk gelegd wordt op het belang dat de aandeelhouders \·an de 'parent company" hebben in de

groep (FASB, 1991).

De definitie van het minderheidsbelang is in beide conceplen hetzel fde  het door aandeel-
houders van buiten de groep gehouden deel van de aandelen in een "subsidiary- (Schroeder en
Clark, 1998)
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Bij de waardering onstaan verschillen tussen het economic unit concept en het parent conn-

pany concept. Deze verschillen betreffen enerzijds de eerste waardering bij overname en anderzijds
de waardering na de overname.

Bij het parent company concept wordt bij de eerste waardering het aan de "acquirer" toe te
rekenen deel van de activa en passiva in de "subsidiary" gewaardeerd tegen fair value (FASB,
1995). Het aan derden toekomende belang in de "subsidiary" wordt gewaardeerd tegen de bestaan-
de boekwaarde bij overname. Alle goodwill, zijnde het verschil tussen de door de "acquirer
gemaakte kosten (aankoopprijs en bijkomende kosten zoals advieskosten) en haar proportionele
belang in de netto fair value van de "subsidiary", wordt toegerekend aan de "acquirer". Aan het
belang van derden wordt geen goodwill toegerekend. Bij deze methode worden zowel de activa als
de passiva ten tijde van de acquisitie verdeeld in een de "acquirer" toekomend deel en een aan der-
den toekomend deel, gebaseerd op verkregen eigendomsbelang. Bij een stapsgewijze acquisiti€ van
een "subsidiary" wordt geen wijziging gebracht in de bij de eerdere acquisitie verkregen waarden
(FASB Exposure Draft 154-D (1995), paragraaf 109, Pacter, 1992).

Het economic unit concept "reflects the fact that the parent's control of a subsidiary gives it
power over and stewardship responsibilities for all of the subsidiary's individual assets and liabili-
ties - not just a portion of each asset and liability based on the parent's equity interest" (FASB
1995, paragraaf 110).  Bij het economic unit concept worden bij eerste waardering alle activa en
passiva gewaardeerd tegen hun fair value op het moment van acquisitie. Het belang van derden
wordt dus ook tegen fair value in de balans opgenomen. De goodwill kan op twee manieren
behandeld worden in dit concept: men past de purchased goodwill methode toe, die dan niet
afwijkt van de behandeling van goodwill onder het parent company concept, en neemt alleen een

bedrag aan goodwill op voorzover de aankoopprijs van de moeder afwijkt van de fair value van
haar proportionele belang in de dochter. Als alternatief kan men de full goodwill methode toepas-
sen. Bij deze methode wordt op basis van de door de moeder betaalde goodwill een naar verhou-

ding even grote goodwill berekend voor het resterende deel van de dochter en verwerkt in het
belang van derden. Het economic unit concept met de full goodwill methode is de meest zuivere
toepassing van het economic unit concept in geval van overnames (Pacter, 1992).

Bij voortgezette waardering spelen vooral transacties binnen de groep met "subsidiaries"
waarin een minderheidsbelang bestaat een belangrijke rol en het moment van winst nemen daar-
op. Dergelijke "intercompany" transacties worden onder het economic unit concept gezien als vol-
ledig interne aangelegenheden. De gehele winst op dergelijke transacties wordt als ongerealiseerd
gezien totdat sprake is van verkoop aan een partij buiten de groep. Derhalve wordt bij consolidatie
de gehele transactie, inclusief ongerealiseerde winst, geelimineerd (FASB, 1991, paragraaf 74).
Onder het parent company concept wordt een dergelijke transactie gezien als deels een interne
aangelegenheid en deels als een transactie met een derde partij door de aanwezigheid van de min-
derheidsaandeelhouders. De  FASB (1991, paragraaf 78 en 79) onderkent dat in dergelijke gevallen
de eliminatie van de interne transactie op verschillende wijzen plaats kan hebben, varierend van

volledige eliminatie tot partiele eliminatie.
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Onder het economic unit concept maakt het minderheidsbelang in de balanspresentatie deel
uit ran het aandelenrermogen iii de gehele economische eenheid (FASB, 1991, paragraal 68), ter-

will onder het parent company concept de aard  ·an dat belang minder duidelilk is en gepresen-
teerd worcit als een "quasi schuld" (FASB.  1991.  paragraif 69 en 701)

Bil proportionele consolidatie wordt de groep gezien alsof de aandeelhouders van de moeder
alleen geinteresseerd zijn iii dat deel van de acti\·a en passiva dat aan de moedermaatschappij toe-
komt. De aandeelhouders zouden niet geinteresseerd zijn in dat decl van de activa en passiva dat
toekonit aan derden. In de consolidatie warden de activa en passiva, baten en lasten opgenomen
naar rato van het deel dat de moeder van een dochter bezit Uohnson en Patient, 1990). Het slechts
verhoudingsgewijs opnemen van activa, passiva, kosten en opbrengsten in de consolidatie kan een
onvolledig, en mogelijkerwijs zelfs misleidend, beeld geven van de middelen die de groep ter

beschikking staan en van de resultaten die met deze middelen behaald zijn (Elliott en Elliott,

1993). Derhalve zou integrale consolidatie met vermelding van een "belang van derden" een betere
roorstelling van zaken geven. Ook Burgert, Timmermans en Joosten (1995) zijn van mening dat

proportionele consolidatie slechts zelden het vereiste inzicht biedt. Het slechts voor een beperkt
percentage opnemen van belangen in de geconsolideerde jaarrekening miskent de complementaire
verbondenheid, in feite ondeelbare zaken worden toch gedeeld. Zij pleiten dan ook voor grote
terughoudendheid ten aanzien van proportionele consolidatie. Eerder verdient toepassing van de
waardering tegen netto vermogenswaarde de voorkeur; opname als deelneming derhalve. Klaassen

en Zevenboom (1993) ziin van mening dat er in sommige gevallen, als de werkzaamheden van de
ioint venture nauw aansluiten op die van de consoliderende moeder, aigumenten zijn voor proper-
tionele consolidatie. Het IASC onderscheidt naast situaties waarin volledige control bestaat of ont-
breekt ook situaties waarin sprake is van joint control. Van joint control is sprake als op basis van

een samenw·erkingsovereenkomst gezamenlilk met derden control uitgeoefend kan worden op de
joint venture  In IAS 31 wordt als "Benchmark treatment" roor Jointly controlled entities propor-
tionele consolidatie voorgeschreven en wordt het gebruik van de equity methode als toegestaan
alternatief gezien ln liguur 5.4, paragraaf 5.6.3, zijn de verschillende door het IASC onderschei-
den niveaus van zeggenschap en de daarbii behorende wilze van verwerking in de financiele ver-

slagge,·ing weergegeven.

In de enhetvoudigefinanciele verslaggeving wordt, indien sprake is van een kapitaalbelang in
een andere rechtspersoon, een deelneming opgenomen. Een deelneming dient volgens de

Nederlandse wet (art. 2:24c) cumulatief te voldoen aan een drietal criteria:
a. er is sprake van kapitaalverstrekking,

b. die geschiedt om een duurzame band met de deelneming re creeren
c. ten behoeve van de eigen werkzaamheid.

Kapitaalbelangen die niet aan deze criteria voldoen worden gezien als beleggingen. Een decl-

neming wordt aangenomen indien sprake is van een kapitaalbelang van tenminste 2096. In de

Angelsaksische literatuur is overigens sprake van een deelneming indien "control" of in,loed van
betekenis ("significant influence") uitgeoefend kan worden door deelname in het kapitaal.
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Een kapitaalbelang kan op de volgende wijzen verwerkt en gewaardeerd worden in de
(enkelvoudige) financiele verslaggeving:
1. Als geen invloed van betekenis uitgeoefend wordt op het zakelijk en financieel beleid dan wordt

de deelneming opgenomen tegen verkrijgingsprijs of eventueel actuele waarde. In deze situatie
wordt de deelneming gezien als zelfstandig actief; de deelneming wordt bezien in haar geheel,
gerepresenteerd door een pakket aandelen.

2. Als wel invloed van betekenis uitgeoefend wordt op het zakelijk en financi€el beleid dan wordt
de deelneming opgenomen op basis van de vermogensmutatiemethode. In deze situatie wordt
als het ware door de deelneming, het aandelenbezit, heen gekeken en wordt de deelneming
gezien als een samenstel van activa en passiva en de waarde daarvan in plaats van de waarde van

de onderneming in haar geheel (Brink, 1995a).

Bij waardering tegen verkrijgingsprijs wordt uitgegaan van het bedrag dat bij aankoop van de

deelneming aan derden is betaald. Als resultaat uit deelneming wordt het gedeclareerde dividend
van de deelneming verantwoord. De mutatie in de (actuele) waarde van de deelneming wordt niet
als winst, maar als herwaardering beschouwd.

Onder de vermogensmutatiemethoden vallen de netto vermogenswaarde methode, de waar-
dering op basis van het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming en de equity methode. Bij de
netto vermogenswaarde methode worden de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon
gehanteerd om de activa en passiva van de deelneming te waarderen en het resultaat te bepalen.
Indien dit niet mogelijk is dan kunnen de grondslagen van de deelneming zelf gehanteerd worden
en wordt voor de initiele waardering uitgegaan van het zichtbaar eigen vermogen bij verkrijging
van de deelneming. De equity methode wijkt in zoverre af van de netto vermogenswaarde methode
dat als eerste waardering de verkrijgingsprijs van de aandelen genomen wordt (Bosman e.a.,
1997). Gedurende de periode dat goodwill afgeschreven wordt die betaald is voor een deelneming
wordt bij de equity methode de nog niet afgeschreven goodwill opgenomen in de waardering van
de deelneming, terwijl de goodwill die in enige periode afgeschreven wordt in mindering wordt
gebracht op het resultaat uit die deelneming.

5.6   Richtlijnen met betrekking tot de externe verslaggeving van samenwerkende
profit organisaties

5.6.1 Indeling

Belangen die gehouden worden door en in profit organisaties kunnen op basis van de mate

van participatie in het aandelenkapitaal ingedeeld worden in belangen van:
a. Minder dan 20%, aan te merken als belegging.
b. 20% tot 50%.
c.   50% als typische vorm van een joint venture, waarbij samen met een andere partij sprake is van

joint control. (Joint ventures kunnen overigens ook drie of meer partijen omvatten die samen

joint control hebben.).
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d. Meer dan 5090.
c.  Daarnaast kunnen nog contractuele relaties (zie paragraaf 1.2) onderkend worden.

De mate \'an participatie in het aandelenkapitaal is indicatiel. maar niet alleen bepalend. \·cit,r
de mate van zeggenschap die uitgeoefend kan worden op het zakehik en financieel beleid. De mate
ran zeggenschap die Uitgeoefend kan v,orden op het beleid van de profit organisatie waarran ain-
delen worden gehouden iS bepalend roor de wilze waarop het kapitaalbelang in de enkelvoudige
en geconsolideerde financiele verslaggeving verwerkt dient te worden. De mate van zeggenschap
kan ingedeeld worden in de volgende niveaus die cori esponderen met de genoemde ideaal-typi-
sche" participatiepercentages:
a. Geen zeggenschap,
b. Invloed van betekenis Cook wel "significant influence" genoemd),
c. Joint control (met name door IASC genoemd)
d. Control
e. Contractuele relaties.

De verwerking van een belang moet onderscheiden worden naar de verwerking in enkelvou-
dige en geconsolideerde externe verslaggeving. In deze paragraaf worden de richtliinen van FASB
(USA), IAS en Nederland (BWZ, titel 9) samen met de Zevende Richtlijn (Europese Unie) bespro-
ken.

5.6.2 Financial Accounting Standards Board (FASB) (USA)
In de USA wordt de geconsolideerde financiele verslaggeving als zelfstandig financieel over-

zicht gezien naast of in plaats van de enkelroudige financiele verslaggeving (Wolk, Francis en

Teazzieb 1992)  In de  'Exposure Draft", nummer 154-D, van 16 oktober 1995, "Consolidated
Financial Statements: Policy and Procedures" \·an de FASB en de -revised Exposure Draft", nuni-
nier 194-B, ,·an 23 februari 1999, -Consolidated Financial Statements: Purpose and Policy" is de
meest actuele stand van zaken inzake geconsolideerde verslaggeving in de USA opgenomen.
Bliikens paragraaf 1 van Exposure Draft (ED) 154-D is deze standaard bestenid Loor zowel profit
organisaties als non-profit organisatics. In paragraaf 53 van ED 154-D wordt het doel ran deze
richilijn uitgelegd: geconsolideerde verslaggeving is bestemd voor aandeelhouders, crediteuren.
leden, donoren en andere "resource providers", zowel huidige als potentiele. In deze paragraaf
wordt eerst ED 154-D behandeld, waarna die punten uit ED 194-B worden behandeld die afwil-
ken van de eerdere ED.

De Exposure Draft 154-D kent de volgende definities:
a  "Parent: an entity that controls one or more subsidiaries'. Dit begnp is in deze paragraaf ver-

taald met "moeder
b.  Subsidiary an entity that is controlled by another entit>·- Dit begrip is in deze paragraal ver-

taald met "dochter"
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In paragraaf 9 wordt de hoofdlijn voor de consolidatie uiteengezet. "A controlling entity shall
consolidate all entities that it controls unless control is temporary at the time that entity becomes a

subsidiary" Daarmee is het criterium voor consolidatie benoemd: Control.

"Control" wordt in paragraaf 10 gedefinieerd als: "Control of an entity is power over its
assets - power to use or direct the use of the individual assets of another entity in essentially the
same ways as the controlling entity can use its own assets. Control enables a parent to use or direct
the use of the assets of a subsidiary by:

a.  Establishing the controlled entity's policies as well as its capital and operating budgets. I.  ..1
b. Selecting, determining the compensation of, and terminating personnel responsible for

implementing its policies and decisions."
Uit de definitie en de uitleg daarvan wordt niet duidelijk of sprake is van cumulatie van punt

a en punt b. Theoretisch is het mogelijk, als sprake is van "effective control", dat wel voldaan

wordt aan punt a, maar niet aan punt b; waarschijnlijk is een dergelijke situatie niet.

De kern van control, het criterium voor consolidatie, ligt dus in het feit dat de "moeder" in
staat is, direct of indirect, te beschikken over de activa en passiva van een andere entiteit, de
"dochter". Dit beschikken is mogelijk doordat de moeder in staat is het beleid bij de dochter te

bepalen, evenals de kapitaals- en operationele budgetten. Doordat de control de moeder ook in
staat stelt het personeel dat bij de dochter het beleid uitvoert aan te stellen en te ontslaan en het
beloningsplan vast te stellen, kan de moeder ook in staat geacht worden de implementatie van het
eerder vastgestelde beleid binnen de door de moeder vastgestelde richtlijnen af te dwingen.

Control kan zowel "legal control": control die via juridische wegen af te dwingen is als "effec-
live control": control die niet berust op onvoorwaardelijke juridische rechten, zijn. Een voorbeeld
van "legal control" is als de moeder een meerderheid der stemgerechtigde aandelen in een dochter
bezit. Een voorbeeld van "effective control" is als de moeder een belangrijk deel van de stemrech-
ten in handen heeft (maar niet de meerderheid), maar daarnaast een aantal omstandigheden heeft
weten te creeren die haar de votledige zeggenschap geven.

In de Amerikaanse context wordt in het algemeen uitgegaan van "voting stock", waarbij geldt
dat aan elk aandeel een evenredig stemrecht toekomt. In de Nederlandse situatie is vaak sprake
van beperkingen ten aanzien van die stemrechten, bijvoorbeeld door certificering van aandelen,
stemrechtbeperking, de specifieke bepalingen ten aanzien van de Raad van Commissarissen in
structuurvennootschappen of de mogelijkheid preferente aandelen bij een "bevriende" stichting te
plaatsen. Voor zorginstellingen geldt dat in de staluten voorzieningen opgenomen kunnen worden
die zeggenschap van derden beperken en dat zeggenschap niet verkregen kan worden door zeg-
genschapsrechten OP te kopen. De benoeming van bestuurders is in de statuten van een stichting
of vereniging vastgelegd en is niet verbonden aan (verhandelbare) aandelen.

In paragraaf 61 van de Exposure Draft (FASB, 1995) wordt opgemerkt dat ook voor non-pro-
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fit organisaties van toepassing is dat alleen geconsolideerde externe verslaggeving volledige infor-
niatie geel"t oJ·er de non-profit orginisatle en daarmee rerbonden organisaties.

Proponionele consolidatie worclt door de FASB rerworpen (Exposure Draft. paragraaf 651
Deze methode biedt volgens de FASB onvoldoende inzicht aan de gebruiker, aangezien de moeder
de macht heeft of niet om direct of indirect te beschikken over alle activa van de dochler en niet
slechts over een proportioneel deel daan an (Exposure Draft, paragraaf 65, Pacter, 1992)
Aangezien de FASB uitgaat van control is deze redenering juist. Indien echter sprake is ran joint
control in een typische joint venture dan is dit argument niet meer valide, omdat immers de con-
trol niet nicer berust bij den partij, maar gezamenlijk bij enkele partijen die zich onderling contrac-
tueel verbonden hebben.

De FASB (Exposure Draft 154-D, paragraaf 111) verwerpt het parent company concept
omdat in haar ogen de geconsolideerde financiele verslaggeving de financiele positie, de resultaten
en de kasstromen moet weergeven van den entiteit die bestaat uit een moeder en dochters. Activa,
die elk voor zich een ondeelbaar geheel vormen, voor een deel tegen fair value en voor een deel
tegen de door de dochter gehanteerde waarderingsgrondslagen, zoals bijvoorbeeld historische kos-
ten, waarderen is niet consistent. Een dergelijke "dubbelhartige waardering past niet bij de activa,
die elk als eenheid waarde vertegenwoordigen. Dit zou niet overeenstemmen met het idee achter
het criterium voor consolidatie, control, dat er vanuit gaat dat de moeder alle activa van de dochter
beheerst. De \·erschillende waardering van het meerderheids- en het minderheidsbelang treedt
slechts op bil de eerste waardering na overname. Zoals reeds in paragraaf 5.5 gesteld is treden ver-
schillen tussen parent company concept en economic unit concept slechts aan het licht als sprake

is ran een minderheidsbelang

Het economic unit concept "re flects the fact that the parent's control of a subsidiar>· gl\'es it
power ozer and stewardship responsibilities for all of the subsidiaryk individual assets and liabilt-
lies - not lust a portion of each asset and liability based on the parent's equity interest" (Exposure
Dralt 154-D. paragraaf 1101. De FASB is van mening dat de purchased goodwill methode de voor-
kcui \ erdient boven de full goodwill methode. De activa en passiva in de geconsolideerde iaarreke-
ning dienen gemeten te worden door een attribuut dat de bal:ins tussen relerantic en
betrouwbaarheid in evenwicht houdt en de FASB is van mening dat de fair values van de activa en

passiva plus het aandeel van de moeder in de goodwill dit evenwicht het beste kan bewaren.

Aldus blijft volgens de FASB nog slechts een methode over ten behoeve van de geconsoli-
deerde verslaggeving: het economic unit concept waarbij de purchased goodwill methode voor de

verwerking van de goodwill gehanteerd wordt (paragraaf 27)

In de Exposure Draft schrijft de FASB r·oor dat alle transacties en balansposten tussen in de
consolidatie betrokken entiteiten geelimineerd moeten worden Indien er sprake is van het elimi-
neren van winsten of verliezen op onderlinge transacties tussen de betrokken maatschappijen dan
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dient het effect op het eigen vermogen toegerekend te worden aan het eigen vermogen van de

geconsolideerde groep en het belang van derden op basis van het proportionele belang dat de
groepsleden en de derde elk hebben in de verkopende entiteit.

Het belang van derden in de geconsolideerde jaarrekening moet gepresenteerd worden als
een aparte component van het eigen vermogen dat duidelijk onderscheiden moet worden van het
eigen vermogen dat toe te rekenen is aan de moeder (Exposure Draft, paragraaf 22). Tevens dient
naar rato van het belang dat derden hebben in een dochter een deel van de winst of het verlies van
de dochter toegerekend te worden aan het niet-controlerende belang van derden. Echter, het
belang van derden mag door deze handelwijze niet negatief worden. Zou de geschetste handelwij-
ze wel leiden tot een negatief belang van derden, dan dienen de verliezen toegerekend te worden
aan het eigen belang dat de moeder in de dochter heeft. Latere winsten verhogen daarna in eerste

instantie de waarde  van het aandeel dat de moeder in de dochter heeft,  tot het moment  dat  de
voorheen meer dan proportionele verliestoerekening gecompenseerd is (Exposure Draft, paragraaf
23).

Een belangrijk punt uit de Exposure Draft (paragraaf 31) is dat uitgegaan wordt van unifor-
me regels voor de waardering en de bepaling van het resultaat voor zowel de moeder als de doch-
ten Tevens dient sprake te zijn van voor zowel moeder als dochter identieke 1)0ekjaren (paragraaf
32). Blijkens de toelichting (paragraaf 133) mag hier slechts in uitzonderlijke gevallen van afgewe-

ken worden, daar de FASB van mening is dat de huidige stand van zaken in informatietechnologie
en telecommunicatie de vroeger toegestane maximale afwijking van drie maanden tuSSen boekja-
ren overbodig maakt. Wijkt eventueel een boekjaar af dan dient men dit, inclusief de redenen

waarom, toe te lichten.

In Accounting Research Bulletin (ARB) 51, (paragraaf 22 en 23) wordt gecombineerde finan-
ciele verslaggeving zinvol geacht als sprake is van "commonly controlled companies". Als voorbeel-
den worden in ARB 52, paragraaf 22, genoemd de situatie waarin een individu een controlerend

belang heeft in een aantal bedrijven die in hun operaties onderlinge relaties kennen of indien spra-
ke is van een personele unie in het management van enkele bedrijven. Deze paragrafen van ARB-
51 zijn vrijwel geheel overgenomen in Exposure Draft 154-D, paragraaf 34 en paragraaf 35.

Gecombineerde externe verslaggeving voor "commonly controlled companies" kan zinvol zijn voor
zorginstellingen die onder gemeenschappelijke leiding staan, bijvoorbeeld doordat een personele
unie tot stand is gekomen.

In ED 194-B wordt de definitie van control belangrijk gewijzigd: "Control - the ability of an
entity to direct the policies and management that guide the ongoing activities of another entity so
as to increase its benefits and limit its Ivan de "controlling entity"llosses from that other entity's
activities. For purposes of consolidated financial statements, control involves decision-making abi-
lity that is not shared with others". (FASB, ED 194-B, paragraaf 6). Deze definitie wijkt af van de
definitie uit 1995. Ten eerste is het voor de controlerende entiteit niet meer noodzakelijk dat zij
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kan beschikken over individuele activa, het volstaat dat de moeder de entltelt die de zeggenschap
oier de activa heelt kan controleren. Ten tweede wordt er ,·an uitgegaan dat control de nioeder in
staat stelt voordelen te vergroten en vet hezen te beperken. Dit was in de cerdere ED impliciet
opgenomen door te kunnen beschikken over individuele activa kan de moeder beschikken over
de toekomstige economische roordelen die in die activa besloten ziIn. Het kunnen vergroten ran
1·oordelen of beperken van nadelen die roortvloeien uit de gecontroleerde entiteit is een essentieel
kenmerk voor consolidatie, alleen de mogelijkheid besluiten te nemen door hel hebben van zeg-
genschap volstaat niet (ED 194-B, paragraaf 36). Opgemerkt moet worden dat in de definitie uitge-

gaan wordt van ongedeelde zeggenschap. Er kunnen zich situaties voordoen, bijvoorbeeld als voor
70% deelgenomen wordt in het aandelenkapitaal, terwijl dit volledige zeggenschap over het beleid

geeft, dat de controlerende entiteit wel de volledige zeggenschap heeft, maar niet de volledige
voordelen hiervan geniet. Ook minderheidsaandeelhouders kunnen dan voordelen genieten, het-
geen in ED 154-D ook expliciet erkend wordt

Bij de toelichting van control als consolidatiecriterium (ED 194-B, paragraaf 10) wordt uitge-
gaan van een tweetal essentiele karakteristieken van control:
1.  De moeder heeft de mogelijkheid zonder tussenkomst van derden besluiten te nemen die haar

in staat stellen de activiteiten van de dochter te besturen en beheersen. In paragraaf 12 wordt
erkend dat de mogelijkheden voor besluitvorming door de moeder beperkt kunnen worden
door wel- en regelgeving, statuten, overeenkomsten met aandeelhouders of andere vormen van
overeenkomsten, maar dat deze rechten in het algemeen niet lot gevolg hebben dat de moeder

de control moet delen of dat zii helemaal geen control heeft. Beperkingen in de zeggenschap
(paragraaf 42) staan het hebben van control niet in de weg.

2  De moeder kan door middel van de zeggenschap haar voordelen vergroten, of haar nadelen
lieperken die voor de moeder voortvloeien ult de dochter.

In paragraal 49 wordt opgeinerkt dat econc,niische eigendonsrechten en zeggenschapsirc*
teti izie ook Moerland, 1997b) niet uit eenzell-de bron hoeven te komen. Het is mogelilk dat =eg-
getischapsiechten \'oortkonien uit een andere klasse aindelen din de economische rechten

Control met betrekking lot non-profit organisaties wordt in ED 194-B verder uitgewerkt dan

in de voorgaande ED 154-D. In paragraaf 55 wordt geconcludeerd dat in het algemeen de zeggen-
schap over de besluitvorming bij de "board of directors' ligt. In de USA is meestal sprake van een
"one tier" toporgaan, waarin zowel bestuurders als toezichthouders zitting hebben, terwij lin
Nederland vaak sprake is van een "two tier" toporgaan: een scheiding tussen Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen (Van Luijk en Schilder, 1997) Ook bij zorginstellingen is vaak sprake
ran een "dual tier" (Schraven, 1994). Control over de 'Doard of directors" houdt volgens ED 194-B
in dat control over de non-profit organisatie uitgeoefend wordt Control houdt zowel de zeggen-
schap over het beleid en de activiteiten als mogelilkheden voordelen te creeren of verliezen te

beperken m. In paragraaf 57 wordt dit roor non-profit organisaties als volgt uitgewerkt: "A con-
trolling non-profit corporation (parent) usually can benefit from its decision-making powers oz·er a
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controlled nonprofit corporation (subsidiary) by directing its subsidiary to contribute assets to the
parent or by directing the use of its subsidiary's assets in other ways that increase the parent's capa-
city to carry out its mission and provide needed goods and services to its beneficiaries. Other
means of increasing benefits include opportunities to initiate actions that result in revenue enhan-
cements or cost savings through synergies between the subsidiary and the parent or its affiliaties".
In deze ED wordt er dus van uitgegaan dat non-profit organisaties door het hebben van control
over andere non-profit organisaties voordelen kunnen hebben die gelegen zijn in de overdracht
van activa, in het gebruik van de activa van de dochter zodat die bijdragen aan de primaire doel-
stelling van de moeder of in het bereiken van synergie-voordelen. Deze uitwerking van control
voor non-profit organisaties heeft belangrijke gevolgen voor de uitwerking van de consequenties
die aan het hebben van zeggenschap of invloed van betekenis over een non-profit organisatie ver-
bonden kunnen worden.

De  richtlijnen van de FASB (FAS-94, APB- 18 en FIN-35) schrijven de equity methode  voor
in zowel enkelvoudige als geconsolideerde externe verslaggeving voor de waardering en resultaat-

bepaling van niet geconsolideerde deelnemingen ("associates") indien sprake is van "significant
influence over the operating and financial policies of the investment" (Williams, 1996). "Significant
influence" wordt aangenomen bij een participatie in het aandelenkapitaal van 20% of meer. De
cost method" (waardering tegen verkrijgingsprijs) wordt toegepast indien de toegang tot de eco-

nomische voordelen van de "investment" belemmerd wordt. De equity methode wordt ook voorge-
schreven voor joint ventures (Baker, Lembke, King,  1996).  Is er geen sprake van invloed van
betekenis ten aanzien van de participatie in het aandelenkapitaal dan worden de aldus gehouden
aandelen gewaardeerd tegen kostprijs en wordt ontvangen dividend als bate verantwoord.

Ten aanzien van de contractuele relaties die een profit organisatie aan kan gaan met derden is
door de FASB vrij weinig geregeld. Indien sprake is van een alliantie dan zou sprake kunnen zijn
van meerdere onder ten management opererende bedrijven. In Accounting Research Bulletin
(ARB) 51, (paragraaf 22 en 23) wordt gecombineerde financiele verslaggeving zinvol geacht als

sprake is van "commonly controlled companies". Als voorbeelden worden in ARB 51, paragraaf 22,
genoemd de situatie waarin den individu een controlerend belang heeft in een aantal bedrijven die
in hun operaties onderlinge relaties kennen of als sprake is van een personele unie in het manage-
ment. Deze paragrafen van ARB-51 zijn vrijwel geheel overgenomen in Exposure Draft  154-D,
paragraaf 34 en paragraaf 35. Over de techniek van gecombineerde financiele verslaggeving is ARB
51 kort (paragraaf 23): onderlinge transacties en winsten en verliezen daarop moeten geelimineerd
worden. Overige zaken, met name worden genoemd minderheidsbelangen, afwijkende boekjaren
en buitenlandse operaties, moeten zoveel mogelijk behandeld worden als in geconsolideerde finan-
ciele verslaggeving. Is de alliantie geen voorbeeld van "commonly controlled companies", dan is er

sprake van een overeenkomst voor lange duur.

Indien sprake is van joint ventures in de vorm van jointly controlled assets of jointly control-
led operations, dan kunnen de venturers elk hun eigen bezit in de gezamenlijke activa en passiva
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en de baten en lasten weergeven in hun eigen externe verslaggeving. Indien er spr;ike is van een
'undivided interest in joint ventures", hetgeen vooral in de olie- en gasindustrie voorkomt, dan
dient elk der venturers pro rata zijn aandeel le rerantwoorden in de eigen financiele verslagge,ing
6 sprake van een lointly controlled entity dan wordt deze, op grond van APB 18, verwerkt in de
linanciele verslaggeving volgens de equity methode (Baker, Lembke, King, 1996).

De FASB heeft in haar richtlijn PAS-57 overwogen dat indien er sprake is van partijen met
onderlinge relaties, besluitvorming aangaande transacties tussen die partijen beinvloed kan worden
door het feit dat die partijen onderlinge banden hebben (paragraaf 13), bilvoorbeeld doordat
(paragraaf 1) sprake is van moeder-dochter-verhoudingen, dochters van eenzelfde moedermaat-

schappij of een onderneming en haar aandeelhouders.  Er is dan sprake van "related parties" die
gedefinieerd kunnen worden als: "one that can exercise control or significant influence over the
management and/or operating policies of another party, to the extent that one of the parties may be

prevented from fully pursuing its own separate interests" (Williams, 1996). In dergelijke gevallen
dient een toelichting gegeven te worden op het bestaan en de aard van de relatie, alsmede de aard
en omvang van de onderlinge transacties. Dergelijke toelichting kan achterwege gelaten worden als
de desbetreffende transacties in de geconsolideerde externe verslaggeving geelimineerd zijn. Deze

bepalingen zien in feite alleen op relaties waar door den der partijen control wordt uitgeoefend
over de andere.

In FAS-94 wordt voorgeschreven dat indien sprake is van materiele transacties tussen -rela-
ted parties" die buiten de normale bedrijfsvoering vallen, de aard en omvang van die transacties in
de toelichting opgenomen moet worden (paragraaf 2). De achtergrond is dat gebruikers van de
financiele verslaggeving moeten kunnen beschikken over informatie die relevant is voor hun

besluitvorming. De relevantie-eis die gesteld wordt aan financiele verslaggeving vereist dus dat
transacties tussen "related parties" toegelicht worden. Ook de eis van betrouwbaarheid die gesteld
wordt aan de financiele verslaggeving vereist het toelichten van transacties tussen "related parties"
Normaliter gaan gebruikers van financiele verslaggeving er van uit dat de transacties tussen de rap-
porterende eenheid en derden op een "arm's length" basis plaatsvinden. Aangezien dit tussen "rela-
ted parties" niet zonder meer het geval is dient hieraan in de financiele verslaggeving aandacht
besteed te worden (paragraal 15), zodat de gebruiker van de financiele verslaggeving zich een juist
oordeel kan vormen.

Zowel FAS-94 als FAS-57 zien in feite op onderlinge verhoudingen die gekenschetst kunnen
worden als vennootschappelijk. Ze zijn dus niet van toepassing op contractuele relaties, tenzij die
contractuele relaties voorzien in control of invioed van betekenis van de ene over de andere enti-
teit.

Indien sprake is van lange termijn contracten, gericht op koop van goederen of diensten, die
voldoen aan specifieke criteria, dan is FAS-47, "Disclosure of Long-Term Obligations" van toepas-
sing. Er is sprake van lange termijn verplichtingen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
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1.  Er is sprake van een niet of slechts onder beperkte voorwaarden op te zeggen contract.
2. Financiering van de faciliteiten die gebruikt worden voor de desbetreffende goederen of dien-

sten maakt deel uit van het contract.
3.   Het contract duurt nog minimaal den jaar.

In de praktijk zal bij bijvoorbeeld outsourcing niet altijd voldaan worden aan met name de
tweede voorwaarde. Indien echter voldaan is aan de voorwaarden, dan dienen de aard en de
omvang (in termen van toekomstige verplichtingen) in de toelichting opgenomen te worden.

De FASB onderscheidt een drietal niveaus van zeggenschap en daaraan gekoppelde wijzen
van verwerking in de financiele verslaggeving:
1. Control, control is gericht op het kunnen bepalen van het beleid van de gecontroleerde entiteit,   ·

met als doel daar voordelen aan te ontlenen. Is sprake van control dan dient de gecontroleerde
entiteit opgenomen te worden in de geconsolideerde financiele verslaggeving en in de enketvou-
dige financiele verslaggeving volgens de equity methode. Dit zijn typisch aandelenbelangen van
meer dan 50%.

2. "Significant influence", in een dergelijke situatie is geen sprake van control, maar kan wel het
beleid van de andere entiteit wezenlijk beinvloed worden. In een dergelijk geval is geen sprake
van consolidatie, maar van verwerking van belangen in de enkelvoudige financiele verslagge-
ving volgens de equity methode. Dit zijn typisch kapitaalbelangen van 20% tot 50%.

3.  Control noch invloed van betekenis: in dergelijke gevallen wordt een kapitaalbelang aangehou-
den als belegging en verwerkt tegen (geherwaardeerde) kostprijs. Dit zijn typisch kapitaalbelan-

gen van minder dan 20%.
Joint control wordi door de FASB niet als niveau van zeggenschap genoemd.

Voor non-profit organisaties, die in hoofdstuk 6 en 7 aan de orde gesteld worden, is de mate
van zeggenschap bepalend voor de mate waarin non-profit organisaties verbonden zijn. Het kapi-
taalbelang ontbreekt en kan dus noch als maatstaf noch als indicator dienen. Geconsolideerde
financiele verslaggeving wordt gezien als een zelfstandig overzicht om gebruikers te informeren.
Een dergelijke functie zou ook bij non-profit organisaties onderkend kunnen worden. Bij de ver-
werking van een kapitaalbelang staat hetfinanciele voordeel dat naar waarschijnlijkheid voortkomt
uit het belang voorop. Bij non-profit organisaties is het financiele voordeel, zo het al ontstaat, nor-
maliter, vanwege de gekozen rechtsvorm, noch uitdeelbaar noch beoogd als primair doel. De ver-
werking van non-profit organisaties waarop control of invloed van betekenis wordt uitgeoefend
kan dus niet zonder meer op deze wijze gestalte krijgen.

5.6.3 International Accounting Standards Committee (IASC)
Het International Accounting Standards Committee (IASC)geeft richtlijnen uit die gehanteerd

kunnen worden bij het opstellen van financiele verslagen en mede bedoeld zijn om internationale
harmonisatie te bewerkstelligen. "The framework applies to the financial statements of all commer-
cial, industrial and business reporting enterprises, whether in the public or in the private sectors.

(Conceptual Framework, paragraaf 8).
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lAS 27, 'Consolidated Financial Statements and accounting for investments in subsidiaries" 
dient toegepast te worden (paragraaf 1 en 2)
1   "in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of enter-

prises under the control of a parent"
2 "in accounting for investments in subsidiaries in a parent's separate financial statements"

Het criterium voor consolidatie is Control. "Control (.     ) is the power to govern the linan-
cial and operating policies of an enterprise so as to obtain benefits from its activities" (paragraaf 6).
Blijkens paragraaf 7 is de "parent", "an enterprise that has one or more subsidiaries", verplicht
geconsolideerde financiele verslaggeving op te stellen. "A subsidiary is an enterprise that is con-
trolled by another enterprise (known as the parent)". Geconsolideerde financiele verslaggeving ziln
de *'financial statements of a group presented as those of a single enterprise". De "parent" wordt
verplicht om in de consolidatie al die dochters op te nemen waarover zij control heeft. 1n paragraaf

13 worden twee uitzonderingen genoemd:
1. als de control tijdelijk is en
2. als er, ook op langere termijn, restricties zijn verbonden aan het overhevelen van fondsen naar

de moeder.
De eerste uitzondering wordt ook door de FASB genoemd in haar Exposure Draft  154-D, de twee-
de niet

Voor Control, het criterium voor consolidatie, is het dus nodig dat de moeder het financiele
en het operationele beleid van een andere onderneming, de dochter, kan bepalen en dat zij dit
doet om daar zelf de vruchten van te plukken. Control is aannemelijk als de moeder een meerder-
heid van de stemgerechtigde aandelen heeft, maar het is ook mogelijk dat de moeder minder dan
de helft van die aandelen heeft maar control weet te bewerkstelligen door bijvoorbeeld een over-
eenkomst met andere aandeelhouders, een overeenkomst met de dochter heeft die haar in staat

stelt de dochter te controleren, doordat de statuten de moeder bepaalde rechten toekennen, ziI het
in haar macht heeft de meerderheid van het besturend orgaan te benoemen of te ontslaan o[ door-
dat de moeder in staat is de meerderheid van stemmen uit te brengen bij benoemingen in het
bestuur. Al met al is de definitie van control volgens het LASC dus gericht op "effective control"

Het volledig elimineren van ongerealiseerde winsten lussen in de consolidatte betrokken
entiteiten, zoals het IASC voorschrijft  (IAS 27, paragraaf 17), is een methode die duidt op het "eco-
nomic unit" concept. Bij het toepassen van het "parent company" concept wordt slechts dat deel
van de ongerealiseerde winst geelimineerd dat toe te rekenen is aan het belang dat de moeder in de
dochter houdt (Blommaert en Blommaert, 1992). De presentatie van het minderheidsbelang, als
separate post buiten het eigen vermogen, maar voor het vreemd vermogen, duidt noch op het
parent company concept (minderheidsbelang wordt gerubriceerd onder het vreemd vermogen),
noch op het economic unit concept (minderheidsbelang maakt deel uit van groepsvermogen).
Cairns (1995) merkt op dat het IASC in IAS 27 gekozen heeft voor het economic unit concept, ter-
wijl in onder meer lAS 22 ook elementen van het parent company concept te onderkennen zijn.
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IAS 31 heeft als onderwerp "Financial reporting of interests in Joint ventures". Een joint ven-
ture wordt omschreven als: "a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an
economic activity which is subject to joint control". Control wordt daarbij omschreven als: "the
power to govern the financial and operating policies of an economic activity so as to obtain bene-
fits from it". "Joint control" is "the contractually agreed sharing of control over an economic activi-
ty". Kenmerkend voor een joint venture is dus dat twee of meer partijen tezamen, op grond van
een overeenkomst, de control hebben over een economische activiteit met het doel daar voordeel
mee te behalen waarop de venturers elk voor een deel recht hebben.

In IAS 31 worden drie vormen van joint ventures genoemd ( paragraaf 3):
1. jointly controlled operations,
2. jointly controlled assets,
3. jointly controlled entities.

De eerste twee vormen zijn contractuele samenwerkingsverbanden, die gekenmerkt worden
door het ontbreken van vennootschappelijke banden en rechtspersoonlijkheid; de derde vorm is
een samenwerking die door middel van vennootschappelijke banden gestalte krijgt.

Bij "jointly controlled operations" is sprake van gebruik van activa van de samenwerkend€
partijen. Elke partner gebruikt zijn eigen activa en gaat zijn eigen verplichtingen aan. De verwer-
king van dit soort joint ventures wordt uiteengezet in paragraaf 10. Elke partij neemt in zijn
(geconsolideerde) financiele verslaggeving de activa op waarover hij control heeft en de verplich-
tingen die hij is aangegaan. Tevens neemt elke partner de kosten op die hij heeft gemaakt en zijn
deel van het inkomen dat hij verdient met de activiteiten van de joint venture.

Bij "jointly controlled assets" is sprake van activa die onder gemeenschappelijke controle en
vaak in gemeenschappelijk bezit vallen (paragraaf 13). De activa worden gebruikt om economische
voordelen voor de deelnemende partners in de joint venture te cretren. Elke partner heeft recht op
een deel van de output en draagt een vooraf overeengekomen aandeel in de kosten. Een illustratie
hiervan is een oliepijpleiding die door meerdere oliemaatschappijen gebruikt wordt om hun eigen
olie door te transporteren. Elk der deelnemers draagt een deel van de kosten. De verwerking van
"jointly controlled assets" in de financiele verslaggeving is als volgt (paragraaf 16). Elke partner
neemt in zijn financiele verslaggeving zijn aandeel in de "jointly controlled assets" op en de ver-
plichtingen die hij zelf is aangegaan. Voorts neemt hij zijn deel van de gezamenlijk aangegane ver-
plichtingen op. In de winst- en verliesrekening wordt het inkomen opgenomen dat voortvloeit uit
de hem toekomende output van de joint venture, evenals zijn deel van de kosten van de joint ven-
ture.

Bij "jointly controlled entities" is wel sprake van een rechtspersoon onder "joint control", dus
van een vennootschappelijke vorm van samenwerking en verbondenheid. Bij joint ventures neemt
elke partner naar rato van zijn deelname de joint venture op in de geconsolideerde financiele ver-
slaggeving volgens de proportionele methode. Dit is de "benchmark treatment". Winsten op onder-
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linge lransacties tussen partner en joint venture worden slechts genomen naar rato ran het aan
derden toe te rekenen deel. of indien de volledige winst gerealiseerd is in transacties met de bui-
tenwereld. Verliezen worden meteen en in ziln geheel genomen, indien de waarde van de joint
venture wordt aangetast. Als toegestaan alternatief voor proportionele consolidatie noemt lAS 31

het opnemen van de joint venture in de geconsolideerde financiele verslaggeving volgens de "equi-
1>· method"  In de enkelvoudige financiele verslaggeving van de partners mag de loint venture naar
keuze opgenomen worden volgens de "equity method" of de "cost method"

IAS 24 heeft betrekking op "related parties". In paragraaf 5 worden de volgende definities
gehanteerd. "Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other
party or exercise significant influence over the other party in making financial and operating deci-
sions" Daarbij wordt "control" als volgt gedefinieerd: "ownership, directly, or indirectly through
subsidiaries. of more than one half of the voting power or a substantial interest in voting power
and the power to direct, by statue or agreement, the financial and operating policies of the
management of the enterprise" "Significant influence" wordt gedefinieerd als: "participation in
the financial and operating policy decisions of an enterprise, but not control of those policies".

"Significant influence" kan niet alleen verkregen worden door participatie in het aandelenkapitaal,
maar ook door overeenkomsten of statuten, door vertegenwoordiging in het bestuur, participatie
in het proces van beleidsvorming, materiele onderlinge transacties, uitwisselen van managers of
afhankelijkheid van technische informatie.

Als er sprake is van "related parties" dan dienen de onderlinge relaties in de financiele ver-
slaggeving toegelicht te worden (paragraaf 22). ts er sprake van "control" . ten van de mogelilkhe-
den bil -related parties", dan moeten de relaties toegelicht worden, ongeacht of er weI of niet
sprake is van onderlinge transacties (paragraa[ 20). Het IASC gaat er van uit dat "related parties  
hun beslissingen en beleid, mede, laten beinvloeden door het bestaan van "related parties"  Indien
et sprake is van geconsolideerde externe verslaggeving dan kunnen toelichtingen op transacties en
relaties hinnen de groep achterwege blijven.

In  KAS 27, "Consolidated Financial Statements and acioutiting for im·cstinents in subsiclia-
nes wordt voorgeschreven dat in de consolidatie betrokken 'subsidiaries- in dc enkelvoudige jaar-
rekening van de moeder opgenomen worden (paragraa[ 29):
1. tegen verkrijgingsprijs ("carried at cost"),
2  met gebruikmaking van de "equity method", uit IAS 28, "Accounting for Investments in

Associates", of
3. "accounted for as available-for-sale financial asset as described in IAS 39"
"Investments in subsidiaries" die niet geconsolideerd worden moeten in de enkel\'oudige Jaarreke-

ning van de moeder opgenomen worden op dezelfde wilze (lAS 27, paragraa[ 30)

lAS 28, "Accounting for Investments in Associates" is van toepassing bil de rapportage van

investeringen in "associates". 1n IAS 28 wordt de volgende definitie gebruikt:
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"An associate is an enterprise in which the investor has significant influence and which is
neither a subsidiary nor a joint venture of the investor.

Indien een onderneming signifcante invloed heeft op een andere onderneming, dan dient die
onderneming in de geconsolideerde financiele verslaggeving opgenomen te worden op basis van
de "equity method". De toepassing van de "equity method" wordt als volgt beargumenteerd (para-
graaf 9): "The recognition of income On the basis of distributions received may not be an adequate
measure of the income earned by an investor on an investment in an associate because the distri-
butions received  may bear little relationship  to the performance  of the associate.  As the investor
has significant influence over the associate, the investor has a measure of responsibility for the
associate's performance and, as a result, the return on its investment. The investor accounts for this
stewardship by extending the scope of its consolidated financial statements to include its share of
results of such an associate and so provides an analysis of earnings and investment from which
more useful ratios can be calculated. As a result, the application of the equity method provides
more informative reporting of the net assets and net income of the investor".

Indien een onderneming signijicante invloed heeft op een andere onderneming, dan dient die
onderneming in de enkelvoudige financiele verslaggeving opgenomen te worden op basis van de

"equity method", de "cost method" of "accounted for as available-for-sale financial asset as descri-
bed in IAS 39"

IAS 25 geeft regels voor "long-term investments" niet zijnde "investments in subsidiaries",
"investments in associates" of "investments in joint ventures". Indien sprake is van "long-term
investments" die niet onder een van deze categoriein vallen, dan dienen deze opgenomen te wor-
den tegen (paragraaf 23):

1.   "Cost;
2. Revalued amounts; or
3.  In the case of marketable equity securities, the lower of cost and market value determined on a

portfolio basis.
In paragraaf 24 wordt gesteld dat dergelijke investeringen normaliter tegen verkrijgingsprijs

opgenomen worden in de balans. In de resultatenrekening worden dan ontvangen dividenden et
cetera als baten aangemerkt.

In figuur 5.4 is bovenstaande kort samengevat.
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Figuur 5.4 Verwerking vennootschappelijke samenwerkingsverbanden volgens IASC.

Aangaande contractuele relaties zijn reeds de jointly controlled operations en jointly control-
led assets aan de orde geweest. De richtlijnen van het IASC kennen geen 'commonly controlled"
rechtspersonen of gecombineerde externe verslaggeving. Indien er dus sprake is van allianties die
leiden tot een dergehjke constructie, dan leidt dit op grond van IAS niet direct tot een bepaalde
vorm ran externe verslaggeving Epstein en Mirza (1997) zijn van mening dat in een dergelijk
geval ook onder de richtlijnen van het IASC gecombineerde externe verslaggeving zinvol geacht
kan worden

Aangaande contractuele verplichtingen die voor langere tijd aangegaan zijn, ongeacht of
sprake is van allianties of van specifieke contracten, is in de richtlilnen van de IASC niets vastge-
legd. WeI moet onderkend worden dat sprake is van langdurige verplichtingen die van inrloed ziin
of kunnen ziIn op de oordeelsz·orniing ran de gebruiker van de externe rerslaggeving. Derhalve
:ou op grond \'an IAS 5 -All material inf ormation I...1 be disclosed that is necessary to make the
financial statements clear and understandable"  Langdurige verplichtingen legens derden die een
helingrilke in\·loed hebben op het bedrilisproces worden toegelicht in de externe verslaggeving

De vooischrilten inzake de  erwerking ,an kapit.,albel:ingen ,an het IASC wilken op hoold-
hinen niet af van de voorschriften van de FASB. Echter, het IASC kent "joint control" als Iii\·eau
van zeggenschap, in tegenstelling tot de FASB. In hooldstuk 2 is geconcludeerd dat zorginstellin-
gen joint ventures kennen: gezamenlilk met ten of enkele andere partijen is er sprake van zeggen-
schap over een non-profit organisatie. Ook Van del Vange, Pluyter en Bos (1996) merken op dat

deze vorm ran "samen doen' een belangrijke verschijningsvorm van samenwerking in de zorgsec-
tor is. De verwerking van loint ventures volgens het IASC kan als uitgangspunt genomen worden
,·oor de verwerking van joint ventures bij non-profit organisaties. Echter, het aandeel in een jointly
controlled entity wordt bepaald aan de hand van de mate van participatie in het aandelenkapitaal
Bij jointly controlled entities in de vorm van bijvoorbeeld een stichting is een dergelijke mamstaf
niet bruikbaar, zodat op dit punt aanpassing noodzakelilk is.
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5.6.4  BW 2, titel 9 en Zevende Richtlijn
De landen van de Europese Gemeenschap hebben in 1983 de Zevende Richtlijn betreffende

de geconsolideerde jaarrekening aangenomen. Deze Zevende Richtlijn heeft op zichzelf geen
kracht van wet, maar diende door de lidstaten in nationale wetgeving omgezet te worden. In
Nederland is dit gebeurd, doordat "afdeling 13, Geconsolideerde jaarrekening" in Burgerlijk
Wetboek 2, huidige titel 9 werd toegevoegd. In deze paragraaf wordt BW 2, titel 9, besproken
evenals de Zevende Richtlijn.

De reikwijdte van de Zevende Richtlijn beperkt zich in Nederland tot de NV en de BV
(Zevende Richtlijn, art 4, lid  1, sub i). In de Nederlandse wetgeving wordt titel 9, BW 2, van toe-
passing verklaard op de NV, de BV, de onderlinge waarborgmaatschappij en de cooperatie (art
2:360). De voorschriften zijn in beide gevallen dus niet van toepassing op stichtingen en verenigin-
gen, rechtsvormen die met name bij non-profit organisaties in zwang zijn. Wel is titel 9 van BW 2
sinds  1  januari  1998 van toepassing voor commerciele stichtingen en verenigingen.

In de considerans van de Zevende Richtlijn is opgenomen dat het doel van de coordinatie de
bescherming van met kapitaalvennootschappen verbonden belangen is. Dat brengt, aldus de tekst,
met zich mee "dat er in beginsel een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld wanneer
een dergelijke Ibedoeld is een kapitaalvennootschapl vennootschap deel uitmaakt van een geheel
van ondernemingen    ". De Zevende Richtlijn definieert dus de bescherming van belangen (in de
vennootschap) als primair doel van geconsolideerde financiele verslaggeving. Voorts wordt over-

wogen "dat de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de
financiele positie en de resultaten van het geheel van de ondernemingen die in de consolidatie zijn
begrepen, dat te dien €inde de consolidatie in beginsel alle ondernemingen van dat geheel moet
omvatten; dat die consolidatie alle activa en passiva, alsmede alle baten en lasten van deze onder-

nemingen moet omvatten, met afzonderlijke vermelding van de belangen van personen buiten dit
geheel; dat evenwel de noodzakelijke correcties moeten worden aangebracht om de gevolgen van
de linanciele betrekkingen tussen de in de consolidatie opgenomen ondernemingen te laten weg-
vallen"

In de Zevende Richtlijn wordt de consolidatiekring bepaald op basis van zeggenschap (art 1,

lid  1). Echter art  1, lid 2 bepaalt dat de nationale wetgever kan bepalen dat als op een andere

onderneming overheersende invloed wordt uitgeoefend, danwel er sprake is van een centrale lei-

ding door de moedermaatschappij, de wetgeving consolidatie kan verplichten (Burgert, van
Hoepen en Joosten, 1995). In de Zevende Richtlijn zelf zijn elementen terug te vinden van het
"economic unit" concept en van het parent company concept (Van Hulle en Van der Tas, 1995). Zo
worden onderlinge verhoudingen en winsten en verliezen op onderlinge transacties volledig geeli-

mineerd (art 26). Bij zuivere toepassing van het "parent company" concept ligt eliminatie van win-
sten en verliezen op onderlinge transacties naar rato van het belang dat de moeder in de dochter
heeft voor de hand (Pacter, 1992). De mogelijkheden die de Zevende Richtlijn geeft voor de defini-
tie van de consolidatiekring vallen voor een deel onder het economic unit concept en voor een
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decl onder het parent company concept (\'an Hulle en Van der Tas, 1995). Door haar definitic  an
de consohdatiekring, die gebaseerd is op economische criteria, in tegenstelling lot zeggenschaps-
criteria. is er in de Nederlandse weigering sprake van toepassing van het  "economic unit" concept
lBurgert, Timmermans, Joosten. 1990).

Zowel de Ze\·ende Richtli in lart 32) als de Nederlandse wet Cart 2 409) staan proportionele
Cons,)lidatie toe. In de Ze\·ende Richill}n wordt proportionele consolidatie toegestaan indien -een

iii de consolidatie opgenomen onderneming samen met een of meer niet in de consolidatie opge-
nomen ondernemingen een andere onderneming bestuurt" (art 32, lid 1). Die gezamenlijk met een
derde bestuurde onderneming mag dan proportioneel geconsolideerd worden. De proportionele

methode is volgens de Nederlandse wet. art 2:409 BW slechts loegestaan waneer cumulatief vol-
daan is aan de volgende voorwaarden:
1   het gaat om een rechtspersoon of vennootschap waarin krachtens een regeling tot samenwer-

king met andere aandeelhouders, leden of vennootschappen samen meer dan de helft van de
stemrechten kan worden uitgeoefend of meer dan de helft van de bestuurders of commissaris-
sen kan worden benoemd of ontslagen. Deze omschrijving slaat op een typische joint venture
(Klaassen en Zevenboom, 1993),

2. voldaan wordt aan het wettelijk vereiste inzicht  dat een geconsolideerde jaarrekening dient  te
verschaffen

In de Nederlandse wetgeving wordt een uniek criterium gehanteerd dat niet voorkomt in
andere richtlilnen roor verslaggeving. namelijk dat van de groep. Een entiteit die tot de groep
behoort dient in de consolidatie opgenomen te worden Cart 2: 406). Een groep wordt in art 2:24h
omschre,·en als. ' een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisa-
tonsch ziln rerbonden ' Er moet dus sprake ziln van een economische eenheid en ran een organi-

satorische rerbondenheid. Iii de RJ (paragraaf 214.103) worden als aanwil=ingen voor
ecoiiomische eenheid genoenid: complementariteit van de economische activiteiten, gemeenschap-
pelilkheid van Imancieel beleid en beheer. fiscale verbondenheid en aansprakelilkheidsstellingen
orer en weer \Iin i,iganisatorische verbondenheid is volgens de RJ sprake als een centrale leiding
de onderscheiden niaatochappiler, best,i,tri  Indicatics i.0,1 een centrale kiditig ziln  het liestaai 
\ All CentraIC 1-le Iltltinen voor lieleid, het bestaan van toezicht op de effectuering van dat beleid en
de mogeliikheid alwilkingen van dat centrale beleid te corrigeren. Brink (1995a) is \'an mening dat
de leidende onderneming beslissende zeggenschap (control) moet hebben wil er sprake ziln van
een groepsmaatschappij. Slechts op die wijze kan bewerkstelligd worden dat de groep als econo-
mische en organisatorisch eenheid opereert. 1n de Nederlandse wetgeving prevaleert het "economic
unit" concept boven het "parent conipan> concept (Burgen, Timmermans, Joosten, 1990).

In paragraaf 214.103 (Ontwerp-Richtli In 214) stelt de RJ dat sprake is ran twee criteria die
it, de wettelilke beschrij\'ing van een groep ziln \·astgelegd economische eenheid en organisatori-
sche verbondenheid. Volgens de RJ valt uit de wetsgeschiedenis af te leiden "dat ook het element
centrale leiding essentieel is.". Voorts stelt de RJ in Ontwerp-Richtlijn 214.103: "Tussen deze dne
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criteria leconomische eenheid, organisatorische verbondenheid en centrale leidingl bestaat ver-
band. Een economische eenheid veronderstelt immers een organisatorische verbondenheid en/of
een centrale leiding. Kenmerkend voor een groep is dus dat sprake is van een samenstel van

rechtspersonen en vennootschappen (...) die onder centrale leiding staan, zodanig dat zij een eco-
nomische eenheid vormen."

Belangrijke aanwijzingen voor het bestaan van een groep zijn (Ontwerp-Richtlijn 214, para-
graaf 103b):
1. Alle activiteiten van een maatschappij worden in wezen uitgevoerd ten behoeve van de (deelne-

mende) rechtspersoon die daardoor economische voordelen verkrijgt.
2.  De rechtspersoon heeft in wezen zodanige zeggenschap over een andere maatschappij dat hij

die maatschappij of zijn activiteiten feitelijk beheerst.
3. De rechtspersoon heeft in wezen recht op de meerderheid van de €conomische voordelen.

4. De rechtspersoon loopt in wezen voor meer dan de helft het economische risico met betrekking
tot die andere maatschappij of de activa van die maatschappij.

Deze vier aanwijzingen kunnen bij zorginstellingen, waar kapitaalbelangen als indicatie in
belangrijke mate ontbreken, gebruikt worden als aanwijzingen voor het bestaan van een groepsre-
latie en eventueel het bestaan van een centrale, beleidsbepalende, leiding

Deelnemingen van de moeder in te consolideren dochters zullen in de balans van de moeder
over het algemeen gewaardeerd worden tegen netto vermogenswaarde. Dit volgt uit art 2:389 BW
c.q. art 19 , Zevende Richtlijn. Door het toepassen van netto vermogenswaarde voor de waardering
van de dochter in de balans van de moeder valt bij consolidatie de deelneming weg tegen het
samenstel van activa en passiva van de dochter, en wijkt het geconsolideerde eigen vermogen niet
af van het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening van de moeder.

Het vorenstaande impliceert dat in de Zevende Richtlijn consolidatie verplicht wordt gesteld
voor dochters (criterium: zeggenschap), terwijl in de Nederlandse wet alleen consolidatie verplicht
wordt bij groepsmaatschappijen, ook als dat geen dochtermaatschappijen zijn. Onder de
Nederlandse regelgeving mogen dochters die niet voldoen aan de definitie van een groepsmaat-

schappij niet in de consolidatie worden opgenomen.

In art. 12 van de Zevende Richtlijn wordt de, in Nederland niet overgenomen, mogelijkheid
geopend dat Lidstaten van de EEG een geconsolideerde jaarrekening eisen indien:
1.  er geen sprake is van zeggenschap van onderneming A over onderneming B of omgekeerd, maar

zowel A als B onder een centrale leiding staan, krachtens overeenkomst of statutaire bepalingen

(art. 12, lid 1, sub a).
2. de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van ondernemingen, gedurende het

boekjaar en tot opstelling van de geconsolideerde jaarrekening, in meerderheid bestaan uit
dezelfde personen (art.  12, lid  1, sub b).
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Een dergehlke bepaling die geconsolideerde externe verslaggeving voorschrijft als sprake is
,·an het onder een centrale leiding staan van meerdere organisaties, kan van bijzonder belang ziln
r oor zorginstellingen. Deze kuiinen immers door middel \·an statulaire of contractuele overeen-
konist (denk aan de personele unie van Hendriks ( 1994)) 01 de facto onder ten centrale leiding
vallen. In een dergelilk geval is Keen sprake van een consolidatieplicht, hetgeen vanuit het oogpunt
van het afleggen van verantwoording niet wenselijk is, tenzil in de enketvoudige externe verslagge-
i·ing verantwoording algelegd wordt over een dergelilk samenwerkingsverband dat Keen kapitaal-
belang is. De verantwoording van een dergelijk samenwerkingsverband dat geen kapitaalbelang is

vergt bijzondere voorschriften.

Een deelneming wordt in art 2:24c als volgt omschreven: "Een rechtspersoon of vennoot-

schap heeft een deelneming in een rechtspersoon, indien hij of een of meer van zijn dochtermaat-

schappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen
verschaffen teneinde met die rechtspersoon verbonden le zijn ten dienste van de eigen werkzaam-
heid'. Een deelneming wordt vermoed bij een kapitaalbelang van minimaal 20%.  Wil er sprake
zijn van een deelneming dan moet cumulatief voldaan zijn aan de volgende eisen (Brink, 1995b):
1.  er is sprake van kapitaalverstrekking,
2. die geschiedt om een duurzame band met de deelneming te creeren, en
3. ten behoeve van de eigen werkzaamheid.

Deelnemingen kunnen zowel meerderheids- (meer dan 50%) als minderheidsdeelnemingen
(ininder dan 50%) zijn. Een deelneming wordt indien ook voldaan wordt aan de definitie van
groepsmaaischappil in de geconsolideerde externe verslaggeving geconsolideerd, anders wordt de
deelneming tegen netto vermogenswaarde opgenomen in de geconsolideerde externe verslagge-

ring. In de enkelroudige externe verslaggeving worden deelnemingen altild tegen netto verino-

genswaarde opgenomen indien op de deelneming invloed van betekenis uitgeoefend wordz

Slechis in het geval er sprake is van deelnemingen in maatschappilen waariii de rechtsper-
s,ion geen it-trloed ran betekenis uitockent op het zakelilke en financiele beleid is de waardering als
con otideelbaai" activutii iip zijn 4aats. Op grond van ankel 2.384 magdan gekozen worden voor
waardering regen histi,rische kosten of legen actitele waarcle

Inzake contractuele bindingen in de vorm van allianties tussen rechtspersonen moet opge-
merkt worden dat de Nederlandse wet geen gecombineerde externe verslaggeving kent. Echter,
indien meerdere rechtspersonen tezamen een groep vormen, bijvoorbeeld door een gezamenlijk

overeengekomen personele unie in het management, dan kan sprake zijn van een groep en dus
van consolidatieplicht. ls geen sprake van een dergelilke situatie dan is het voor het inzicht dat de
gebruiker gegeven dient te worden voor de externe verslaggeving van belang dat de desbetreffende
contractuele alliantie in de toelichting uiteengezet wordt Eventueel uit de alliantie roortvloeiende
langdurige verplichtingen en garantstellingen moeten op grond van RJ-richtliin 310 (Niet in de
balans opgenomen verplichtingen) apart toegelicht worden.
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De verplichting tot toelichten bestaat ook voor specifieke contracten en daaruit voortvloeien-
de verplichtingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld een langdurige en contractueel voor lange tijd
vastgelegde relatie met een leverancier van diensten (outsourcing). In dergelijke gevallen, indien
sprake is van materiele bedragen, dient een toelichting opgenomen te worden waarin de desbe-
treffende verplichtingen uiteengezet worden.

De Zevende Richtlijn bevat voorschriften die in de nationale wetgeving van de EG-lidstaten
geimplementeerd moeten worden. De Zevende Richtlijn zelf laat opties toe voor bepaling van de

consolidatiekring op basis van zowel het economic unit concept als het parent company concept.
Voor non-profit organisaties relevante bepalingen zijn die waarin consolidatie wordt voorgeschre-
ven voor ondernemingen die krachtens overeenkomst of statutaire bepalingen onder centrale lei-
ding vallen en voor ondernemingen die een (particle) personele unie kennen. Zoals in hoofdstuk 2
is gebleken zijn dergelijke constructies bij stichtingen een belangrijke vorm van samenwerking
(Hendriks, 1994). Het in de Nederlandse wet opgenomen groepsbegrip als criterium voor consoli-
datie heeft relevantie voor non-profit organisaties die onder de Nederlandse wet vallen; bij de
beschouwing van consolidatiecriteria voor non-profit organisaties (zie hoofdstuk 7) is aansluiting
bij de reeds bestaande Nederlandse wetgeving, zoals ook voor commerciele stichtingen en vereni-
gingen is gebeurd, de eerst te onderzoeken optie om afwijkende bepalingen voor non-profit orga
nisaties, zonder dat daar aanwijsbare gronden voor zijn, te voorkomen.

5.7 Conclusies

In deze paragraaf zijn een drietal modellen en concepten voor profit organisaties aan de orde

gesteld: Corporate Governance, Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) en
Stramien voor externe verslaggeving; een vertaling en bewerking van het Conceptual Framework
van het lASC. Voor zorginstellingen in Nederland, en meer in het algemeen non-profit organisaties,
is geen apart Stramien voor de externe verslaggeving aanwezig. Door de thans in gang gezette

modernisering van de RJZ wordt de externe verslaggeving van zorginstellingen meer in lijn
gebracht  met de externe verslaggeving van  pro fit organisaties, doordat BW2, titel  9  en  de

Richtlijnen van de RJ in grote mate van toepassing worden verklaard, maar een bezinning op

onderliggende modellen voor externe verslaggeving voor zorginstellingen heeft niet plaats gehad.
Het Stramien van de RJ kan dus niet zonder meer van toepassing geacht worden te zijn voor zorg-
instellingen. Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken is dat ook niet zonder meer wenselilk

Om richtlijnen voor zorginstellingen, in het bijzonder samenwerkende zorginstellingen, te
kunnen opstellen, is het zinvol dit t€ doen tegen de achtergrond van een meer algemeen model.

Corporate Governance is daarbij een belangrijk onderwerp, omdat zorginstellingen in een maat-
schappelijke context opereren en dus onderworpen zijn aan een cyclus van besturen, beheersen,
toezicht houden en verantwoording afleggen. De inhoud van die verantwoording kan getoetst wor-
den aan onder meer het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994), voorzover
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het cert nieer algemeen kader betreft, en het Stramien van de RJ. voorzover het de financiele ver-

slaggeving betreft  In het volgende hoofdstuk zal dit nader uitgewerkt warden.

Tegen de achtergrond van een nicer algemeen model kunnen uiteindelilk uitspraken gedaan

worden over richililnen voor de verslaggeving inzake samenwerkingsverbanden bil zorginstellin-
gen

In dit hoofdstuk zijn na Corporate Governance, Comprehensive Model of Business Reporting
(AICPA, 1994) en Conceptual Framework de enkelvoudige en de geconsolideerde externe verslag-
geving van samenwerkende profit organisaties aan de orde geweest.

Voor consolidatie is het noodzakeli.jk dat naast een sterke binding tevens de "groep" van
ondernemingen naar buiten treedt als was zij ten economische eenheid. Busse von Colbe en
Ordelheide (1993) zijn van mening dat de grens tussen concern en omgeving ligt waar de invloed
van de centrale leiding (van het concern) ophoudt. Belangrijk is dat indien geparticipeerd wordt in
een organisatie waarop invloed van betekenis uitgeoefend kan worden niet zozeer de participatie
zelf voorop staat, maar de onderliggende activa, passiva en activiteiten van de deelneming. Deze
verkrilgen als samenstel een meerwaarde voor de deelnemer die ze dienstbaar kan maken aan de

eigen wei"kzaamheid.

De Exposure Drafts (154-D en 194-B) van de FASB geven de meest recente inzichten over
consolidatie Het criterium voor consolidatie is control. Voor control is niet alleen noodzakelijk dat
sprake is van overheersende zeggenschap, maar ook dat de controlerende entiteit voordeel heeft bii
de uitoefening van de zeggenschap. Tegen de achtergrond van de Conceptual Frameworks van

FASB respectievelijk IASC en de daarin opgenomen definitie van een actie f waaraan (waarschi InIii-
ke) toekonistige economische voordelen verbonden moeten ziin, kan gesteld worden dat de
gedachte i·an tockomstig economisch voordeel dat onder control valt van de onderneming een lei-
dend beginsel is. ook voor de verantwoording van kapitaalbelangen in de enkelvoudige financiele
\'erslagge\'ing. In deze lijkt de FASB vooruit te lopen  op het  IASC en de  Nederlandse wet- en  regel-

geving

Een bilzonder punt van discussie wordt gevormd door loint ventures en joint control. Een
dergelijk concept is door het lASC opgenomen in lAS 31. De FASB heeft het concept van }oint
control niet opgenomen in haar richtlijnen, of er is sprake van control of er is geen sprake van con-
trol. In het laatste geval kan hooguit nog sprake zi in van invloed van betekenis. Joint control kan
gezien worden tegen het licht van de definitie van een actief: toekomstig economisch voordeel
gecontroleerd door de onderneming (FASB et al, 1999). Proportionele consolidatie is niet consis-
tent met dit concepl omdat cen venturer noch de acliva en passiva van de joint venture kan con-
irc)leren noch een proportioneel deel daarvan. Daar staat tegenover dat voorstanders van
proportionele consolidatie de interpretatie door de equity methode van een actief te beperkt vin-
den. Op dit punt is nog volop discussie mogelijk
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De Nederlandse RJ-richtlijnen volgen in zijn algemeenheid het IASC. Ter zake consolidatie

wijkt de RJ af van het IASC op het punt van het consolidatiecriterium. In de Nederlandse wet is als
criterium het groepsbegrip opgenomen, hetgeen door de RJ gevolgd wordt. Het groepsbegrip
wordt verder uitgewerkt door de RJ in de aspecten economische verbondenheid en centrale lei-
ding. Met name het element centrale leiding vertoont gelijkenis met "effective control"; control die
berust op feitelijke omstandigheden en minder op zuiver juridische aspecten. 1nzake de verwer-

king van kapitaalbelangen in enkelvoudige en geconsolideerde financiele verslaggeving wijkt de
Nederlandse situatie niet materieel af van de richtlijnen van het IASC en lijkt de Nederlandse prak-
tijk het lASC voornamelijk te volgen.

In de Zevende Richtlijn worden als criteria voor consolidatie die niet in de Nederlandse wet-
geving zijn opgenomen genoemd: ten eerste als ondernemingen A en B geen zeggenschap over
elkaar hebben, maar er wel sprake is van een centrale leiding over A en B en ten tWeede als de

beleidsbepalende organen van ondernemingen in meerderheid bestaan uit dezelfde personen. Deze
twee criteria kunnen voor zorginstellingen, en meer algemeen voor non-profit organisaties, van bij-
zondere betekenis zijn omdat de onderlinge verbanden vaak berusten op de instelling van een cen-
trale, gemeenschappelijke leiding. De (gedeeltelijke) personele unie is daarvan een bijzonder
voorbeeld.

Zorginstellingen en non-profit organisaties geven hun onderlinge banden vooral vorm door
middel van zeggenschap, zonder dat sprake is van kapitaalbelangen. Voor de verwerking van der-
gelijke relaties in de externe verslaggeving kan een eenduidige definitie van niveaus van zeggen-

schap, zoals die door FASB en lASC gegeven wordt, een relevant gegeven zijn. In deze zin kunnen
dan ook de richtlijnen van FASB en IASC voor profit organisaties aanknopingspunten geven voor
vergelijkbare definities bij Nederlandse zorginstellingen.

In hoofdstuk 2 is gebleken dat zorginstellingen onderling bindingen, varierend van sterk tot

zwak, kunnen aangaan. De huidige richtlijnen voor externe verslaggeving van non-profit organisa-
ties geven weinig aanknopingspunten voor de externe verslaggeving van samenwerkende zorgin-

stellingen. In de hoofdstukken 7 en 8 zullen aan de hand van de hier besproken mogelijkheden
voor externe verslaggeving van profit organisaties mogelijkheden voor de externe verslaggeving
van zorginstellingen uitgewerkt worden. De mogelijkheid van gecombineerde externe verslagge-

ving is daarbij een bijzondere vorm, omdat deze in de Nederlandse richtlijnen voor profit organi-
saties niet voorkomt. In hoofdstuk 6 zal eerst een model voor de externe verslaggeving in
algemene zin opgesteld worden, gebaseerd op de concepten en modellen voor profit organisaties.
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6 Externe verslaggeving
bij zorginstellingen; een conceptueel kader

6.1    Raamwerk voor de externe verslaggeving van non-profit organisaties

Herremans en Mentink (1993) hebben een raamwerk opgesteld voor de verslaggeving van
organisaties zonder winstoogmerk" die hierna aangeduid zullen worden als non-profit organisa-

ties. Voorafgaand aan de behandeling van dit raamwerk geven zij een schets van de karakteristie-
ken van non-profit organisaties en maken zij een indeling in vier categorieen. Beide onderwerpen
zijn reeds in paragraaf 1.3 aan de orde geweest. Ziekenhuisvoorzieningen vallen in de ogen van
Herremans en Mentink (1993) in de categorie non-profit organisaties met eigen opbrengsten zon-
der bijdragen om niet. 1n paragraaf 1.3 is hier reeds een kritische kanttekening bij gezet.
Ziekenhuisvoorzieningen vallen als deelverzameling onder de zorginstellingen. Gezien de bekosti-
ging van zorginstellingen in het algemeen, die vergelijkbaar is met die van ziekenhuisvoorzienin-
gen, vallen vrijwel alle zorginstellingen in de categorie non-profit organisaties met eigen
opbrengsten zonder bijdragen om niet. Het raamwerk van Herremans en Mentink kan dienen als
eerste uitgangspunt voor een model voor externe verslaggeving van zorginstellingen.

In het model wordt primair uitgegaan van de gebruikers van de externe verslaggeving.
Herremans en Mentink onderscheiden als gebruikersgroepen:
1. Aandeelhouders (in de weinige gevallen dat de non-profit organisatie een NV of BV is).
2. Donateurs.

3. Subsidiegevers.
4. Vreemd vermogen verschaffers.
5. Overkoepelende organen.
6. Toezichthoudende organen.
7. Werknemers en werknemersorganisaties.
8. Clienten of afnemers.

9. Het publiek.
Het publiek is een soort "restcategorie" die weinig specifiek is en zeer pluriform. Vanuit dit

oogpunt leent een dergelijke categorie, zonder verdere indeling in meer specifieke en uniforme
categorieen, zich nauwelijks voor onderzoek naar de wensen van gebruikers.

Opgemerkt moet worden dat bij zorginstellingen de client/patient de afnemer van de dien-
sten (of goederen) is, maar dat de zorgverzekeraar betaalt en zo de rol van subsidiegever heeft.
Voor particulier verzekerden innen de zorgverzekeraars ook de premies, terwijl de overheid via uit-

voeringsorganen de premies voor ZFW en AWBZ int. Uit de desbetreffende premies worden uitein-
delijk de diensten, via de zorgverzekeraar, betaald. De overheid kan gezien worden als
toezichthouder, ten dele door middel van toezichthoudende organen als bijvoorbeeld het College
voor Ziekenhuisvoorzieningen en ten dele direct, en als subsidient. In deze rollen heeft de over-
heid een publieke functie.

Vervolgens worden gebruikers aan de typologie gekoppeld zoals weergegeven in figuur 6.1.
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Figuur 6.1 Gebruikers gekoppeld aan typologie (Herremans en Mentink, 1993).

Gebruikers ran de rerslaggeving hebben informatiebehoeften en die informatiebehoeften

bepalen in grotc lijnen de doelstellingen van de externe verslaggeving. Herremans en Mentink con-
d uciereli dat bi i profit organisaties aandeelhouders een dominante gebruike, sgroep ziin en pit m.11 r
geinteresseerd ziln in financiele informatie. Dit letdt er toe dat een profit organisatie inzicht moet
go·en in [intinciele positic en resultaat. Voor non-profit organisaties ligt dit anders. In figuitr 6.2 is
een model ,i·eergege\·en aan de hand waar\*an doelstellingeti ,·an de externe J·erslaggering bepaald
kunnen worden

1 -/1 1

-   1-«11111.- -   »1  1%:Irce'l.        Inplit                         >I  Translorniatte
-VI, 1                                                        1

    Efficiency       Effecti\·iteit  

Figuur 6.2 Efficiency en effectiviteit (Herremans en Mentink, 1993, pagina 36).

Een non-profit organisatie streeft bepaalde doelen na. Om deze te realiseren moet de non-

profit organisatie een bepaalde output leveren. Om deze te kunnen leveren is het vereist dat inputs
via een transformatieproces worden omgezet in outputs.
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Herremans en Mentink komen tot de volgende doelstellingen van externe verslaggeving bij

non-profit organisaties:
1.  Activiteiten en doelstellingen; de non-profit organisatie  is in het leven geroepen voor een niet-

financiele doelstelling en ontplooit activiteiten om die doelstelling te realiseren.
2. Financiele positie en resultaat; deze vormen belangrijke randvoorwaarden voor het (blijvend)

functioneren van de non-profit organisatie.
3. Financiele levensvatbaarheid; gebruikers van de externe verslaggeving hebben belang bij conti-

nuiteit van de non-profit organisatie. De financiele situatie is hierin een belangrijke randvoor-
waarde. De gebruikers willen inzicht in de mate waarin de non-profit organisatie haar
activiteiten in de toekomst kan financieren.

4. E#ectiviteit; gebruikers willen inzicht in de mate waarin de non-profit organisatie haar doelstel-

lingen weet te realiseren.
5. E#iciency; het is noodzakelijk om inzicht te geven in de verhouding tussen de opgeofferde mid-

delen en de daarmee gerealiseerde output.
6.  Voldoen aan voorschriften; middelen worden ter beschikking gesteld onder bepaalde voorwaar-

den en voorschriften.
7. Begrotingsinformatie; voor subsidiegevers is het laten opstellen van een begroting een manier om

kosten te beheersen.
Ten aanzien van de efficiency kan een parallel getrokken worden met de RJ richtlijn voor

fondsen wervende instellingen. De apparaatskosten moeten apart zichtbaar worden om gebruikers
inzicht te geven in welk deel van de verkregen middelen opgeofferd wordt aan het apparaat en
welk deel rechtstreeks aan de primaire doelen ten gunste komt.

Voor non-profit organisaties met eigen opbrengsten, waar zorginstellingen onder vallen, zijn
vooral de activiteiten en doelstellingen en de financiele positie en resultaat van groot belang. Er
wordt verder belang gehecht aan financiele levensvatbaarheid, effectiviteit en efficiency, terwijl
voorschriften en begrotingsinformatie van geen of weinig belang geacht worden (Herremans en
Mentink, 1993, pagina 41). Herremans en Mentink (1993) merken op dat bij bestedingsgerichte
non-profit organisaties de begroting door subsidiegevers gebruikt zal worden om de kosten te
beheersen. Naarmate het karakter van een non-profit organisatie meer opbrengsten verwervend is,

zijn in hun ogen de begroting en voorschriften minder van belang. De stelling dat bij bestedingsge-
richte non-profit organisaties de begroting de rol van kostenbeheersing heeft, impliceert echter nog
niet dat deze functie bij opbrengsten verwervende non-profit organisaties zou kunnen of moeten
ontbreken. Het is echter denkbaar dat bij dergelijke non-profit organisaties de afnemers een ver-

goeding betalen voor verkregen diensten en dat door dit mechanisme de non-profit organisatie zelf
er zorg voor moet dragen dat de kosten voor bepaalde dienstverlening niet hoger zijn dan de
opbrengsten. In zo'n redenering is sprake van elementen van marktwerking: de opbrengsten die
met bepaalde diensten verkregen kunnen worden limiteren het kostenniveau.

Het raamwerk van Herremans en Mentink kan vergeleken worden met het model dat de
FASB voor non-profit organisaties heeft opgesteld. Hieruit blijkt dat de aspecten die in de externe
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rerslaggeving volgens Herremans en Mentink opgenomen moeten zi in (activiteiten, doelstelling,
financiele positie en resultaten et cetera) ten dele vergelijkbaar zijn met die van de FASB. In FASB
Statement of Financial Accounting Concepts 4, paragraaf 33 en verder, wordt ingegaan op de doel-

stelling van financiele verslaggeving door non-profit organisaties. Financiele verslaggeving heeft tot
doel verstrekkers van middelen en andere gebruikers in staat te stellen rationele beslissingen te
nemen aangaande het toewilzen van (schaarse) middelen aan non-profit organisaties. Daaruit vioeit
roort dat gebruikers informatie nodig hebben over de diensten die de organisatie levert en haar
mogelijkheden om die diensten te kunnen blijven leveren. De mogelijkheid de dienstverlening te
continueren is met name afhankelijk van de mate waarin de organisatie schaarse middelen kan
blijven aantrekken (paragraaf 38). De financiele verslaggeving moet informatie verstrekken over de

prestaties van de organisatie en moet informatie verstrekken op basis waarvan de gebruiker kan
beoordelen hoe de managers van die organisatie zich van hun taken en verantwoordelijkheid heb-
ben gekweten. Derhalve (paragraaf 43) dient de non-profit organisatie haar economische midde-
len, de verplichtingen en de netto middelen en de effecten van transacties, gebeurtenissen en
omstandigheden die de middelen en verplichtingen beinvloeden, te rapporteren.

In FASB Statement of Financial Accounting Standards 117, "Financial Statements of Not-for-
Profit Organizations", wordt als, primaire, doelstelling van financiele verslaggeving door non-profit
organisaties genoemd (paragraaf 4): het verschaffen van relevante informatie om tegemoet te
komen aan de algemene belangen van donateurs, leden, geldschieters en anderen die economische
middelen aan de non-profit organisatie ter beschikking stellen. Die externe gebruikers moeten een

oordeel kunnen vellen over de diensten die de non-profit organisatie ter beschikking stelt en haar
mogelijkheden dat te blijven doen en over de mate waarin het management zich kwijt van zijn ver-
antwoordelijkheden. In paragraaf 44 wordt verwezen naar FASB Statement of Financial
Accounting Concepts 4, paragraal 44: "Financial reporting should provide information about an
organizations economic resources, obligations and net resources. That information helps resource
providers and others identify the organization's financial strengths and weaknesses, evaluate infor-
marion about the organization's performance during the period ., and assess its ability to con-
tinue to render services.'  De door de FASB genoemde aspecten komen overeen met de  nanciele
pcisitie ("economic resources, obligations and net resources" en -financial strengths and weaknes-
ses ), de kinanciele resultaten ( performance ) en de financiele levensvatbaarheid ("its ability to
continue to render services") Aangezien de FASB Statement of Financial Accounting Concepts 4
bestemd is voor financiele verslaggeving komen aspecten als activiteiten, effectiviteit, efficiency en
ten dele voorschriften en begrotingsinformatie, niet aan de orde omdat deze aspecten ook informa-
tie van niet-financiele aard vereisen.
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6.2 Hebben modellen voor profit organisaties betekenis voor zorginstellingen?

6.21 Overzicht

In hoofdstuk 5 zijn het Conceptual Framework van het IASC, Corporate Governance en het

Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) behandeld. Deze modellen zijn
bedoeld voor gebruik bij profit organisaties. De vraag doet zich nu voor of deze modellen ook rele-
vantie kunnen hebben voor non-profit organisaties, in het bijzonder zorginstellingen. Het voordeel

van toepassing van dergelijke modellen is dat er vergelijkbaarheid optreedt (gebruikers hebben
voldoende aan kennis van ten model), dat er een uitgewerkt en deels beproefd concept ligt en dat
inspanningen om tot nieuwe modellen te komen achterwege kunnen blijven. Het nadeel is dat bij-
zondere kenmerken van non-profit organisaties en zorginstellingen over het hoofd gezien kunnen
worden. 1n deze paragraaf zullen de drie genoemde modellen onderzocht worden op hun bruik-
baarheid. Daarbij wordt eerst Corporate Governance als zeer algemeen model gehanteerd, vervol-
gens wordt het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) behandeld omdat dit
ingaat op de externe verslaggeving in het algemeen en tot slot wordt het Conceptual Framework
van het IASC behandeld, omdat dit specifiek op linanciele verslaggeving ingaat. Op deze wijze
ontstaat dus een volgorde van algemeen naar specifiek.

622 Corporate Governance 1

Alvorens ingegaan wordt op Corporate Governance is het noodzakelijk een onderscheid te
maken tussen een drietal bestuursmodellen die in de zorgsector vigeren. Gezien het feit dat de

stichting de overheersende rechtsvorm is, wordt deze als enige behandeld. Voor een nadere invul-
ling van deze figuren wordt verwezen naar Hendriks (1994) en Asser-Van der Grinten (1991).
Schraven (1994) heeft specifiek voor de zorgsector de modellen uitgewerkt.

In de meest eenvoudige vorm kent de stichting een bestuur als enig, wettelijk verplicht,
orgaan. In het algemeen zijn de bestuurders niet voor hun volledige tijd beschikbaar als bestuur-
der. Vandaar dat de dagelijkse gang van zaken opgedragen wordt aan een directeur met bepaalde
door het bestuur toegekende bevoegdheden, die in de zin der wet geen bestuurder is en in feite de
instructies van het bestuur opvolgt (instructie-model). Aan het bestuur komen alle bevoegdheden
toe, hetgeen betekent dat alle besluiten van enige importantie door het bestuur genomen moeten
worden.

Het is mogelijk om het bestuur te splitsen in een Algemeen en een Dagelijks Bestuur (AB en
DB). Het AB is bestuurder in de zin der wet en neemt in principe alle belangrijke besluiten binnen
de stichting. Voor meer operationele aangelegenheden is het DB aangewezen. Dit DB bestaat uit
een beperkt aantal leden van het AB en vergadert frequenter dan het AB. Zowel de leden van het
AB als van het DB zijn in het algemeen niet voor de volledige tijd beschikbaar, zodat de operatio-

nele uitvoering ook in dit geval is opgedragen aan een directeur (geen orgaan der stichting in de

Een belangrifi: decl van deze paragraaf is reefs in de vorm van een artikel verschenen  (Schaepkens,  1998)
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zin der wet) die op basis van gedelegeerde bevoegdheden de organisatie leidt. Ofschoon bij dit
model sprake is van een tweetal organen, DB en AB, is er, mede door de samenstelling van het DB
uit het AB. geen sprake van een apart toezichthoudend orgaan.

Bij grote instellingen en in toenemende mate ook bij kleinere, is sprake van een scheiding
tussen de beschikkende macht (het bestuur) en de toezichthoudende macht (toezichthouders). 1n
dit model kent de stichting dus twee organen, waarbil het bestuur bestaat uit voor de volledige tijd
aanwezige, professionele, bestuurders (vaak Raad van Bestuur genoemd) en toezichthouders die
toezicht houden op de Raad van Bestuur en zitting hebben in een Raad van Commissarissen. Dit
model is sterk geent op het model zoals dat bij het structuurregime van de NV en BV gehanteerd
wordt. Aan de Raad van Commissarissen komt het toezicht op de Raad van Bestuur toe en bepaal-
de besluiten kunnen niet genomen worden, dan na toestemming van de Raad van Commissarissen.

Om Corporate Governance in de zorgsector te kunnen analyseren is het van belang een
beperkt model van een zorginstelling, afgestemd op Corporate Governance, te hebben. Corporate
Governance bij andere dan profit organisaties heeft andere kenmerken die een overname van het
model van de profit sector niet zonder meer rechtvaardigen (zie onder andere Bartholomeus,
Goyen en Van Oosteroom, (1997) en Ashburner, (1997)).

Welke spelers c.q stakeholders kunnen bij zorginstellingen onderscheiden worden? Dat ziln
met name:

1   De Raad van Bestuur, uitgaande van een model met een Raad van Bestuur en een Raad van
Commissarissen. De Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor het leiding geven aan
de organisatie en het ten uitvoer brengen van een strategie die gericht is op de realisatie van

bepaalde doelstellingen.
2   De Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de Raad van Bestuur De Raad van

Commissarissen heeft geen relaties met aandeelhouders, omdat die in de zorgsector veelal ont-
breken, omdat zorginstellingen vrijwel altijd de rechtsvorm van een stichting hebben.

Zorginstellingen zijn non-profit organisaties, meestal ondergebracht in een stichting. De Raad
 ·an Commissarissen wordt middels cooptatie aangeruld, waarbil het kan r·oorkomen dat eeii „1
meer stakeholders (bijvoorbeeld patientenorganisaties of Ondernemingsraad), een derde partij
(bijvoorbeeld de lokale overheid of een religieuze instelling) of een controlerende of beinvloe-
dende partij (bijvoorbeeld een holding, een participant in een joint venture, een mede-oprich-
ter of een samenwerkingspartner) een of meer commissarissen kan voordragen. Het is mogelijk
dat de gehele Raad van Commissarissen benoemd wordt door ten partij (concern-holding).

3.   De clienten of patienten. Dit zijn de personen die de zorg die aangeboden wordt afnemen en
die beschouwd kunnen worden als de klanten van de zorginstelling

4   De werknemers, die een arbeidsprestatie leveren in ruil voor een salaris. Door middel van de

Ondernemingsraad weten de werknemers zich vertegenwoordigd.
5.  De verschaffers van vreemd rermogen, in casu banken en institutionele beleggers die langlo-

pende of kortlopende leningen hebben verstrekt
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6.  Leveranciers die goederen en diensten aan de instelling leveren.
7. Samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld een joint venture die gezamenlijk met een andere partij

is opgezet en die een belangrijke leverancier is van bijvoorbeeld verrichtingen.
8.  Actiegroepen die bepaalde belangen en doelstellingen voorstaan. Bijvoorbeeld inzake het milieu

of rechten van clienten.
9.  De overheid die de zorgsector (mede) bekostigt, belangrijke wetten en regels uitvaardigt en er

belang bij heeft dat de zorgsector effectief en efficient functioneert, de patienten zorg van vol-
doende kwaliteit krijgen en de sector binnen een vooraf bepaald sectoraal budget blijft.

10. De zorgverzekeraars, die namens hun verzekerden (die wel of niet patient van een zorginstel-
ling zijn of worden), contracten afsluiten, een rol spelen in de afrekening van het externe bud-
get en er belang bij hebben dat hun verzekerden voldoende en goede zorg krijgen tegen zo laag

mogelijke kosten.
11. Uitvoerende en toezichthoudende organen zoals het CTG, het College Bouw Ziekenhuis-

voorzieningen en het College van Zorgverzekeraars die elk vanuit een specifieke invalshoek te
maken hebben met de zorginstellingen. Het CTG stelt budgetten vast en draagt zorg voor de
uiteindelijke afrekening; het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen geeft het Ministerie van
VWS zwaarwegende adviezen inzake toekenning van vergunningen om een ziekenhuisvoor-
ziening te mogen bouwen (hetgeen een andere vergunning is dan de gemeentelijke bouw-ver-
gunning) en houdt toezicht op de bouw en de afrekening daarvan, terwijl het College van

Zorgverzekeraars enerzijds uitvoerder is van een aantal regelingen en anderzijds een adviseren-
de en toezichthoudende taak heeft.

Het model inzake Corporate Governance in de zorgsector kan geillustreerd worden met
behulp van figuur 6.3

Toezichthouders

Banken Zorgverzekeraars

Raad van Commissarissen

Onder-                                               A Patienten-
nemings-                            V                                     organisatie
raad (OR)

Raad van Bestuur

Zorginstelling

Figuur 6.3 Corporate Governance in de zorgsector.
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De verhoudingen tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Cook wel Raad van
Toezicnt genoemdj worden als eerste in de beschouwing betrokken. De Raad van Bestuur is in
algeniene zin verantwoordelilk voor de dagelijkse gang van zaken in een zorginstelling en is meest-
al het orgaan dat belangrijke besluiten inzake strategic en lange termiln \erplichtingen en acti\'itei-
ten roorbereidt en ter goedkeuring of informatie voorlegt aan de Raad van Commissanssen. De
Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen, die verantwoordelijk is
voor de benoeming (en het ontslag) van de Raad van Bestuur. De Raad ran Commissarissen is een
toezichthoudend orgaan dat dient "ter disciplinering" van de Raad van Bestuur en dat de belangen
van alle bij de instelling betrokken stakeholders in het oog dient te hebben.

Zowel de Ondernemingsraad als de Patientenorganisatie, die de belangen vertegenwoordigt
van de bij de zorginstelling betrokken patienten, hebben belang bij het goed functioneren van de
instelling, elk vanuit een eigen perspectief. Behartigt de Ondernemingsraad de belangen van de
werknemers, de Patientenorganisatie behartigt de belangen van de betrokken patienten. Beide
organen oefenen hun invloed uit op de Raad van Bestuur door middel van adviesrechten, instem-
mingsrechten, recht op informatie, door middel van dialoog en pressie.

Zowel de Ondernemingsraad als de Patientenorganisatie kunnen rechten hebben ten aanzien
van de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Mogelijk hebben zij het recht ten of meer
leden roor te dragen, hebben zij een adviesrecht of kunnen zij een benoeming tegenhouden.
Daariiiee hebben zij, direct of indirect, invloed op het orgaan dat toezicht houdiop de Raad van
Bestuur.

Zorgverzekeraars en banken hebben elk een bepaald belang bii de instelling, de den vanuit
de bekostiging  ·an de exploitatie, de ander vanwege verstrekte kredieten Beide stakeholders kun-
nen hun belang beschermen door invloed Uit te oefenen op de instelling, door contractuele en wet-
teliike bepalingen en door informatie af te dwingen. Een roorbeeld van dit laatste zijn de
n.icalculatiestaten om ex post het externe budget van de instelling te bepalen die de instelling moet
01'erleggen Jan de zorgverzekeraar.

Tot slot hebben diverse organen een toezichthoudende functie ten opzichte van de zorginstel-
ling. Zil ziln bil machte om op basis van wettelijke bepalingen invloed uit te oefenen en toezicht le
houden. Daarmee is in grote lijnen het veld met de belangrijkste spelers gekenschetst

Reeds in hoofdstuk 4 is opgemerkt dat zorginstellingen hun financiering rrilwel geheel
onderhands regelen en niet of nauwelijks gebruik maken van de openbare kapitaalmarkt (NZI,
1996). Dit is ook geconstateerd bi j de twee interviews met vertegenwoordigers van banken. Het
feit dat zorginstellingen geen beroep doen op de openbare kapitaalmarkt betekent dat de

Corporate Governance meer overeen zal komen met het Rijnlandse model, dan met het
Angelsaksische model. Vanwege de onderhandse financiering is het informeren van direct betrok-
ken en door de zorginstelling gekende geldschieters belangrijker dan het informeren van een grote
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groep onbekende kapitaalverschaffers. Bovendien kan de kapitaalmarkt niet als disciplineringsme-
chanisme dienen zoals dat in hoofdstuk 5 geschetst is voor profit organisaties.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de doelstellingen en de stra-
tegie. Zij doet dit niet zonder de Ondernemingsraad en de Patientenorganisatie te raadplegen die
elk een eigen bevoegdheid hebben ten aanzien van dergelijke besluiten die genomen zullen wor-
den. Elk orgaan kan zijn eigen belangen inbrengen en de Raad van Bestuur dient een compromis te
vinden tussen de diverse belangen. Enerzijds hebben de werknemers hun wensen, zoals ten aan-
zien van salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot ontplooiing, anderzijds wil-
len patienten kwalitatief en kwantitatief optimale zorg ontvangen. Een bijzonder aspect in deze
laatste relatie is dat patienten weliswaar een bijdrage (betaling voor geleverde diensten) aan de
zorginstelling leveren, maar dat dit meestal indirect via de zorgverzekeraar gaat.

De door de Raad van Bestuur uitgezette doelstellingen en strategie dienen ook rekening te
houden met de eisen en verlangens van de banken (kredietwaardigheid) en van de zorgverzeke-
raars die goede zorg inkopen voor hun verzekerden, met een zo gunstig mogelijke prijs-prestatie-
verhouding.

Tot slot moeten de doelstellingen en strategie ook voldoen aan eisen die toezichthouders stel-
len en rekening houden met door overheid en toezichthouders neergelegde visies en kaders, bij-
voorbeeld inzake de ontwikkelingen in een deelsector, de beddennormen en de toekomstige

financiering van de zorg.

Temidden van al deze belangen en vereisten dient de Raad van Bestuur een compromis te
zoeken dat rekening houdt met de belangen en invloeden van stakeholders en spelers en de macht
die elk der spelers kan uitoefenen. Een Ondernemingsraad die veel druk weet Uit te oefenen kan in

de strategie veel aandacht vragen voor werkgelegenheid en beloning.

Het toezicht op de Raad van Bestuur wordt primair gehouden door een Raad van
Commissarissen die het belang van de zorginstelling in het oog dient te houden zonder last of rug-

gespraak met een belanghebbende achterban. Ook overheidsorganen kunnen vanuit hun eigen
taakopdracht een rol als toezichthouder hebben. In hun toezichthoudende rol kunnen deze orga-
nen en de Raad van Commissarissen het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid corrigeren en
desnoods maatregelen treffen, waaronder het ontslag van de Raad van Bestuur, om de doelstellin-
gen, de strategie en de uitvoering bij te sturen. Kenmerkend element voor de gezondheidszorg is
dat er geen sprake is van aandeelhouders die eventueel invloed hebben op de samenstelling van de
Raad van Commissarissen en dat er dus ook geen aandeelhoudersvergadering is die de Raad van
Bestuur ter verantwoording kan roepen.

Is eenmaal een strategie geformuleerd om de doelstellingen te realiseren, dan is het primair
de taak van de Raad van Bestuur om de organisatie, de zorginstelling, te beheren en besturen. Het
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reeds eerder genoenide COSO-rapport (1992) kan als uitgangspunt dienen voor de analyse van
taken. Immers de Raad van Bestuur zal er naar dienen te streven om binnen de context van de

strategie.
1  De effectiviteit en de efficiency van de operaties te besturen en te beheersen. Met name de effec-

miteit is bil non-profit organisaties een belangnlk punt, omdat zil in het leven ziIn geroepen om
bepaalde niet-financiele doelstellingen te realiseren. De output van de zorginstelling kan beoor-
deeld worden op haar effectiviteit tegen het licht van de gestelde doelen

2  De betrouwbaarheid van de financiele verslaggeving te verzekeren. Bij non-profit organisaties
kan dit eventueel verbreed worden naar de externe verslaggeving in bredere zin, omdat ook
niet-financiele informatie belangrijk is voor het beoordelen van de prestaties en positie van een

zorginstelling (Zie onder meer Herremans en Mentink (1993)).
3.  Te voldoen aan van toepassing zijnde wetten en regels.

Een zeer belangrijk onderwerp is de verantwoording die afgelegd wordt door de Raad van
Bestuur over het gevoerde beleid en de daarmee bereikte resultaten. Dit kan bij zorginstellingen,
evenals bij profit organisaties, gebeuren door middel van de financiele verslaggeving. Echter,

gezien de aard van de zorginstelling als non-profit organisatie, zal de financiele verslaggeving per
se niet voldoende zijn, omdat zij geen inzicht biedt in de wijze waarop en de mate waarin de Raad
van Bestuur er in geslaagd is de niet-financiele doelstellingen van de zorginstelling te realiseren.
Derhalve zal de financiele verslaggeving aangevuld moeten worden met niet-financiele informatie
orn de belanghebbenden te informeren.

De verantwoording die door middel van het laarverslag afgelegd wordt heeft een jaarlilks
terugkerend karakter. In veel gevallen zal deze frequentie le laag zijn om de Raad van
Commissarissen in staat te stel]en om haar toezichthoudende taak naar behoren uit te voeren. Ook
andere belanghebbenden en toezichthouders hebben waarschijnlijk behoefte aan een hogere fre-
quentie oni hun taak naar behoren le kunnen uitoefenen. Tegen dit licht is het van belang dat de
Raad & :in Bestitur een goed systeeni van "business controls" in werking heeft om met een korterc
periodic'iteit te kunnen rapporteren en om tussentilds resullaten te kunnen presenteren

Primair legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad ran Comniissarissen die iii
staat is de Raad van Bestuur direct bil te sturen. Echter, ook toezichthouders kunnen een promi-
nente rol spelen, bijvoorbeeld door het vaststellen van het externe budget of door middel van aan-

wijzingen aan de Raad van Bestuur. Nakoming daarvan kan zonodig afgedwongen worden
Ondernemingsraden en Patientenorganisaties hebben wellicht minder directe mogelijkheden om
de Raad van Bestuur te corrigeren, toch kunnen zij van grote in\,loed zijn op de Raad van Bestuur

en haar handelwilze. Door middel van adviesrechten en instemmingsrechten kunnen deze organen

de koers bijsturen. Zorgverzekeraars en banken staan soortgelilke disciplinerings- en beinvloe-
dingsmechanismen ten dienste om de Raad \·an Bestuur bij de uitvoering van haar beleid daar
waar nodig te bein\'loeden en bi.1 te sturen.

150   Externe i·crslaggrving van samenwerkendc:orginstrilingrn



Corporate Governance heeft in het algemeen de volgende betekenis voor de externe verslag-
geving van zorginstellingen:
1. De externe verslaggeving heeft mede als functie de verantwoording die de Raad van Bestuur

aflegt aan de Raad van Commissarissen, aan de toezichthoudende organen en aan de stakehol-
ders.

2.  De externe verslaggeving,  de verantwoording, dient de lijnen der bevoegdheid en verantwoor-
delijkheid te volgen. Daar waar de Raad van Bestuur bevoegdheden heeft verkregen, dient zij
ook verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen (Van Luijk en Schilder,
1997).

3. De externe verslaggeving dient inzicht te geven in hoeverre de Raad van Bestuur in staat is
gebleken haar doelstellingen te realiseren. Dit vereist het opnemen van niet-financiele informa-
tie, aangezien de doelstelling van de zorginstelling primair niet financieel van aard is en gericht

is op het aanbieden van bepaalde diensten (en goederen).
4. De externe verslaggeving is voor een deel een uitvloeisel van het interne stelsel van control.

Binnen de hierarchie van de organisatie moet gerapporteerd worden aan de Raad van Bestuur;
de Raad van Bestuur trekt deze informatie als het ware door naar de externe verslaggeving.

6.2.3 Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994)
Bij het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) hebben de opstellers

zeven concepten gevonden die ten grondslag liggen aan de informatiebehoeften van gebruikers
(voor een uitgebreide behandeling zie paragraaf 5.3):
1. Aparte analyse van business-segmenten om risico's en kansen te kunnen inventariseren.

2. Begrip van de aard van de onderneming.
3. Prospectief perspectief.
4. Gebruikers willen een beeld vanuit het perspectief van het management.
5. Indicatie van de betrouwbaarheid van informatie.
6. Vergelijken prestaties van de profit organisatie in vergelijking met concurrenten en andere profit

organisaties.
7. Begrip van belangrijke veranderingen die de onderneming kunnen beinvloeden.

Met name het begrip van de onderneming en de markt waarin zij opereert, de prospectieve
informatie, de vergelijking van prestaties met concurrenten en de veranderingen in de omgeving
die gevolgen (kunnen) hebben voor de onderneming, zijn factoren die, mutatis mutandis, ook ten
aanzien van non-profit organisaties een rol kunnen spelen. In figuur 6.4 wordt een vergelijking
gemaakt tussen het reeds eerder behandeld raamwerk van Herremans en Mentink (1993) en het
Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994), op alle elementen die in beide
modellen naar voren komen.
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Comprehensive model of Business Raamwerk voor Organisaties Zonder Winstoogmerk
Reporting" (AICPA, 1994) (lierremans en Mentink, 1993)

Financial and non-financial data

1 1-inaiicial statement.. related discli,sure . 1 inanciele positie en financiele re:ullaten
• Financiele levenm·atbaarheid
• \'oldoen ;ian voorschriften

2  1 itgh-le\·el i,perating clata. performance measurement. • Activiteiten
• Effectiviteit (indien vergelijking plaats,·ind[ tussen

gestelde doelen en realisatie, dus vooral vergelilkbaar
met performance measurements)

• Efficienc>· (in relatie tot (gege\'ens m'er) de producten
en de financiele gegevens)

Management's analysis of financial and
non-financial data

3. Reasons for changes in financial, operating and . Bespreking van de financiele positte en resullaten
performance-related data • Bespreking ac m Heiten

Forward-looking information

4 Opportunities and risks

5  Management's plans. including critical • Bespreking loekimstige activiteiten
sticcess factors • Begrotingsinformatie (prospectieD

6 Ci,mparison 01 business performance to prez·iously • Begrotingsinformatie (retrospectiet realisatie
disclosed opportunities, risks and plans vergelijken met eerder opgestelde begrotingen en

plannen)

Information about management and shareholders

7 Directi,rs, management, compensalii,n. major
:hareliolder.. trati actions and relationships among
relateci parties

Background about the company

8 Br,),1,1 liblnm·e. atic| strategies . [,OCIstelling

J \, 1,1,t .lilli,11-ILI)114)11 21! |)11.ttleh:, alll.1 pl-lipettic.

10. Impact of industry structure on the company

Figuur 6.4 Vergelijking "Comprehensive model of Business Reporting" (AICPA, 1994) met Raamwerk voor non-profit

organisaties (Herremans en Mentink,  1993).

Tussen beide modellen is sprake van overeenkomsten, maar ook van verschillen. De overeen-
komsten tussen beide modellen zijn vooral gelegen in de financiele en niet-financiele gegevens.
Door financiele gegevens te presenteren is de non-profit organisatie in staat om inzicht te ge\·en in
de financiele positie en in het financiele resultaat. Door in aanvulling op deze financiele gegevens
ook in de "Management's analysis of financial and non-financial data"  in te gaan op de financiele
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positie en resultaten, door prospectieve informatie te verstrekken en door inzicht te geven in de
werking van de bedrijfstak in relatie tot de non-profit organisatie, is het management in staat om
inzicht te geven in de financiele levensvatbaarheid van de non-profit organisatie. Als eenvoudig en

gestileerd voorbeeld kan het volgende dienen: een zorginstelling met een beperkt eigen verrnogen,
laat een financieel resultaat van vrijwel nihil zien. Door inzicht te geven in het feit dat de overheid
voor de komende jaren budgetkortingen heeft aangekondigd en dat het management, door een
toegenomen vraag naar zorg in de regio, niet in staat is om wezenlijk te bezuinigen op operationele
kosten, kan de gebruiker zelf inschatten dat de financiele resultaten in de komende jaren negatief
zullen zijn.

De efficiency is een maatstaf die de relatie tussen input en output geeft. Door naast de finan-
ciele informatie ook informatie over de geleverde prestaties te geven (performance measurements)
kan de gebruiker zich een beeld vormen van de efficiency van deze organisatie. Indien vergelijkba

re organisaties dit ook doen, dan heeft de gebruiker mogelijkheden tot vergelijking, hetgeen ten
van de achterliggende gedachten van het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA,
1994) was. Het presenteren van "High-level operating data, performance measurements" geeft de
gebruiker inzicht in de activiteiten van de non-profit organisatie en stelt tevens in staat om, gerela-
teerd aan de doelstelling ("Broad objectives and strategies"), de effectiviteit te beoordelen. Ook is
het mogelijk om een oordeel te vormen over de mate waarin het management in staat is gebleken
haar doelstellingen te bereiken.

De analyse van het management is gericht op zowel de financiele als de niet-financiele informa-
tie. Dit houdt tevens in dat de activiteiten besproken worden en dat het management de financiele

positie en resultaten analyseert. Daarmee geeft zij de gebruiker inzicht vanuit haar eigen perspectief,
terwijl de gebruiker waardevolle achterliggende informatie krijgt die anders zou ontbreken.

Door prospectieve informatie te verstrekken geeft het management inzicht in de toekomstige
activiteiten, zodat de gebruiker zich een beeld kan vormen over de mogelijkheden dat de zorgin-
stelling in de toekomst aan haar doelen zal (blijven) beantwoorden, over de toekomstige financiele
positie en over de toekomstige financiele en operationele resultaten. De door Herremans en
Mentink bedoelde begrotingsinformatie wordt in de huidige externe verslaggeving onder de RJZ-
1991 achteraf gegeven als vergelijkend cijfer naast de realisatie. Indien begrotingsinformatie over
een periode voorafgaand aan die periode wordt opgenomen in de externe verslaggeving (al dan
niet in detail of op hoofdlijnen), kan de gebruiker reeds vooraf inzicht krijgen in de verwachte toe-

komstige situatie van de zorginstelling. De gebruiker kan de huidige positie van de zorginstelling
bepalen aan de hand van de meest recente externe verslaggeving. Indien hierin tevens is opgeno-
men een overzicht van de plannen die het management heeft, vergezeld van kritische succesfacto-
ren die het slagen van die plannen bepalen, dan kan de gebruiker, door een analyse te maken van

de ontwikkelingen in die kritische succesfactoren en door eigen expertise aangaande deze factoren
aan te wenden, zich een oordeel vormen over de verwachte gang van zaken in de nabije toekomst.
Naast dit prospectieve gebruik kan de gebruiker zich een oordeel vormen over de daadwerkelijke
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gang van zaken in vergelijking tot de plannen van het management naarmate de realisatie in
opeenvolgende externe rerslaggeving bekend wordt

Belangriike verschillen tussen beide modellen doen zich voor op het gebied van de
  Background about the company ' en informatie over management en aandeelhouders De
Nederlandse zorgsector is rrijwel uitsluitend georganiseerd in stichtingen en ;·erenigingen. Deze
rechtsvormen kennen geen aandeelhouders. Informatie over aandeelhouders is in zo'n geval niet
relevant en blijft achterwege. Indien een zorginstelling echter wel aandeelhouders kent is het rele-
vant hierover informatie te verstrekken, inclusief de omvang van belangen van materiele omvang
Bij belangen ran enige omvang kan een aandeelhouder in staat zijn invloed van betekenis uit te

oefenen op het beleid van de zorginstelling. De gebruiker van de externe verslaggeving kan reke-
ning houden met deze invloed, die mede bepalend kan zijn voor de te volgen koers van de zorgin-

stelling Ofschoon informatie over aandeelhouders bij stichtingen achterwege kan blijven is het
wel relevant informatie te verschaffen over entiteiten (natuurliIke of rechtspersonen) die invloed op
het bestuur hebben, bijvoorbeeld door aan hen toegekende benoemingsrechten. Zoals in hoofd-
stuk ·2 uiteen is gezet kunnen benoemingsrechten gebruikt worden om invloed van betekenis of
control op een stichting uit te oefenen. In deze is het dan relevant voor de gebruiker van de exter-
lie verslaggeving om te weten welke (statutaire) benoemingsrechten aan derden zijn toegekend en
welke rechten eventueel op andere wijze uitgeoefend kunnen worden. Gedacht kan worden aan

feitelijke personele unies of contractuele zeggenschapsrechten. Ook meer algemene informatie over
Governance-structuren, de organisatiestructuur en de wijze waarop de Raad van Commissarissen
toezicht houdi op de Raad van Bestuur kan relevant zijn voor de gebruiker van de externe verslag-

geving

De beloning van bestuurders moet, op grond van art 2 383, bij profit organisaties vermeld
worden. behoudens enkele uitzonderingen. Ook in de RJZ wordt deze informatie verplicht gesteld
Vatiuit het oogpunt van Governance verdient het vermelden van de beloning van bestuurders de
roorkeur De bestuurders leggen hiermee \·erantwoording af Belanghebbenden bil een stichting en

belanghehhenden en leden van een vereniging kunnen beoordelen hoe een decl van hun geld
besteed is aan bestuurders en hoe deze beloning zich verhoudt tot de geleverde prestaties in finan-
cieel, maar ook in niet-linancieel, opzicht.

Informatie over "related parties" en transacties daarmee stelt de gebruiker in staat te beoorde-
len of transacties tussen de zorginstelling en "related parties" op een "arm's-length' basis hebben

plaatsgevonden. Zonodig kunnen gebruikers correcties aanbrengen op basis van deze informatie.
Het kan voor een zorginstelling gerechtvaardigd zijn, gelet op haar priniaire doel, zich bij een
transactie met een andere partij te laten leiden door haar primaire doelstelling en een niet-zakelijke
transactie aan te gaan. Zo kan een zorginstelling een andere non-profit organisatie tegen een lage
vergoeding personeel ter beschikking stellen, omdat dat personeel bij die andere non-profit organi-
satie activiteiten ontplooit die van belang ziin voor de uitlenende zorginstelling. Bilvoorbeeld een
intramurale zorginstelling leent medisch personeel uit aan een eerstelijns voorziening omdat op
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deze wijz€ opname in een intramurale voorziening uitgesteld kan worden, hetgeen het welzijn van
de patient ten goede komt. Ook is het mogelijk dat door middel van transacties tussen "related
parties" vermogen neerslaat op een plaats waar dat vanuit het oogpunt van het management het
meest voordelig is. Bijvoorbeeld een zorginstelling die onder het regime van WZV en WTG valt
verhuurt personeel aan een gelieerde BM Door een te lage vergoeding te bedingen is het mogelijk
vermogen (via de resultatenrekening) neer te laten slaan in de BV die buiten het regime van WZV
en WTG valt. Op deze wijze kan vermogen onttrokken worden aan de zorginstelling en een meer
vrije bestemming krijgen.

Vanuit het oogpunt van Corporate Governance is vermelding van "related parties" en de aard
en omvang van de relaties en transacties van de zorginstelling met die partijen van groot belang.
Het gaat er om dat het bestuur van de zorginstelling verantwoording aflegt over al hetgeen onder
haar leiding heeft plaatsgevonden en de resultaten die dat heeft opgeleverd. Omdat transacties met
related parties" min of meer in hun geheel plaatsvinden binnen de invloedssfeer van het manage-

ment, is verantwoording van deze categorie transacties voor de gebruiker die de externe verslagge-

ving gebruikt als verantwoordingsstuk noodzakelijk.

De achtergrond van de organisatie is van belang voor de lezer om zich een oordeel te vellen
over de effectiviteit van de organisatie, vooral als dat een non-profit organisatie is, waar winst niet
de primaire maatstaf voor succes is. Als de doelen en strategie van de non-profit organisatie gepu-
bliceerd worden dan kan de gebruiker aan de hand van de gepubliceerde resultaten, vooral de ope-

"                                      "rationele gegevens en de performance measurements beoordelen hoe effectief de non-profit
organisatie is. Immers, door de behaalde resultaten af te zetten tegen de doelstelling wordt inzicht
verkregen in de mate waarin de non-profit organisatie haar doelstellingen wel of niet heeft bereikt.
Door een beschrijving te geven van de omgeving waarin de organisatie opereert en de specifieke
kenmerken daarvan kan de gebruiker zich een oordeel vormen over de mate waarin de non-profit
organisatie haar doelstelling heeft bereikt in relatie tot omstandigheden die daarop van invloed zijn
geweest. 1ndien een zorginstelling in hoge mate effectief geweest lijkt te zijn, maar uit analyse van
de bedrijfstak blijkt dat vergelijkbare zorginstellingen effectiever geweest zijn of dat de effectiviteit
beduidend hoger geweest had kunnen zijn, dan kunnen gebruikers zich hiermee een oordeel vel-
len over de kwaliteit van het management en het gevoerde beleid, dat niet het maximale effect
heeft kunnen bewerkstelligen. Beschrijving van de bedrijfstak en specifieke kenmerken daarvan

dragen ook bij aan het inzicht dat gebruikers kunnen ontlenen aan de externe verslaggeving. Een
gebruiker die geconfronteerd wordt met een zorginstelling, zal behoefte hebben aan informatie
over de bedrijfstak gezondheidszorg en specifieke aspecten daarvan, zoals de bekostiging, om zich
een oordeel te kunnen vormen over de efficientie en de effectiviteit van de non-profit organisatie.
Meer specifiek kan, naar analogie van het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA,
1994) gedacht worden aan informatie over:
1.  De impact van wet- en regelgeving, waaronder specifieke kenmerken van de bekostiging en

mogelijke veranderingen daarin, zoals budgetkortingen of kortingen op het eigen vermogen.
2. De invloed die de clienten van de zorginstelling hebben op de organisatie. Invloed op het
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beleid, het bestuur of op de operaties kan aanzienlijk zijn en dus gevolgen hebben voor de mar-
ges waarbinnen het bestuur opereert en de resultaten die daardoor haalbaar zijn.

3  De samenwerking met andere non-profit organisaties. In het oorspronkelilke model (AICPA,
19941 wordt uitgegaan van informatie over de concurrentie Nu de zorgsector meer gericht is op
samenwerking dan concurrentie en samenwerking een belangrijke bijdrage kan leveren aan de

resullaten, kan het vermelden van samenwerking met andere non-profit organisaties. indien
aanwezig, zinvol en informatief zijn  Dit laatste omdat de gebruiker van de externe verslagge-
ring zich een beeld kan vormen van de kansen en bedreigingen die op langere termijn voort

kunnen vloeien uit samenwerking of uit het ontbreken daarvan

Samenhangend met de beschrijving van de bedrijfstak is het voor gebruikers van belang te
weten welke gevolgen die bedrij fstak of specifieke kenmerken daarvan hebben voor de zorginstel-
ling. Het ontbreken van dergelijke informatie kan de gebruiker er toe brengen verkeerde conclu-
sies te trekken uit de gepresenteerde informatie Effecten in de bekostiging kunnen bijvoorbeeld
onverwachts leiden tot sterk tegenvallende resultaten, zonder dat dit te wijten is aan het manage-
ment. Ook kan een dreigende vermogenskorting het management er toe brengen enige jaren extra

operationele kosten te maken om bepaalde doelen te verwezenlijken die tegelijkertijd bewerkstelli-

gen dat het eigen vermogen onder een vooraf vastgestelde norm belandt. Dergelijke specifieke ken-
merken van de structuur van de bedrijfstak hebben gevolgen voor het beleid van het management

en beinvloeden via die weg de zorginstelling

Op het vlak van prospectieve informatie is het Comprehensive Model of Business Reporting
(AICPA, 1994) zwaarder aangezet dan het model van Herremans en Mentink (1993) voor non-pro-
fit organisaties  In het Comprehensive Model of Business Reporting wordt een zodanige hoeveel-
heid informatie voorgeschreven over plannen, beleid, factoren die van invloed zijn op het succes

jan het beleid en kaiisen en bedreigingen, dat gebruikers zich een oordeel kunnen vormen over de
toekomstmogelilkheden (in financieel en niet-financieel opzicht) die de profit organisatie heeft.

Door dit ook voor te schrilven voor non-profit organisaties kunnen gebruikers van de externe ver-

slaggeving van zorginstellingen, daarbij geholpen door onder meer de beschrijving van de struc-
tuui i an cle bedrilistak en de gevolgen die die structitur heeft roor de zorginstelling, zich een beeld
vormen over de toekomstige positie van de zorginstelling Herremans en Mentink (1993) beperken

zich tot een begrote balans en een begrote resultatenrekening. Uit de weergave van de financiele

positie en uit de begroting blijkt volgens hen ook de financiele levensvatbaarheid van de non-profit
organisatie. Daarmee wordt voorbijgegaan aan het primaire doel van een non-profit organisatie en
hier in het bijzonder een zorginstelling: het verstrekken van bepaalde diensten (en/of goederen)
Voor gebruikers van externe verslaggeving van zorginstellingen is het van belang te weten welke

plannen het management heeft, welke factoren een rol spelen bil het realiseren daarvan en hoe de
bedrijfstak zich ontwikkelt. Vanuit dit perspectief is een prospectief beeld van het management
inzake zowel financiele als niet-financiele gegevens informatiever voor de gebruiker van de externe

verslaggeving dan alleen een begrote balans en resultatenrekening zoals Herremans en Mentink
(1993) die voorstellen.
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Bezien vanuit de elementen van het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA,
1994) bevat dit rapport die informatie die voor gebruikers van de externe verslaggeving van zorg-
instellingen van groot belang is. Bij analyse van het model, dat ontwikkeld is voor profit organisa-
ties, blijkt dat het reeds eerder ontwikkelde model van Herremans en Mentink (1993) voor
non-profit organisaties uit de Nederlandse praktijk een zekere mate van gelijkenis vertoont. Het
Amerikaanse model bevat op een aantal punten meer informatie dan het Nederlandse model;
informatie die relevant is voor de gebruikers van de externe verslaggeving. Vanuit die optiek is het
aan te bevelen het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) te gebruiken als
raamwerk voor de externe verslaggeving van zorginstellingen.

In figuur 6.5 is een gedeeltelijke invulling gegeven van het model voor een fictief verpleeg-
huis.

"Comprehensive model Of Business Reporting"  (AICPA,  1994)

Financial and non-financial data

1. Financial statements, related disclosure

Balans, resultatenrekening en toelichting op deze beide stukken.

2. High-level operating data, performance measurements

Verpleeghuis X heeft 200 bedden en heeft  in  1998  71  540 verpleegdagen gerealiseerd. Dit betekent dat de beschikbare
capaciteit voor 9896 bezet is geweest. De afspraak met de locale zorgverzekeraar was 97% bezetting. De hogere bezet-
ting heeft geen gevolgen voor het externe budget. De gemiddelde bezetting van verpleeghuizen in Nederland in 1998
was cira 99% en in de regio, vanwege een stagnerend aanbod van patienten, circa 95%. Het aantal opnames in 1998
bedroeg 300 waardoor de ratio opnames per bed op 1,5 uitkwam, tegenover  1,3  in het voorgaande jaar.  In  1998 wer-
den 90 patienten ontslagen en overleden er 220 Buiten de muren van het verpleeghuis werd aan gemiddeld 30 patien-
ten per dag extramurale zorg geleverd, voornamelijk van medische en paramedische aard, maar ook van
verpleegkundige aard

In 1998 waren gemiddeld 250 personeelsleden werkzaam  in het verpleeghuis.  Zij  bezetten  180 FTE's  die als volgt  te
verdelen zijn over de diverse beroepsgroepen: 90 FTE verzorgend, 30 FTE medisch en paramedisch, 40 FTE civiele
dienst en 20 FTE algemeen en administratief personeel. De inzet van verzorgend personeel bedraagt 0,46 FTE per bezet
bed (landelijk 0,43 FTE) en van medisch en paramedisch personeel 0,15 FTE (landelijk 0,17 FTE). Het verloop onder
het personeel bedroeg 15%, terwijl het ziekteverzuim 996 bedroeg.

Management's analysis of financial and non-financial data

3. Reasons for changes in financial, operating and performance-related data

Uit de resultatenrekening blijkt dar in 1998 een verlies vanf 100.000 geleden werd, terwijl in 1997 nog een winst van
f 150.000 gemaakt werd. Deze terugval in resultaat is het gevolg van enerzijds de door het Ministerie van VWS opge-
legde budgetkorting van circa f 175.000 en anderzijds van de extra kosien die gemaakt zijn ten behoeve van automati-
sering. Door het aantrekken van een systeembeheerder en de aanschaf van nieuwe software zijn de kosten met circa
f  80.000 gestegen. De productie blijft  over de afgelopen vilf jaar constant en bedraagt altijd tussen de  98% en 10096
van de aanwezige capaciteit, Hierin worden vooralsnog geen wijzigingen voorzien.
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Het verloop onder personeel daalde van 209, naar 159,  Bit 15 Vociral verocirzaakt door het in 1997 m gang gezette
beletd Van loopbaanontwikkeling en scholing, waardoor medewerkers meer perspectiel krilgen en langer willen blilven
I let ziekier·erzuim was 996 m 1998. een procent nieer dan het Jaar daarroor. Ondanks actieve verzuimbestniding en
inschakeling \·an ARBO-deskundigheid Is,·ooral het langdung verzuim. uitmondend in WAE)  significant Restegen

Forward-looking infurmation

4 Opportunities and risks

Lim de komende larin worden Keen wilzigingcn in de capacitew \„or:wn WeI zullen de proiecten liuiten de muren in
onivang ti,enemen Dit btedt ons verpleeghuts de mi,gelijkheid om patienten k kunnen bedienen voordat zil opgeno-
men moeten worden en kan opname een tild uitstellen Dit betekent dat patienten langer in hun eigen omgeving kun-
nen verblilven, hetgeen een positief effect heeft op hun welzijn. Verpleeghuis X streeft er naar om goede zorg te leveren

en de patient zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving te laten. Dit is ook de reden dat intensief met de locale

thuiszorg samengewerkt wordt. Deze samenwerking biedt in de toekomst de mogelijkheid om, inhakend op het beleid
van dit kabinet, patlenten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten. maar tegellikertijd de in het verpleeg-

huts aanwezige medische en paramedische expertise aan te wenden ten behoeve ran deze categorie patienten

5. Management's plans, including critical success factors

Het bestuur wil de komende jaren haar aandacht vestigen op een tweetal speerpunten. Ten eerste het uitbreiden van de
hulp aan pattenten thuis. Hiertoe wordt steeds intensiever samengewerkt met de thuiszorg. De voortgang van deze acti-

viteiten is echier onzeker nu het kabinet voor de periode na 2001 geen garanties wil afgeven voor de beschikbaarheid

ran middelen voor dergelijke projecten Omdat wei personeel aangetrokken moet worden met bijzondere vaardigheden
en interesses wil de directie nog niet de maximale gewenste inspanning op dit terrein leveren. Ten tweede wil her
bestuur zich gaan richten op de verbetering van de kwaliteit door de invoering van een kwaliteitssysteem. Een dergelijk
systeem kan aan potentiele patienten het vertrouwen Keven dat zij m goede handen zijn en dat maximaal aandacht
bestaat roor hun wensen. De impl€menlatie van een dergelijk systeem zal de komende vijf jaar in beslag nemen. Het

succes is vooral afhankelilk van de mate waarin medewerkers enthousiast gemaakt kunnen worden Gfrzien de eerste

ervaringen op dit terrein ziet het bestuur de komende jaren Keen hinderpalen.

6. Comparison of business performance to previously disclosed opportunities, risks and plans

In het voorgaande laarverslag werd de \·erwachling uitgesproken dat in 1998 een bescheiden winst gemaakt zou wor-
den. hetgeen ook in de begroting voorzien was  Doordat de overheid redelqk onverwacht een korting op het externe

budgett oepaste 15 m plaais van een bescheiden winst een verlies geleden. Dit verlies is ge:len de huidige [inanciele

positte geen probleem. maar het bestuur zal de komende jaren wel gebruiken om cen financieel evenwichtige situatie ze
bereiken. Op het gebied \·an de productie is sprake van produclieaantallen die nagenoeg gelijk zijn aan de verwachting
De zorg buiten de muren mag zich echter verhezigen in grote belangstelling. zodat hier een grotere groei in is opgetre-
den dan eerder voorzien

Information about management and shareholders

7  Directors, management, compensation, major shareholders. transactions and relationships among related parties

Het bestuw· bestaat Uit de heer A, econoom, belast met de functie van algemeen direcleur en mevrouw B. arts, die
belast ts met de zorginhoudelijke zaken. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren P, directeur van Het
Zorghuts, voorzitter, Q, bankdirecteur, vice-voorzitter, R, huisarts, secretans, S, aannemer en T, accountant. Aan belo-
ningen kreeg het bestuur in  1998 f  300.000,  de  Raad  van Commissanssen kreeg een vergoeding van f  500 per persoon

voor reiskosten De ,·ice-voorzilier is benoemd op voordracht van de patientenraad, die een niet-bindende voordracht
kan doen

Met de locale thuiszorg wordt intensief samengewerkt in vooral de extramurale projecten. Deze samenwerking zal naar
verwachting op termiln uitmonden in een fusie. De samenwerking knjgi nu ges[alle doordat beide partijen zich ver-
plichi hebhen belangrilke besluiten eerst met eli<aar te overleggen en doordat gezamenlijk de extramurale projecten wt-
gevoerd worden In 1998 werden 5 medewerkers (f 320.000) uitgeleend aan de locale thmszorg. In deze kosten zijn
allcen de directe loonkosten verwerkt en geen opslagen voor overhead
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Background about the company

8. Broad objectives and strategies

Het doel van verpleeghuis X en stichting Y is. het verlenen van goede, effectieve en efficiente zorg aan ouderen in de
regio waarbij de nadruk ligt op zorginhoudelijk complexe situaties die multidisciplinaire inzet van verzorgende, medi-
sche en paramedische disciplines vereisen. Om dit doel te bereiken wordt een verpleeghuis van 200 bedden geexploi-
teerd en neemt stichting Y decl in diverse extramurale projecten.

9. Scope and discription of business and properties

Stichting Y houdi zich alleen bezig met de zorg aan ouderen die multidisciplinaire inzet vraagi. De zorg is beperkt toI
de regio Binnen deze regio is een vrij constante vraag naar zorg voor ouderen, mede gezien de demografische ontwik-
kelingen. Primair wordt multidisciplinaire zorg geleverd, waar andere aanbieders, zoals de thuiszorg, alleen specifieke
zorg zoals verzorging leveren

10,Impact of industry structure on the company

Fiet belangrijkste kenmerk van de sector is de systematiek van bekostiging die er toe leidt dat de opbrengsten vooraf in
hoge mate vastliggen op basis van de aantallen bedden en verpleegdagen, gerelateerd aan de tarieven die het COTG
hanteert  In de afgelopen jaren zijn exteme kostenstijgingen door de overheid bewust niet geheel vertaald in het externe
budget om op deze wijze de zorg te dwingen efficienter le werken Ofschoon deze handelwilze verpleeghuis X onder
druk heeft gezet,  is  pas  bij  de algemene korting die  in  1998 is opgelegd een situatie bereikt waarbij extern budget en
interne bestedingen met meer met elkaar in evenwicht zijn Omdat de algemene korting naar verwachting een structu-
reel karakter krijgt ziet het management zich gedwongen de komende laren enkele procenten van de kosten te bezuini-
gen. Ofschoon dit mogelijk moet ziln komt we I de kwaliteit onder druk te staan en worden de beleidsvoornemens om
tot een kwaliteitssysteem te komen moeilijker realiseerbaar

Figuur 6.5 Invulling "Comprehensive model of Business Reporting" (AICPA, 1994) voor een fictieve zorginstelling.

Welke relatie kan gelegd worden met Corporate Governance? Deze relatie is meervoudig. Ten
eerste is extern€ verslaggeving ten van de middelen die in het systeem van Corporate Governance
bestaat om verantwoording af te leggen en toezicht te houden. Daartoe moet de externe verslagge-

ving inzicht geven in de activiteiten die de Raad van Bestuur heeft ontplooid en de daarmee
behaalde resultaten in relatie tot geformuleerde doelstellingen. Aangezien ten tweede ook transpa-
rantie van de bedrijfsvoering gevraagd wordt onder Corporate Governance, dient de externe ver-
slaggeving een breed spectrum aan informatie te bevatten om toezichthouders en stake-holders in
staat te stellen zich een beeld te vormen. Bovendien moeten stake-holders, om hun invloed uit te
kunnen oefenen, zowel geinformeerd zijn over de stand van zaken, als over de naar verwachting in
de toekomst te ontplooien activiteiten en te realiseren doelstellingen. Slechts als zij goed geinfor-
meerd zijn, zijn zij in staat hun rol in het geheel te vervullen.

6.2.4 Conceptual Framework van het IASC; Stramien van de RJ
Het Conceptual Framework van het lASC heeft betrekking op financiele verslaggeving.

Derhalve beslaat het werkingsgebied van het Conceptual Framework punt 1 (Financial statements,
related disclosure) van het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994). Daarnaast
kan enige relevantie voor de "performance measurement" onderkend worden. Het Conceptual
Framework van het IASC lijkt sterk op dat van de FASB (Volmer en Faas, 1994). Omdat het
Conceptual Framework van het IASC ook vertaald is in het Nederlandse Stramien van de RJ is
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gekozen voor de behandeling van het Conceptual Framework ran het IASC in combinatie met het
Nederlandse Stramien van de RJ.

De vraag doet zich voor of het Conceptual Framework van het IASC, vertaald als Stramien
ran de RJ, relevantie heeft voor de externe verslaggeving van zorginstellingen. Ten eerste is er spra-
ke ,·an dat financiele verslaggeving slechts ten van de onderdelen van externe verslaggeving van
zorginstellingen is, rooral niet-financiele informatle iS zeer belangrijk voor non-profit organisaties.

Derhalve kent het Conceptual Framework beperkingen ten aanzien van de externe verslaggeving

van zorginstellingen.

Maat (1999) heeft zich de vraag gesteld in welke mate het Stramien geschikt is als grondslag
voor de externe verslaggeving van non-profit organisaties. Bij de beantwoording van deze vraag
onderzoekt hij allereerst de vraag in hoeverre het Stramien van de RJ geschikt is voor de externe
verslaggeving van profit organisaties. Allereerst constateert Maat (1999) dat het toepassingsgebied
zich beperkt tot de financiele verslaggeving, terwijl niet financiele informatie ook van belang is

voor gebruikers. Bij de analyse van gebruikers en hun informatiebehoeften stelt Maat (1999) dat
de informatiebehoeften erg stellig worden geformuleerd, terwijl voorbijgegaan wordt aan de wijze
waarop die informatie verschaft kan worden. Ook de gerichtheid op beleggers en investeerders,
zonder in de ogen van Maat voldoende motivering, leiden er toe dat de gebruikersbenadering
onvoldoende gebruikt is om te kiezen uit opties die ten aanzien van de jaarrekening bestaan. Naast

kritiek op de kwalitatieve kenmerken van de jaarrekening, die in de ogen van Maat kunnen slaan

op alle vormen van informatievoorziening en bovendien ten onrechte een nevenschikking kennen,
uit Maat vooral kritiek op de wijze waarop het Stramien de elementen van de jaarrekening behan-
delt. Door de definities van baten en lasten af te stemmen op de definities van actief, vreemd ver-
mogen en eigen vermogen, moet de oorspronkelilke nevenschikking van vermogensbepaling en

winstbepaling wijken voor de balans en dus wordt de vermogensbepaling als uitgangspunt geno-
men. Dit leidt er toe dat een aantal in de praktilk voorkomende balansposten, zoals voorzieningen
die niet of moeizaam aan de definitie van een actief of vreemd vermogen voldoen, wei op de balans

verschilnen en dat rechtstreekse vermogensmutaties worden a[gewezen, terwijl het buiten de resul-
tatenrekening houden daarvan de waarde van de resullatenrekening zou kunnen vergroten. Ook

op de waarderingsgrondslagen en de instandhoudingsbegrippen en vooral hun ondertinge relaties
zoals het Stramien die uitwerkt heeft Maat kritiek. Concluderend stelt Maat (1999, pagina 281) dat
het Straniien te veel impliciete keuzes maakt zonder afdoende motivering en dat de samenhang
tussen de diverse onderdelen or" voldoende is, hetgeen er toe leidt dat het Stramien geen "laatste
woord" maar meer een "denkinjectie" is.

Tegen deze achtergrond behandelt Maat (1999) ook de toepasbaarheid van het Stramien voor

non-profit organisaties. Tegen de achtergrond van de kritiek die hij heeft op het Stramien voor pro-
fit organisaties, kan het Stramien in zijn ogen niet meer voor non-profit organisaties voldoen. Een

belangrijke constatering van Maat is dat de niet-financiele verslaggeving bij profit organisaties
wezenlijk belangrijker is dan bil non-profit organisaties, tel-wijl het Stramien hiervoor geen hand-
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vatten geeft. Dit is reeds in voorgaande paragrafen ter sprake gekomen en behandeld. Tegen de

stelling van Maat (1999) dat niet-financiele informatie zeer belangrijk is, maar niet past in het
Stramien, kan ingebracht worden dat het Stramien zich beperkt tot financiele verslaggeving en dat
andere modellen, zoals het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994), geschikt
kunnen zijn om de niet-financiele verslaggeving vorm te geven. Belangrijk is dat beleggers en
investeerders niet als primaire gebruikersgroep benoemd kunnen worden bij non-profit organisa-
ties, hetgeen kan leiden tot belangentegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tuSSen subsidienten en
anderen, om de jaarrekening in te richten conform de subsidie-eisen.

Inzake de elementen van de jaarrekening maakt Maat geen diepgaande analyse. Wel consta-
teert hij dat uitgegaan zou moeten worden van de definities van baten en lasten, omdat daarin de

verantwoording van de verkrijging en besteding van middelen wordt gegeven. Deze constatering
gaat echter niet in op het feit dat een non-profit organisatie activa of "service-faciliteiten" moet heb-
ben om haar te doel te kunnen bereiken. Het starten met de definitie van een actief hoeft dan ook
niet op bezwaren te stuiten.

Het is jammer dat Maat (1999) concludeert dat de betekenis van het Stramien voor non-pro-
fit organisaties nog minder is dan die voor profit organisaties en dat de RJ aanbevolen zou moeten
worden een Stramien voor de externe verslaggeving (in bredere zin dan de financiele verslagge-
ving) van non-profit organisaties te ontwikkelen. Met deze conclusie gaat hij voorbij aan het feit
dat dit Stramien in grote lijnen overeenkomt met de door hem minder bekritiseerde Conceptual
Frameworks van FASB en ASB en dat de Conceptual Frameworks reeds lange tijd ten grondslag

liggen aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de financiele verslaggeving en door gebruikers als
zodanig geaccepteerd zijn. De kwaliteitskenmerken van informatie die in het Stramien benoemd
worden hebben overigens ook geldigheid voor andere dan financiele informatie, zodat in dit
opzicht het Stramien voor andere dan de financiele verslaggeving relevant is. Omdat het Stramien

als zodanig een belangrijke plaats inneemt in de financiele verslaggeving zal allereerst het Stramien

als uitgangspunt voor de financiele verslaggeving van non-profit organisaties behandeld worden.

Toepassing van het Conceptual Framework bij zorginstellingen voor de financiele verslagge-
ving leidt op een tweetal punten tot vraagtekens. Deze punten zijn
1. De definitie, verwerking en waardering van een actief. Ook de definities, verwerking en waarde-

ring van passiva, baten en lasten hangen hiermee samen.
2.   De betekenis van het eigen vermogen  en de vermogensinstandhouding.

Een actief wordt in het Stramien als volgt gedefinieerd: een actief is een uit gebeurtenissen in
het verleden voortgekomen middel, waarover de onderneming de beschikkingsmacht heeft en
waaruit in de toekomst naar verwachting economische voordelen naar de onderneming zullen
vloeien.

Atvorens de definitie van een actief kritisch te beschouwen wordt kennis genomen van een
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aantal beschouwingen en definities inzake activa van het CICA, Mautz (1989 en 1994). Anthonv
(1989) en de IFAC (1998)

ln figitur 6.6 Ziln de definities ran een ''capital asset" volgens het CICA \·oor zowel profit
organisaties als non-profit organisaties naast elkaar gezet

Definitie profit organisatie Definitie non-profit organisatie

C.apital assets, comprising properly, plant :ind equipnient Capital assets, comprising tangible properties. such as
and intangible properties, are identifiable assets that meet land, buildings and equipment, and intangible properties.
all of the following criteria are identifiable assets thal meet all of the following critena

al are held for use in the production or supply of a) are held for use in the provision of services, for
goods and services, for rental to others, for production of goods for administrative purposes or
administ ram·e purposes or for the development, for the maintenance. development or constr'uction 01
construction, maintenance or repair of other· other capital assets:
capital assets

b) have been acquired, constructed or developed b) have been acquired, constructed or developed
with the Intention of being used on a continuing basis, with the intension of being used on a continuing basis,
and

el are not intended for sale in the ordinan· course c) are not Intended for sale in the ordinary course
of business. of operations: and

d) are not held as part of a coliectii,n

Figuur 6.6 Definities van een activum (CICA, richtlijnen).

Uit de beide definities in figuur 6.6 in conibinatie met de doelstelling ran een non-profit
organisatie blilkt dat een actief bij een profit organisatie priniait gehouden wordt met de achterlig-
gende bedoeling daaraan uiteindelilk economische roordelen ofwel winst te ontlenen, terri,iii bil
een non-profit organisatie sprake is van het aanhouden van een actief met het doel dit dienstbaar
te maken aan de niet-financiele doelstelling van de non-profit organisatie. De intentie waarmee een
ac·tief geh„liden wordt is het essentiele verschil tussen profit organisaties en non-profit organisa-
ties.

Inzake de definitie van een actief ziet Mautz (1989) de dienstbaarheid aan het primaire doel
van een non-profit organisatie als een belangrijke factor bil activa. omdat de non-profit organisatie
niet de intentie heeft bij de aanschaf van een actief economische voordelen te behalen, noch is een
economisch roordeel waarschijnlijk. Mautz (1994) heeft dit verder uitgewerkt en komt tot de con-
clusie dat er twee soorten activa zijn bij non-profit organisaties:

1. Daadwerkelijke activa zoals liquide middelen, vorderingen, voorraden en beleggingen. Naar zijn
mening ziin dir activa in de zin van de algeniene definitie zoals die bij profit organisaties is ont-
staan.

2. -Service facilities" die volgens Mautz (1994) weliswaar lilken op activa, essentieel zijn voor het
voortbestaan van de activiteiten ran de non-profit organisatie, geld hebben gekost om ze te ver-
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krijgen, maar die aangeschaft zijn noch met de intentie, noch met de waarschijnlijkheid dat
daaruit een netto inkomende kasstroom uit voortvloeit. Deze "service facilities" zijn aangeschaft
om de non-profit organisatie in staat te stellen haar primaire doelstelling te realiseren. Mautz
(1994) omschrijft een "service facility" als "something that has all the qualities of an asset,
except the intent and ability (....) to produce a net cash inflow over time".

Tegen de definitie van en de opvatting over een service faciliteit van Mautz (1994) kan ten
aanzien van zorginstellingen, non-profit organisaties met eigen opbrengsten, ingebracht worden

dat uiteindelijk een service faciliteit bijdraagt aan het voortbrengen van diensten die uiteindelijk
leiden tot eigen opbrengsten die betaald worden door afnemers van die diensten. De service facili-
teit heeft in deze dus wel toekomstige netto inkomende kasstromen tot gevolg, ofschoon die kas-
stroom geen winstcomponent hoeft le bevatten.

Het onderscheid in activa en service faciliteiten zoals Mautz (1994) dat maakt brengt een
tweetal problemen met zich mee:

1. De afbakening van het grensgebied. Dit is vooral een gevolg van het feit dat de non-profit orga-
nisatie als zodanig geen economisch voordeel nastreeft, maar genoegen neemt met opbrengsten
die de kosten dekken. Is het nu mogelijk om activa te onderscheiden waarvoor wel de intentie
bestaat een economisch voordeel te behalen, en anderzijds service facilities waarvoor deze
intentie niet bestaat? Een dergelijk onderscheid lijkt strijdig met de doelstelling van de non-pro-
fit organisatie, ofschoon niet uitgesloten moet worden dat bepaalde activa aangehouden worden
om voordelen te genereren die later ingezet kunnen worden voor de doelstelling van de non-
profit organisatie. Eventueel kan een onderscheid gemaakt worden tussen activa die buiten de

non-profit organisatie bij een profit organisatie een alternatieve aanwending kennen en activa
die een dergelijke alternatieve aanwending niet kennen en dus alleen aangewend kunnen wor-
den in een non-profit organisatie. Een andere interpretatie is dat sprake is van activa die aange-
wend worden om het primaire doel van de non-profit organisatie te verwezenlijken, terwijl er
ook secundaire activa zijn die daartoe niet ingezet worden. Dit laatste onderscheid is zeer kunst-
matig en doet all)reuk aan de non-profit organisatie die met alle haar ten dienste staande midde-
len haar primaire doelstelling tracht te realiseren. Alle onderscheiden die gemaakt kunnen
worden naar aanleiding van het werk van Mautz (1994) zijn echter vrij kunstmatig en moeilijk te
objectiveren omdat uitgegaan wordt van twee klassen activa binnen den non-profit organisatie.

2. De overgang van een actief in een service faciliteit en omgekeerd. Indien een non-profit organi-
satie met behulp van haar ter beschikking staande service faciliteiten diensten verleent dan zul-
len deze, aangezien er sprake is van een opbrengsten verwervende non-profit organisatie, leiden
tot liquide middelen (eventueel indirect via een vordering). De vraag is of de financiele verslag-

geving zowel service faciliteiten die niet aan de definitie van een actief voldoen als daadwerkelij-
k€ activa moet bevatten.

Daarmee is het onderscheid dat door Mautz (1989 en 1994) gemaakt is tussen twee catego-
neen activa te kunstmatig en te zeer gebaseerd op subjectieve criteria zodat dit onderscheid niet

Externe verslaggeving van samenwerhende:orginstellingen     163



praktisch toe te passen is. Essentieel is weI dat Mautz (1989 en 1994) onderkent dat non-profit
organisaties activa aanhouden met een geheel andere bedoeling dan profit organisaties. De intentie
waarmee acti, a worden aangehouden kan gezien worden als essentieel voor het onderscheid tus-
sen profit organisaties en lion-profit organisaties.

Anthony (1989) gaat er \'an uit dat de definities van activa en passiva niet aangepast hoiven
le worden. maar dat aan het per saldo overbluvende eigen vermogen bil non-profit organisaties een
andere betekenis toegekend moet worden dan bij profit organisaties. Is bil profit organisaties spra-
ke van een "residual interest" dat beschikbaar is om (gedeeltelijk) uitgekeerd te worden aan aan-
deelhouders, bij non-profit organisaties is sprake van een "residual interest" dat de organisatie zelf
ter beschikking staat zonder dat hier (latente) claims op rusten. In deze kan een vergelijking
getrokken worden met een stichting naar Nederlands recht. Het hier in opgesloten vermogen is
een doelvermogen dat geheel aangewend kan worden voor het doel waarvoor de stichting is opge-
richt (Asser en Van der Grinten, 1991).

De International Federation of Accountants (1FAC) heeft in augustus 1998 Exposure Drafts
(ED) nummers 1 tot en met 5 van International Public Sector Accounting Standards (IPSASs),
bestemd voor overheidsorganisaties, uitgegeven. Ed 2 en ED 4 bevatten geen definities van
"assets", maar in ED 1, ED 3 en ED 5 is een "asset" als volgt gedefinieerd: "Assets are resources

controlled by an entity as a result of past events and from which future economic benefits are
expected to flow to the entity" Deze definitie komt in de kern overeen met die uit het Conceptual
Franiework van het lASC. Opgemerkt moet worden dat de IFAC geen Conceptual Framework
heeft ontwikkeld als "basis" voor de IPSASs en dat zodoende definities van onder meer 'assets" in
diverse richthinen voorkomen en bepaalde elementen, zoals de doelstelling van financiele verslag-
geving, de kenmerken van mforniatievoorziening en dergelijke in een IPSAS zijn opgenomen ler-
will definities van bilvoorbeeld  assets" in elke ED terug keren, hetgeen de consistentie niet tell
goede ko[lit

De International Federation of Accountants (IFAC) heelt in december 1998 Exposure Drafts
(ED) nummers 6 tot en met 8 z·an International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) uit-
gegeven. Een  asset" is daarin als volgt gedefinieerd:  ' Assets are resources controlled b> an entitv
as a result of past events and from which future economic benefits or service potential leursivenng
van de auteur, FS) are expected to flow to the entity" Opgemerkt moet worden dat de definities
roor 'expenses", liabilities" en "revenues" overeenkonistig zijn aangepast waarbij het -service
potential" in de definitie is toegevoegd

Opgemerkt moet worden dat tussen de Exposure Drafts uit augustus 1998 en die uit deceni
ber 1998 een inconsistentie is ontstaan doordat in elke ED weer apart de definities van een actief
en de andere elementen zijn opgenomen. Het opstellen van een Conceptual Framework waarin
steeds terugkerende facetten ziin opgenomen in onderlinge samenhang, zou dergeli.ike inconsis-
tenties tegen hebben gegaan.
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Overheidsorganisaties hebben als belangrijk gemeenschappelijk kenmerk met non-profit
organisaties dat ze niet in het leven geroepen zijn om winst na te streven, maar om bepaalde niet-
financiele doelen (of belangen) na te streven. De de finitie van een actief voor overheidsorganisaties
is dus uitermate relevant voor de definitie van een actief voor non-profit organisaties, omdat beide
soorten organisaties primair niet-financiele doelen nastreven. De definitie van een actief zoals de
IFAC die geeft, kan dus relevante aanknopingspunten bieden voor de de finitie van een actief bij
non-profit organisaties of in het bijzonder bij zorginstellingen.

Voor de definitie van een actief wordt in dit onderzoek uitgegaan van een tweetal essentiele

uitgangspunten:
1. Activa worden door een non-profit organisatie, in het bijzonder een zorginstelling, altijd aange-

wend voor het realiseren van haar primaire doelstelling die van niet financiele aard is.
2. Alle activa worden, zonder uitzondering, aangewend voor dit primaire doel van de zorginstel-

ling, uitgaande van de veronderstelling dat noch de doelstelling van de zorginstelling deelbaar is
in een financieel en een niet-financieel deel, noch dat activa op een objectieve wijze ingedeeld
kunnen worden in twee of meer klassen op basis van een intentie die immers niet objectief vast
te stellen is.

Een bijzonder punt is de vervreemding van activa door een zorginstelling. Het is denkbaar
dat een zorginstelling een actief heeft en dit buiten gebruik stelt voor haar primaire doelstelling.
Voorbeelden hiervan zijn overtollige grond, portierswoningen, meubilair of kantoorpanden. Deze
activa hebben vanuit het oogpunt van de primaire doelstelling geen directe waarde meer. Door ver-

koop echter worden liquide middelen verworven die weer dienstbaar gemaakt kunnen worden aan
de primaire doelstelling. Deze relatie gaat alleen niet meer op in die situaties dat de zorginstelling
om welke reden dan ook haar activiteiten beeindigt en geliquideerd wordt.

De definitie van een actief in het Stramien is gebaseerd op gebruik in de financiele verslagge-

ving, hetgeen betekent dat de financiele invalshoek uit de aard der zaak bepalend is. 1n de externe

verslaggeving, die onder meer de financiele verslaggeving bevat, wordt uitgegaan van een breder
gebied van verslaggeving en wordt de mogelijkheid geopend ook andere dan financiele informatie
te verstrekken aan gebruikers. Gezien de beschouwing over het Comprehensive Model of Business

Reporting (AICPA, 1994) in de voorgaande paragraaf en tegen het licht van Corporate Governance,
is dergelijke informatievoorziening essentieel voor non-profit organisaties, dus ook voor zorginstel-
lingen.

Indien nu de definitie van een actief gereserveerd wordt voor de financiele verslaggeving, dan
is het sterk de vraag of deze definitie aangepast moet worden. Een non-profit organisatie heeft acti-

va, die op de balans worden opgenomen als voldaan wordt aan de criteria voor verwerking, en
wendt deze aan voor het realiseren van haar primaire doelstelling: het leveren van goederen en/of
diensten (uitgegaan wordt in het vervolg van diensten). In een aantal gevallen wordt voor deze

diensten een vergoeding betaald, namelijk als sprake is van non-profit organisaties met overwe-
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gend eigen opbrengsten in de t>'pologie ;an Herremans en Mentink (1993). Deze ,·ergoeding kan
kostendekkend ziln. hetgeen betekent dat ook de kosten ran het gebruik van het actie f gedekt
worden uit de rel"kregen vergoeding. In deze vorm ziet de non-profit organisatie in vergelijking
met een profit organisatie slechts af van het bedingen ran een (zo hoog mogelijke) winstmarge
Een bilzondere vorm doet zich roor als een dienst gele,erd wordt aan cen afnemer (bijvoorbeeld
een patient). ter\\ ijl de betaling, die volledig gerelateerd is aan deze dienst. door cen derde (bil-
L·oorbeeld eeti zorgverzekeraar) geschiedt

ls de vergoeding niet kostendekkend, hetgeen bil non-profit organisaties met beperkte of
ontbrekende eigen opbrengsten (Herremans en Mentink, 1993) het geval is, dan dient een dergelij-
ke non-profit organisatie zich te verlaten op "bijdragen om niet' Dergelijke bijdragen om niet wor-
den verkregen van subsidienten die een dergelijke bijdrage slechts dan bereid zijn te leveren als de

non-profit organisatie de gewenste diensten voortbrengt. De subsidient neemt dus als voorwaarde
roor de subsidie of bijdrage dat de non-profit organisatie bepaalde diensten levert Om deze dien-

sten le kunnen leveren zijn echter activa nodig die bijdragen aan de voortbrenging van de gewens-
te diensten. De subsidient verstrekt de non-profit organisatie dus een economisch voordeel onder
voorwaarde dat deze bepaalde diensten levert en dus de daarroor benodigde activa aanhoudt. Het
feit dat de relatie tussen het actief en de subsidie minder direct is hoeft geen belemmering te ziln.
Ook profit oiganisaties kunnen in vele gevallen slechts hun producten of diensten voortbrengen

indien sprake is van een complex van activa waarbil de bijdrage van elk actief aan de voortbren-
ging moeizaani of arbitrair te bepalen is.

Acti ·a rm zorginstellingen (en non-profit organisaties) vervullen binnen die organisatie een
liepaalde functie. Bijvoorbeeld gebouwen voor huisvesting, medische apparatuur ten behoeve ,·an
ingrepen 101 1 liatienten of keukeninstallaties ten behoeve van de berciding van maaltilden zoor

i,atienten. indien een zorginstelling een dergelijk actief niet zou hebben, is Zil gedw·ongen de func-
lies mn het desl,etreffende actief elders in te kopen. Het actief bespaart dus het inkopen van deze
luncties In cleze zin belichaamt een actiefdus toekomstige economische roordelen, namelilk
liesparingen ten aanzien van de inkoop van functies. De toekomstige economische voordelen van
IiCI gel)ouw' zilli de in cle tirki,mit uitge>p.iarde huis\'estingslasteii chil,oorbeeId \.111 huur), de ult·
gespaarde lasten r'an leasing 1·an medische apparatum" 01 de kosten \'an inkoop \"an maaltijden tell
behoe\'e van patienten bij een cateraar.

Daarmee kan een actie f bij een non-profit organisatie dus op een drietal manieren tot een
linancieel, economisch, roordeel leiden
1.  Met her actief worden diensten z·oortgebracht die leiden tot opbrengsten die alle kosten ;·an die

dienst, waaronder die van het gebruik van activa, dekken. De dienst wordt dus kostendekkend
verkocht" aan de at"nemer. Een bijzondere vorm in deze als de dienst geleverd wordt aan een

afnenier teiwill een derde, direct gerelateerd aan de geleverde dienst, betaalt.
2   Met liet actief worden diensten roortgebracht die niet leiden tot een (kostendekkende)

opbrengst. Subsidienten zijn echter bereid de non-profit organisatie te bekostigen onder 5001-
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waarde dat deze bepaalde diensten levert. Omdat voor de diensten activa nodig zijn, worden
ook de activa bekostigd vanuit de subsidies. In dit patroon is de band tussen activa en economi-
sche voordelen minder direct (welk actief leidt tot welke subsidies), maar niettemin aanwezig.

3.  Met het actief worden toekomstige kosten die het gevolg zijn van het inkopen van de functies
van het actie[ uitgespaard. Het actief belichaamt uitgespaarde toekomstige kosten.

De definitie van een actief hoeft voor de financiele verslaggeving dus niet aangepast te wor-
den. De door Mautz (1994) en de IFAC (1998) genoemde "service facilities" die bijdragen aan de
realisatie van het primaire doel van de non-profit organisatie zijn daarmee niet een aparte categorie
voor de financiele verslaggeving, omdat deze financiele verslaggeving alleen de financiele aspecten
van de bedrijfsvoering van de non-profit organisatie weergeeft. Het service-potentieel dat aanwezig
is in de non-profit organisatie is echter voor veel gebruikers van de financiele verslaggeving een
belangrijk aspect en zou uit dien hoofde terug moeten keren in de externe verslaggeving in bredere
zin, door het rapporteren van de kostprijs en de waarde van het betreffende potentieel. De vraag
doet zich voor of dit in het kader van het in de voorgaande paragraaf geschetste Comprehensive
Model of Business Reporting (AICPA, 1994) kan.

Service faciliteiten zijn niet eenduidig gedefinieerd. Uitgaande van de definitie van een actief
en uitgaande van de doelstelling die Mautz (1994) en IFAC (1998) trachten te verwezenlijken, zou
de definitie van een service faciliteit als volgt kunnen luiden: een service faciliteit is een uit
gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel, waarover de non-profit organisatie de
beschikkingsmacht heeft en waaruit in de toekomst naar verwachting bijdragen aan de primaire
doelstelling van de non-profit organisatie zullen voortvloeien.

Een service faciliteit moet dus voldoen aan mutatis mutandis dezelfde eisen als een actief: het
is een middel dat voortkomt uit een gebeurtenis uit het verleden, waaronder aankoop of schenking
kunnen vallen, en moet in de macht van de non-profit organisatie zijn, omdat de non-profit orga-
nisatie zich de voordelen die er uit zullen voortvloeien exclusief moet kunnen toeeigenen. De ser-
vice faciliteiten moeten bovendien een bijdrage in de toekomst kunnen leveren, anders is sprake
van reeds verbruikt potentieel dat geen bijdrage meer kan leveren, maar deze reeds geleverd heeft.
Geschonken activa worden in de financiele verslaggeving opgenomen als zij voldoen aan de crite-
ria voor een actief. Met name moet de schenker de beschikkingsmacht (vergelijk met economische

eigendom) overgedragen hebben aan de non-profit organisatie. Opgemerkt moet worden dat
schenkingen bij zorginstellingen zowel in frequentie van voorkomen als omvang in het algemeen
beperkt zijn Alvorens dieper in te gaan op de rapportage van de service faciliteiten wordt eerst de

behandeling van het actief voortgezet.

Een actief wordt verwerkt in de balans, in de financiele verslaggeving, wanneer:
1. het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen aan de onderneming zullen

toevloeien en
2   het actief een kostprijs of waarde heeft waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden

vastgesteld.
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Het eerste punt is onverminderd toe te passen bij non-profit organisaties. Van een actiel in de
linanciele verslaggeving moet vastgesteld kunnen worden dat het in de toekomst een financiele bij-

drage zal leveren aan de non-profit organisatie  Dit komt dus neer op een beoordeling of het actiet
er toe leidt dat in de toekonist opbrengsten rerkregen Ii·orden voor diensten die met behulp van
het actiel geleverd worden, of dat subsidienten bereid zi in om een bildrage te gorn ten behoeve
r·an het leveren ran diensten waarvoor het actief noodzakelijk is, of dat het actiel leidt tot toekom-
stige besparingen Het tweede punt betekent dat een kostpriis of waarde vastgesteld moet kunnen
worden. De kostprijs van een activum kan (betrouwbaar) gemeten worden, hetgeen onder de

behandeling van de waardering zal blijken. Gemeten kan worden welke opoffering de zorginstel-
ling gedaan heeft om een actiet te verwerven of welke opoffering gedaan zou moeten worden om
een vergelijkbaar actief te verkrijgen. Ten aanzien van de waarde kan eventueel een berekening

gemaakt worden van in de toekomst te realiseren uitsparingen vanwege het achterwege blijven van
de inkoop van de functies die het actie f vervult. Activa die wel voldoen aan de definitie van een

actief, maar niet aan de criteria voor verwerking, verschijnen niet op de balans van de zorginstel-
ling.

De waardering van een actief bij een non-profit organisatie, in het bijzonder een zorginstel-

ling, omvat het proces van vaststellen van de geldbedragen waarvoor het actief moet worden ver-

werkt en aangehouden in de balans. Volgens het stramien houdt dit een keuze van bepaalde

waarderingsgrondslagen in. Het Stramien onderscheidt de volgende waarderingsgrondslagen:
1.  Historische kostprils Activa worden verantwoord voor het bedrag aan geldmiddelen dat is

betaald, of voor de reele waarde van de tegenprestatie die is geleverd om ze te verwerven
2 Vervangingswaarde. Activa die gewaardeerd worden op vervangingswaarde staan op de balans

tegen het bedrag aan geldmiddelen dat zou moeten worden betaald indien een zelfde of gelilk-

waardig actief zou worden verworven

3   Directe opbrengstwaarde. Een actie f wordt opgevoerd voor het geldbedrag dat kan worden ver-
kregen door het actief op een norniale wilze af te stoten.

4  indirecte opbrengstwaarde Een actief wordt opgeroerd  ·oor de huidige contante waarde ran de
netio-instroom aan kasmiddelen die de post tiaar vel-wachting zat gcnereren

Kunnen dezc waaideringsgroncislagen ook bil zorginstellingen gehanteerd worden?
1   De historisclie kostprijs kan zonder meer toegepast worden voor activa op basis van de geld-

waarde die opgeofferd is om ze te verkrijgen. Als een actief verworven wordt via een interme-
diaire markt dan is op die niarkt een prijs tot stand gekomen die de zorginstelling heeft moeten

voldoen. Heeft een zorginstelling een actie f niet via een markt verworven dan zal veelal toch
sprake zi in van een bedrag aan geldmiddelen dat opgeofferd is. Een eventuele tegenprestatie die
geleverd is in ruil voor een actief kan ook gemeten worden door de tegenprestatie in een geldbe-
drag uit te drukken dat opgeofferd zou zijn voor die desbetreffende tegenprestatie. Overigens

moet opgemerkt worden dat de historische kostprijs bij profit organisaties de meest voorko-
mende waarderingsgrondslag is volgens het Stramien, terwijl deze waarderingsgrondslag in de
RJZ voorgeschreven wordt voor alle activa en in de RJZ 1991 voor de meeste categorieen van
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activa. De belangrijkste argumenlen om historische kostprijzen ook daadwerkelijk toe te passen

bij zorginstellingen zijn gelegen in de bekostiging van zorginstellingen (zie bijlage 1) die voor-
ziet in bekostiging van de afschrijvingen op basis van historische kostprijs en de huidige prak-
tijk van de externe verslaggeving die thans geheel op historische kostprijs gebaseerd is.

2.   De  vervangingswaarde  kan  ook bij zorginstellingen toegepast worden. Ten eerste  doet zich nu

de vraag voor of deze waarde betrouwbaar gemeten kan worden voor activa die een zeer speci-
fieke functie vervullen voor de zorginstelling. Zo zal de vervangingswaarde van een ziekenhuis-
gebouw alleen vastgesteld kunnen worden door een berekening te maken van de bouwkosten
indien eenzelfde of een vergelijkbaar gebouw gerealiseerd zou moeten worden. Aangezien voor
een deel van de activa van een zorginstelling geen markt bestaat en een deel van die activa ook
weinig frequent gerealiseerd wordt, roept dit vragen op over de betrouwbaarheid van de waar-
dering, maar niet over de waarderingsgrondslag als zodanig. In het algemeen zal de betrouw-
baarheid van de waardering beperkt zijn, met name vanwege het ontbreken van een markt
waarop deze activa verhandeld worden, zodat deze waarderingsgrondslag op grond hien'an niet
toepasbaar is. Ten tweede moet de vraag gesteld worden of waardering volgens vervangings-

waarde past bij de aard van een zorginstelling en de doelstellingen van niet-financiele aard die
een zorginstelling nastreeft. Op dit punt wordt bij de vermogensinstandhouding terug geko-
men. Ten derde moet opgemerkt worden dat voor activa waarvan de afschrijvingen door de
subsidient op historische kostprijs bekostigd worden vervangingswaarde geen goede waarde-

ringsgrondslag is, omdat de ontvangsten uit hoofde van deze activa gebaseerd zijn op histori-
sche kostprijs. Dit argument wint aan betekenis bij die activa waarvan de planning en realisatie

volledig afhankelijk zijn van de goedkeuring van de subsidierende overheid; de zorginstelling
hoeft zelf geen fondsen te vormen om de vervanging te bekostigen.

3. De directe opbrengstwaarde is in het algemeen niet toepasbaar bij zorginstellingen.

Zorginstellingen hebben als doelstelling om bij voortduring de gewenste goederen en/of dien-
sten te leveren. Het te gelde maken van de activa is in het algemeen niet dienstbaar aan deze

doelstelling, zodat de directe opbrengstwaarde niet van toepassing is. Bij uitzondering kan deze

wel toegepast worden op activa waarvan de zorginstelling heeft besloten dat deze afgestoten
worden omdat ze niet meer dienstbaar zijn aan de doelstellingen van de zorginstelling. Alsdan is
het reeel om als waarde voor dat activum de directe opbrengstwaarde te nemen die naar ver-
wachting gerealiseerd kan worden bij het afstoten van een actief. Een bijzonder punt van aan-
dacht wordt hier gevormd door de systematiek van bekostiging. Indien eventuele boekwinsten
bij verkoop van een actief in mindering worden gebracht op het externe budget dat dient ter
bekostiging van de zorginstelling, dan dient deze korting op de bekostiging die direct voort-
komt uit de behaalde boekwinst weer in mindering gebracht te worden op de waarde van het te
vervreemden actief.

4. De indirecte opbrengstwaarde als waarderingsgrondslag voor activa is minder geschikt voor
non-profit organisaties. De indirecte opbrengstwaarde gaat uit van de contante waarde van de
toekomstige cash-inflow. In die gevallen dat activa bekostigd worden uit bijdragen om niet is er
geen relatie tussen de cashflow en het actief zodat deze waarderingsgrondslag niet toegepast kan
worden. In die gevallen dat activa door de subsidient bekostigd worden op basis van historische
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kostprijs voegt deze waarderingsgrondslag weinig relevante informatie toe aan de externe K·er-

slagge,·ing. In het algenieen kan een zorginstelling, die eigen opbrengsten verwerft, toekomstige
kasstromen inschatten, ook als deze Keen winstcomponent beratten. De vraag doet zich echter

voor of een dergeliIke waarderingsgrondslag de gebruiker van de externe rerslaggeving voorziet
r.in reler·ante ink,rmatie in een sector waar een groot deel van de afschrilvingen bekostigd wor-
den op basis \·an historische kostprilzen en de overheid intensief betrokken is bil de planning
en bouw van zorginstellingen. Oni deze reden is de bepaling ran de waarde van de in de toe-
komst te realiseren besparingen op de inkoop van functies die vervuld worden door een actief
weinig zinvol. Mede gezien de tot op heden gegroeide praktijk is indirecte opbrengstwaarde als

waarderingsgrondslag een weinig relevante optie.

Aldus blijven voor een zorginstelling de historische kostprils en de vervangingswaarde over
als de theoretisch belangrijkste methoden voor de waardering van een actief, terwijl de directe
opbrengstwaarde toegepast kan worden bij het afstoten van activa. Bij dit laatste dient rekening
gehouden te worden met de eventuele effecten die in de bekostiging optreden indien boekwinst
gemaakt wordt, het negatieve effect in de bekostiging wordt in mindering gebracht op de directe

opbrengstwaarde

Een hilzonder punt van aandacht wordt gevormd door de "impairment", recent in lAS 36 uit-
gewerkt. Uitgangspunt van "impairment" is dat activa op de balans geen hogere waarde hebben

dan hun  'recoverable amount-. dat wil zeggen het bedrag dat met behulp van het desbetreffende
actief terugrerdiend kan worden. "Impairment" is gebaseerd op de toekomstige economische voor-
delen die een actief kent. ls het nu mogelijk gedurende de gebruiksperiode,an een actief een
mschatting le maken van een eventuele waarderermindering? Uitgaande van "impairment" get,a-
scerd op recoJ·erable amounts" is dit niet altild betrouwbaar mogelilk. "Impairment" bij activa van
non-profit organisaties is slechts dan mogelilk alA gedurende de le\ensduur blijkt dat de Kerwachte
ti·et·disconteerele) ophiengsten I·an dat actiet lager blilken te ziln dan bil aanschal aangenonien
Herd. Op dat nk,nient wordt de waarde door inhaalafschrilvingen zodanig aangepast dat de w aar-
de ila afschrii\'ingen correspondeert met de nog te verwachten opbrengsten. Hiervoor is dus noocl-
zakelilk clat de non-profit organisatie in staat is de toektinistige kasstromen die samenhangen met
het actief betrouwbaar te schatten. Kan de betrouwbaarheid al ter discussie gesteld worden bil acti-
ra die leiden tot opbrengsten door middel van de daarmee le genereren en af le zetten diensten, bil
non-profit organisaties die subsidies ontrangen die niet gebaseerd zijn op actizlteiten of op een
tegenprestatie voor geleverde diensten, is een dergelijk verband tussen activa en kasstromen waar-
schi inlilk niet betrouwbaar te meten  De ' impairment" van activa is in dergelijke gevallen nauwe-
lijks te bepalen.

Tot slot doet zich de rraag voor naar de volledigheid van de financiele verslaggeving op het
gebied van de activa en passiva: worden alle activa en passiva op de balans zichtbaar? Met name
activa en passiva die niet voldoen aan de criteria voor verwerking verschilnen niet op de balans.
Toelicliting van deze activa en passiva in de financiele verslaggering is noodzakelijk om de gebrui-
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ker in staat te stellen zich een juist en volledig beeld te vormen van de financiele positie en resulta-
ten van de non-profit organisatie.

De beschouwing van definitie, verwerking en waardering van activa kan ook toegepast wor-

den op het vreemd vermogen.

Vreemd vermogen betreft bestaande verplichtingen van de onderneming die voortkomen uit
gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uit-
stroom uit de onderneming van middelen die economische voordelen in zich bergen. In feite komt
de definitie van vreemd vermogen neer op een uit een gebeurtenis in het verleden voortkomende
verplichting die naar verwachting de uitstroom van activa met zich meebrengt. Activa zijn immers
de middelen die de verwachte economische voordelen in zich dragen. De definitie van een actief is

niet aangepast en de definitie van vreemd vermogen hoeft, voor de financiele verslaggeving, even-
eens niet aangepast te worden. Bij vreemd vermogen, bij een non-profit organisatie, gaat het even-
zeer om de uitstroom van economische voordelen.

Inzake de verwerking van vreemd vermogen kan aanknoping gezocht worden bij de verwerking
van een actief: de uitstroom van economische middelen moet waarschijnlijk zijn en de waarde of
kostprijs moet betrouwbaar vastgesteld kunnen worden. De waarde van vreemd vermogen zal naar
verwachting vastgesteld worden aan de hand van het geldbedrag of aan de hand van de waarde
van het actief dat naar verwachting de organisatie uitstroomt.

De waardering van vreemd vermogen wordt behandeld aan de hand van de behandeling van
de waarderingsgrondslagen voor activa. Ook vreemd vermogen kan verwerkt worden op basis van

het bedrag van de opbrengst die in het verleden is ontvangen in ruil voor de verplichting (histori-
sche kostprijs). Eveneens kan vreemd vermogen opgenomen worden op basis van vervangings-
waarde: het bedrag aan geldmiddelen dat vereist zou zijn om de verplichting thans af te wikkelen.
De directe opbrengstwaarde ligt voor vreemd vermogen evenals voor activa slechts voor de hand

als waarderingsgrondslag als sprake is van het vrijwel direct afwikkelen van de verplichting. Indien
dit niet het geval is, dan is de directe opbrengstwaarde niet geschikt om als waarderingsgrondslag
voor vreemd vermogen van zorginstellingen te gebruiken. De indirecte opbrengstwaarde zou de
huidige contante waarde zijn van de toekomstige uitstroom aan kasmiddelen, naar verwachting
vereist om in de nomale loop van de activiteiten de verplichting te voldoen. Deze laatste waarde-
ringsgrondslag zou voor het vreemd vermogen toegepast kunnen worden, maar door het feit dat
deze waarderingsgrondslag ongeschikt is voor de activa, is het inconsequent deze wel toe te laten
voor het vreemd vermogen.

Het eigen vermogen is het saldo van activa en passiva volgens het Stramien. Deze post in de
financiele verslaggeving kan in de balans worden onderverdeeld. Voor zorginstellingen die groten-
deels in de vorm van een stichting worden gedreven, is het relevant op te merken dat er geen aan-
deelhouders of daarmee gelijk te stellen partijen zijn die een (latente) claim op het eigen vermogen
of delen daarvan hebben.
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Inzake het eigen \'ermogen In}rclt ingegaan op Anthony (1989) die ingaat op de vraag of de

rerslaggezing ran non-profit organisaties zou moeten verschillen van die van profit organisaties.

De FASB heeft in haar FASB Statements of Financial Accounting Concepts een Conceptual
Framework neergelegd. In Statement of Financial Accounting Concepts no. 4, "Objectives of
Financial Reporting by Nonbusiness Organizations, paragraaf 1, concludeert de FASB "that it is
not necessal'y to develop an independent Conceptual Framework for an>· particular category of
entities (e.g., nonbusiness organizations or business enterprises). Rather, its goal is to develop an
integrated Conceptual Framework that has relevance to all entities and that provides appropriate
consideration of any different reporting objectives and concepts that may apply to only certain

types of entities.". Even verder in paragraaf 1 constateert de FASB: "Consideration of the differen-
ces between the objectives of financial reporting set forth in this statement and those in Concepts

Statement  1 (Statement of Financial Accounting Concepts no. 1, "Objectives of Financial Reporting
by Business Enterprises) will be most usefull in helping to identify those areas that may require
unique treatment." Hieruit mag geconcludeerd worden dat de FASB van mening is dat financiele
verslaggeving bij non-profit organisaties niet wezenlijk hoeft af te wijken van die bij profit organi-
saties. Echter, uit het tweede citaat, waar gesproken wordt over "require unique treatment, blijkt
dat de mogelijkheid geopend wordt om afwijkingen ten opzichte van profit organisaties te introdu-
ceren.

De FASB geeft in Statement of Financial Accounting Concepts no. 4, paragraaf 6, de naar
haar mening meest in het oog lopende verschillen tussen non-profit organisaties en profit organisa-
lies:
]   De ontvangst van significante middelen van verstrekkers die noch terugbetaling van het middel

noch rendement daarop verwachten.
2. Operationele doelstellingen die anders ziin dan het voorzien in goederen en diensten om winst

te behalen
3  Afwezigheid van een duidelijk omschreven eigendonisbelang dat verkocht of overgedragen kan

worden of dat recht geeft op een decl van het liquidatiesaldo ingeval van liquidatie.

In zliii monogralie Should Business and Nonbusiness Accounting be Differentr geeft

Anthony (1989) zelf als antwoord op deze vraag een duidelijk .Ja,.. Echter, in zijn opvatting is het

enige verschil gelegen in het feit dat profit organisaties (aandelen-)kapitaal verkrijgen van beleg-
gers, terwill non-profit organisaties kapitaal verkrijgen van contribuanten. Op het niveau van

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) mag dit echter in zijn ogen niets uitmaken. in
beide gevallen is sprake van kapitaal dat buiten de meting van het (netto) inkomen moet blijven
Dit werk van Anthony, dat aansluit op het Conceptual Framework van het FASB, verdient enige
nadere uitleg.

Anthony (1989) gaat in op de reeds eerder genoemde verschillen tussen profit organisaties en
non-profit organisaties die de FASB als significant beschouwt:

172     Externe verslaggeving vansamenwri-kendr zorginstellingen



1. In het huidige Conceptual Framework van het FASB wordt eenvoudigweg geen aandacht
besteed aan door contribuanten verstrekt kapitaal. Dit betekent eerder dat de huidige richtlijnen
met betrekking tot kapitaal uitgebreid moeten worden dan dat nieuwe richtlijnen specifiek voor
non-profit organisaties ontwikkeld moeten worden.

2. Dit kenmerk geeft het verschil weer tussen non-profit organisaties en profit organisaties. De
FASB geeft echter in de ogen van Anthony niet aan wat dan de gevolgen zijn voor de financiele
verslaggeving

3. Het derde argument van de FASB geeft ook een kenmerkend verschil tussen non-profit organi-

saties en profit organisaties. Echter, als er geen eigenaars zijn, dan zijn er ook geen transacties
met hen (bijvoorbeeld dividendbetaling) en hoeft men in de financiele verslaggeving ook geen
rekening te houden met dergelijke transacties. Ook de meting van het (netto) inkomen wordt
hierdoor niet beinvloed.

Anthony (1989) richt zich met name op twee elementen: het meten van het inkomen van een
organisatie en de instandhouding van het kapitaal. Het is van belang een onderscheid te maken
tussen de operationele inkomsten van een organisatie, die invloed hebben op het inkomen, en de
kapitaalsinkomsten van de organisatie, die geen invloed hebben op het inkomen, maar op het in
de balans zichtbare kapitaal c.q. eigen vermogen.

Het belangrijkste doel van financiele verslaggeving is om het netto inkomen te meten in een
bepaalde periode en dit te rapporteren in een financieel verslag. Volgens Anthony (1989) is het
meten van het netto inkomen bij non-profit organisaties hetzelfde als bij profit organisaties. De
essentiele karakteristieken zijn (pagina 31):
1.   Het netto inkomen is gerelateerd aan gel)eurtenissen die  in de verslagperiode gebeurden  o f aan

het licht kwamen.
2. Deze gebeurtenissen zijn opbrengsten en kosten. Kapitaaltransacties moeten hier buiten gelaten

worden.
3. Het netto inkomen rapporteert het inkomen dat verdiend is en geeft geen voorspelling over het

toekomstig inkomen.
4. De bedragen van kosten en opbrengsten zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, monetaire

bedragen en dus historische kosten.

5. Bij een break-even financiele prestatie zijn de opbrengsten gelijk aan de kosten en heeft een

organisatie zijn kapitaal in stand gehouden in de verslagleggingsperiode.

Ofschoon de meting van het netto inkomen gelijk is, is de betekenis van het netto inkomen
verschillend. Een profit organisatie moet voldoende inkomen genereren om de beleggers die aan-
delen in de organisatie houden tevreden te stellen. Voor een non-profit organisatie is de financiele
positie een randvoorwaarde bij het realiseren van haar primaire doelstelling.

De instandhouding van het kapitaal is voor zowel non-profit organisaties als profit organisaties
van groot belang. Bij profit organisaties bestaat het kapitaal uit door aandeelhouders gestort ver-
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mogen en mt ingehouden winst. Uit de 1ngehouden winst wordt dividend betaald :ian de aandeel-
houders. Bil lion-profit organisaties bestaat het kapitaal uit door contribuanten bileengebracht
kapitaal en ingehouden winst. Hier maakt Anthony (19891 een tweetal aantekeningen Ten eerste

moet er bil bildragen door contribuanten een onderscheid gemaakt worden tussen kapitaalbildra-
gen die direct op de balans tot uitdrukking komen en bijdragen in de vorm zan opbrengsten die
op de winst- en rerliesrekening toi uitdrukking komen. Anthon>· (1989) is \·an mening dat een
goed criterium ontbreekt. Naar zijn mening :ouden alle bildragen in de resultatenrekening tot uit-
drukking dienen te komen tenzij bildragen expliciet geworven worden als kapitaal, deze bijdragen
te groot ziln om als subsidie voor de dagelijkse gang van zaken te kunnen bestempelen, door de
schenker als kapitaal bestempeld of kennelijk bedoeld ziIn of duidelijk niet bestemd kunnen wor-
den als bijdrage in de dagelijkse gang van zaken omdat de schenking zich er niet toe leent, bijvoor-
beeld een schenking van kunstwerken aan een museum. Ten tweede hoeven uit de ingehouden
winst geen (dividend-)uitkeringen gedaan te worden. Waar bil profit organisaties aandeelhouders

kapitaal storten en daarmee (mede-)eigenaar worden van het bedrijf, storten bij non-profit organi-
saties contribuanten eveneens kapitaal, maar worden daarmee geen (mede-)eigenaar. Eigenaars
hebben een claim op de activa van de organisatie ingeval van liquidatie, terwijl contribuanten dit
niet hebben. Dit onderscheid is, in geval sprake is van een "going concern", van ondergeschikt
belang

Anthony (1989) komt tot de conclusie dat zowel de resultatenrekening als de balans en het
kasstroonio,ierzicht van non-profit organisaties opgesteld kunnen en moeten worden zoals bil pro-
fit organisaties gebruikelijk. Als aanvulling daarop zouden non-profit organisaties een overzicht
raii de mutaties m hun kapitaal moeten geven.

Inzake het eigen rermogen is het zinvol om de ,·ermogensbegrippen en rermogensinstand-
houdingsdoelstellingen te beschouwen. Het vermogensinstandhoudingsbegrip is noodzakelilk orn
te kunnen bepalen wanneer winst gemaakt wordt. het is een ijkpunt roor de bepaling van de
winst Inzake i·crniogensinstandhouding kan onderscheid gemaakt worden lussen
1 Fin.inciele i·ermogensinstandhouding: van winst is sprake indien het financiele of geldbedrag

van het netto-actief (acti\·a minus passira) aan het einde van de periode hoger is dan dat .lan het

begin van de periode, rekening houdend met kapitaalstortingen en -uitdelingen. De financiele
vermogensinstandhouding kan gemeten worden in nominale geldeenheden of in eenheden con-
stante koopkracht. Winst is de toename van het nominale geldvermogen

2.  De  fysieke vermogensinstandhouding: er wordt slechts winst gerealiseerd als de f>·sieke produc-
tiecapaciteit (of operationeel vermogen) van de organisatie aan het einde van de periode de
fysieke productiecapaciteit aan het begin \'an de periode overtreft. Winst is de toename van de
fysieke productiecapaciteit.

Non-profit organisaties en zorginstellingen hebben als doelstelling het voor:ien in bepaalde
diensten of goederen zonder dat zij primair een financieel winstoogmerk hebben. Omdat winst

geen pnmair doel is voor non-profit organisaties, is het instandhoudingsbegrip ook niet zozeer
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noodzakelijk om de winst te bepalen. De winst van een non-profit organisatie is veel meer de
resultante van de opbrengsten en lasten en wordt toegevoegd aan een reserve die in latere perioden
gebruikt kan worden voor de primaire doelstelling. In jaren van verlies wordt uit de desbetreffende
reserve geput; de non-profit organisatie heeft in dat jaar meer lasten dan baten gehad en daardoor

neemt de financiele positie als randvoorwaarde voor het functioneren van de non-profit organisatie
af, ofschoon het zeer wel mogelijk is dat de non-profit organisatie een zeer positieve bijdrage heeft

geleverd aan haar primaire doelstellingen. Naar analogie van hetgeen Anthony (1989) heeft gecon-
cludeerd aangaande het eigen vermogen kan voor non-profit organisaties vastgesteld worden dat
bepaald kan worden of winst gemaakt is, maar dat de betekenis van de winst een andere is dan bij
profit organisaties. Is bij profit organisaties sprake van een verhoging van het kapitaal waar aan-
deelhouders een (latente) claim op hebben en is de winst van enige periode een in potentie aan
hen uitdeelbare winst, bij non-profit organisaties is sprake van een vermeerdering van het aanwezi-

ge eigen vermogen (als resultante van activa en passiva) die aangewend kan worden in de bedrijfs-
uitoefening en waarop geen claims van derden rusten.

Baten zijn de vermeerderingen van het economisch potentieel in de vorm van instroom van
nieuwe of verhoging van bestaande activa. Eveneens kan sprake zijn van vermindering van het
vreemd vermogen, echter in beide gevallen is een hoger eigen vermogen het resultaat. Lasten daar-

entegen zijn een vermindering van het economisch potentieel door uitstroom of uitputting van
activa of het onlstaan van vreemd vermogen, met als resultaat een afname van het eigen vermogen.
In beide gevallen wordt rekening gehouden met mutaties in het eigen vermogen door bijdragen
van of uitdelingen aan deelhebbers. Voor de financiele verslaggeving van non-profit organisaties
kunnen de definities van baten en lasten verder gehandhaafd blijven. Bij lasten is sprake van een
uitstroom van financiele voordelen, bij baten van een instroom daarvan. ln het kader van financie-
le verslaggeving voldoen deze definities.

Bij zorginstellingen en andere non-profit organisaties die eigen opbrengsten verwerven zijn
bijdragen van contribuanten in principe baten, tenzij de contributie door de gever is aangemerkt of
bedoeld als kapitaal of als de bijdrage het karakter heeft van een actief dat gedurende meer dan ten
verslagperiode door de non-profit organisatie gebruikt kan worden.

Het resultaat van een zorginstelling bestaat uit het saldo van baten en lasten. Is dit saldo
negatief, dan is het financiele vermogen dat ten dienste staat haar doelstelling te realiseren kleiner
geworden, terwijl bij een positief saldo dit vermogen groter is geworden. Als operationeel resul-
taat wordt aangemerkt dat resultaat dat voortvloeit uit baten en lasten die gekoppeld zijn aan de
normale bedrijfsvoering van de zorginstelling.

Baten en lasten worden volgens het Stramien verwerkt als sprake is van een vermeerdering
respectievelijk vermindering van het economisch potentieel. Bij non-profit organisaties is in de
financitle verslaggeving eveneens sprake van economisch potentieel.
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Vermogensinstandhouding kan zowel in fysieke als in financiele zin gemeten won:len. Als
consequentie voor f)'sieke kapitaalinstandhouding geldt dat vervangingswaarde als waarderings-
grondslag gekozen moet worden voor de waardering van activa en vreemd vermogen. Bij de toe-
passing van vervangingswaarde en fysieke vermogensinstandhouding kunnen de volgende

opmerkingen gemaakt worden:
1  Met name in de intramurale gezondheidszorg worden veel activa van zorginstellingen door de

overheid, via WZV en WTG, bekostigd op basis van historische kostprijs en vastgestelde
afschrijvingspercentages. Afschrijving op vervangingswaarde gaat dan voorbij aan de matching
tussen afschrijvingskosten en de bekostiging daarvan.

2. De betrouwbaarheid waarmee de vervangingswaarde van zeer specifieke activa van zorginstel-
lingen gemeten kan worden is kleiner dan de betrouwbaarheid waarmee de historische kostprijs
bepaald kan worden. Op dit punt vindt een afweging plaats tussen de relevantie van de gege-
vens en de betrouwbaarheid.

3.  De vraag doet zich voor of vervangingswaarde voor de gebruikers van de financiele verslagge-
ving wel of niet een meerwaarde heeft ten opzichte van histonsche kostprijs. Bij de totstandko-
ming van de RJZ is ook door de gebruikersdelegatie gekozen voor historische kostprijs als enige

waarderingsgrondslag voor activa en passiva. Een van de belangrijkste motieven voor deze
keuze is de wijze waarop activa in de Nederlandse zorgsector in het algemeen bekostigd worden
van overheidswege via WTG en WZM Die bekostiging geschiedt op basis van de historische
kostprijs en vooraf vastgestelde afschrijvingspercentages. Eventuele vervanging van belangrijke
activa, zoals gebouwen en installaties, geschiedt op basis van van overheidswege goed te keuren
plannen. Bij het commentaar op de eerste versie van de RJZ en de bijbehorende RJ-richtlijn
heeft geen van de gebruikers of verstrekkers zich uitgesproken over de wenselijkheid een ande-
re waarderingsgrondslag toe te laten. Onder de RJZ-1991 is de historische kostprijs voor de
materiele en immateriele vaste activa als enige waarderingsgrondslag toegestaan.

4  Opgemerkt moet tevens worden dat banken en institutionele beleggers de activa van zorginstel-
lingen financieren. Deze financiering geschiedt voor vrijwel 100% en de geldschieters zien als
zekerheid het bekostigingssysteem dat tegenover afschrijvingen op basis van historische kost-
pros en vaste afschrijvingspercentages een evenredige bekostiging zet. Door de matching tussen
afschri}vingen en bekostiging hebben de geldschieters een hoge mate van zekerheid dat zii hun
leningen terugbetaald krijgen. Voor deze specifieke groep gebruikers, die een belangrijke en
goed geinformeerde groep vormen zoals uit het onderzoek onder gebruikers is gebleken, heeft

vervangingswaarde als waarderingsgrondslag dus waarschijnlijk geen meerwaarde.

Op het punt van de waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva kunnen dus twee
wegen bewandeld worden:
1.  De fysieke vermogensinstandhouding die toepassing van vervangingswaarde als waarderings-

grondslag voor activa en passiva met zich meebrengt. Deze benadering heeft als belangrijkste
nadelen dat de meting van de waarde minder betrouwbaar is dan de huidige waardering op
basis van historische kostprijs en dat de matching tussen afschrijvingskosten en de van over-
heidswege daarvoor gegeven vergoeding in de bekostigingssystematiek doorbroken wordt.
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Zolang de overheid een bepalende rol speelt in de vervanging van activa hoeven deze activa niet
uit de topende inkomsten bekostigd te worden, hetgeen de fysieke vermogensinstandhouding
aan relevantie sterk doet inboeten. Tevens moet geconcludeerd worden dat, aangezien vervan-
gingswaarde in het verleden niet toegestaan is voor de meeste activa, gebruikers niet vertrouwd
zijn met dit concept, hetgeen echter geen belemmering mag zijn voor toepassing ervan.

II. De vanuit historisch oogpunt vanwege de toepassing van historische kostprijzen voor de hand
liggende financiele vermogensinstandhouding die alle waarderingsgrondslagen toelaat.
Ofschoon deze methode niet superieur is, sluit zij wel aan bij de huidige kennis van de gebrui-
kers en wordt aansluiting gevonden bij de bekostiging van de zorgsector, waarbij de bekostiging
van de vaste activa gebaseerd is op historische kostprijs en vaste afschrijvingspercentages.

De optie van fysieke vermogensinstandhouding en vervangingswaarde als waarderingsgrond-
slag verliest aan betekenis als de overheid zorg blijft dragen voor het grootste deel van het activa-

complex in de zorgsector. Met andere woorden, als de aanschaf en ingrijpende renovatie van

gebouwen, grond, installaties en dergelijke steeds onderworpen blijft aan de voorafgaande goed-
keuring van de overheid en die overheid tevens de kosten die voortvloeien uit de bouw (met name
afschrijvingen) blijft vergoeden in de bekostigingssystematiek, dan heeft de zorginstelling slechts
voor een klein deel van de activa de zelfstandige plicht dit complex in stand te houden, zodat de

fysieke instandhouding van vermogen aan betekenis sterk inboet. Vanuit dit gezichtspunt en van-
uit de optiek van de gebruikers van de externe verslaggeving lijkt de keuze voor de financiele

instandhouding, met een keuze voor historische kostprijzen als waarderingsgrondslag, meer voor
de hand te liggen en meer relevante informatie te bieden dan de keuze voor het theoretisch betere
fysieke vermogensinstandhoudingsbegrip. Zodra de overheid zich echter terug zou trekken uit de
besluitvorming aangaande de aanwezige capaciteit in de zorgsector, dan zou de fysieke kapitaalin-
standhouding aan betekenis winnen.

Concluderend kan gesteld worden dat het Conceptual Framework van het lASC, vertaald in
het Stramien van de RJ, bruikbaar is om als leidraad te dienen voor de financiele verslaggeving, als
onderdeel van de externe verslaggeving, van zorginstellingen. Daarbij dienen een drietal aanteke-
ningen gemaakt te worden:
1.   De  toepassing van het Stramien beperkt zich tot de financiele verslaggeving en niet tot de brede-

re externe verslaggeving. Met name de rapportage van service faciliteiten kan niet opgenomen
worden in de financiele verslaggeving.

2. De betekenis van het eigen vermogen is bij een zorginstelling anders dan bij een profit organisa-
tie. Is bij een profit organisatie sprake van vermogensrechten die de aandeelhouders toekomen
(in de vorm van dividend en eventueel terugbetaling), bij een zorginstelling is sprake van een

zelfstandig kapitaal of eigen vermogen waar geen rechten van derden aan zijn verbonden.
3. Schenkingen, die in de zorgsector geen materiele betekenis hebben, worden in principe gezien

als bijdragen in de bekostiging van de dagelijkse gang van zaken. Zij worden gezien als bijdrage
in het kapitaal als de schenking door de gever is aangemerkt of bedoeld als kapitaal of als de
bijdrage het karakter heeft van een actief dat gedurende meer dan een verslagperiode door de
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non-profit organisatie gebruikt kan worden.

Reeds bij de definitie van activa is ook het begrip sen'ice faciliteit aan de orde gesteld. Een
service faciliteit is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel, waarover de
non-profit organisatie de beschikkingsmacht  hee ft en waaruit in de  toekomst naar verwachting bij -

dragen aan de primaire doelstelling van de non-profit organisatie zullen voortvloeien. Moeten er
r·an de service [aciliteiten ook een balans en een resultatenrekening opgesteld worden? Een derge-
lilke opzet zou inhouden dat er sprake is van een bezit aan service faciliteiten (vergelijkbaar met

activa), een schuld of verplichting inzake service faciliteiten (vergelijkbaar met passiva) en toena-

men en afnames van service faciliteiten (vergelijkbaar met baten, respectievelijk lasten).

Een dergelijke opzet is weinig zinvol en geeft de gebruikers van de externe verslaggeving

geen of weinig informatie. Een service faciliteit heeft in feite dezelfde karakteristieken als een
actief. Slechts het feit dat er sprake is van toekomstige netto uitgaande kasstromen, om de service
faciliteit in stand te houden, en de intentie om een service faciliteit aan te houden ten dienste van
het primaire doel van de non-profit organisatie en niet ten behoeve van het genereren van winst
(Mautz, 1994) kenmerken het verschil met activa van e€n profit organisatie. Reeds in het voor-

gaande is geschetst dat alle activa door een non-profit organisatie, in dit onderzoek verbijzonderd
naar zorginstellingen, aangehouden worden ten behoeve van het primaire doel, zonder de intentie
dat winst gemaakt wordt. Bij zorginstellingen, als non-profit organisaties met eigen opbrengsten,
kan gesteld worden dat de activa, direct of indirect, opbrengsten moeten genereren ter dekking
van de met de dienstverlening gepaard gaande kosten. Slechts het winstmotief ontbreekt in verge-
lijking tot profit organisaties, maar het streven is gericht om door middel van de met de activa te
leveren diensten opbrengsten te genereren. Met die diensten en de daarmee le genereren opbreng-
sten dient ook dekking gevonden te worden voor de toekomstige uitgaande kasstromen die ver-

bonden zijn aan het in stand houden van de service faciliteit. Een service faciliteit is daarmee in
feite gelijk aan een actief, slechts het bij profit organisaties op de achtergrond aanwezige winstmo-
tief dat leidt tot het streven een hogere inkomende dan uitgaande kasstroom te genereren ont-
breekt

De in de balans i·an een zorginstelling opgenomen activa weerspiegelen de kostprijs, de
waarden die opgeofferd zijn, om service faciliteiten te verwerven die thans dienstbaar zijn aan de
primaire doelstelling van de zorginstelling: het leveren van bepaalde diensten. Tevens zijn in de
balans opgenomen de verplichtingen die de zorginstelling op zich genomen heeft om de activa te
verwerven. De passiefzijde weerspiegelt de financiering van de activa met enerzijds vreemd vermo-
gen en anderzijds met eigen vermogen. Eventueel kunnen uit de toelichting bij de financiele ver-
slaggeving nog off-balance financieringsinstrumenten blijken. Is de balans van een zorginstelling

opgesteld op basis van vervangingswaarde respectievelijk indirecte opbrengstwaarde, dan weer-
spiegelt de actiefzijde de vervangingswaarde van de per balansdatum aanwezige activa ofwel de
thans voor dergelijke service faciliteiten Op te offeren middelen respectievelijk de toekomstige kas-
stromen die voortvloeien uit de aanwezige service faciliteiten.
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6.3 Een model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen

Op basis van het voorgaande kan een model voor de externe verslaggeving van zorginstellin-
gen opgesteld worden. Dit model kan als volgt weergegeven worden:
1.      Een zorginstelling beoogt in de maatschappij bepaalde effecten te realiseren; dit is haar mis-

sie. De algemene doelstelling van de zorginstelling, zoals neergelegd in de statuten, sluit hier-
op aan. Afgeleid van de algemene doelstelling streeft de zorginstelling bepaalde concrete
doelen of doelstellingen na die bijdragen aan het verwezenlijken van haar missie.

11. Ten behoeve van het verwezenlijken van haar doelstellingen ontplooit de zorginstelling acti-
viteiten. Ten behoeve van deze activiteiten worden middelen ingezet; duurzame materiele
middelen (gebouwen, installaties) en niet-duurzame verbruiksgoederen. Een belangrijke bij-
drage aan de activiteiten wordt geleverd door de medewerkers die werkzaam zijn ten behoe-
ve van de zorginstelling.

111.    Aan het hoofd van de activiteiten van een zorginstelling staat een bestuur dat verantwoorde-
lijk is voor het functioneren van de zorginstelling en waaraan alle geledingen binnen de zorg-
instelling direct of indirect rapporteren. Het bestuur heeft binnen de organisatie het hoogste
gezag.

IM Het bestuur van de zorginstelling dient een systeem van "business controls" operationeel te
hebben dat haar in staat stelt de zorginstelling en de bedrijfsprocessen te besturen en te
beheersen en dat haar tevens in staat stelt te beschikken over betrouwbare informatie ten
behoeve van besturing en beheersing, maar ook ten behoeve van de externe verslaggeving.

M     De zorginstelling levert door middel van de door haar ontplooide activiteiten diensten (of
goederen) aan afnemers. De levering van diensten aan afnemers leidt tot opbrengsten. Het

bijzondere bij zorginstellingen is dat de afnemers de diensten afnemen, maar dat de betalin-
gen die daar tegenover staan voor een groot deel alkomstig zijn van andere partijen dan de
afnemers. De betalende partij is in het algemeen een zorgverzekeraar, maar kan ook een over-
heidsorgaan of andere subsidient zijn.

VI.    In het kader van Governance dient het bestuur zich te verantwoorden over het gevoerde
beleid en dient het bestuur de omgeving te informeren. Onder de verantwoording vallen de
mate waarin de zorginstelling er in geslaagd is haar doelstellingen te realiseren, de diensten
die zij geleverd heeft aan afnemers en de middelen (personeel en materieel) die ingezet zijn
om de doelstellingen en de productie te realiseren. Daarnaast dient het bestuur geinteresseer-
de partijen, stake-holders, te informeren over de gang van zaken. Stakeholders moeten mede

op basis van deze informatie besluiten kunnen nemen over hun bijdrage aan de zorginstel-
ling in relatie tot de revenuen die zij daarvoor ontvangen. Een belangrijke rol heeft de subsi-
dient. Deze zal moeten beslissen of de door hem geleverde bijdrage heeft geleid tot een
voldoende omvang van door hem gewenste dienstverlening en of de dienstverlening in
omvang en kwaliteit beantwoordt aan de door hem gestelde eisen.

VII. De verantwoording over het gevoerde beleid en het informeren van stakeholders kan op
meerdere manieren. Een van die manieren, en wel een zeer belangrijke wijze, is het afleggen

van verantwoording en het informeren van stakeholders door middel van periodiek, meestal
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laarlijks. terugkerende formele rapportages. Deze periodiek terugkerende formele rapporta-

ges worden hier verder betiteld als externe verslaggeving Naast deze exlerne verslaggeving

kan de zorginstelling ook verantwoording afleggen door middel van andere middelen. :oals

verantwoordingsverslagen aan de subsidient, meestal in een voorgeschreven vorm, folders
aan patienten of wervingscampagnes voor personeel

\'III De externe ,·erslaggeving wordt vorm gegeven door het Comprehensive Model of Business
Reporting (AICPA, 1994) (verder Comprehensive Model genoemd) toe te passen. Wei dienen
aan het Comprehensive Model een aantal elementen en verdere uitwerkingen toegevoegd te
worden. Externe verslaggeving, opgesteld volgens het Comprehensive Model, geeft informa-
tie over de volgende aspecten van de zorginstelling en haar activiteiten: activiteiten en doel-
stellingen, financiele positie en resultaat, financiele levensvatbaarheid, effectiviteit, efficiency
en voldoen aan voorschriften. Deze elementen zijn ontleend aan Herremans en Mentink
(1993). Daarnaast wordt ook prospectieve informatie verstrekt over de kansen en bedreigin-
gen, de plannen van het management en de factoren die het slagen daarvan beinvloeden en
over de resultaten van de zorginstelling in relatie tot in eerdere periodieke rapportages weer-
gegeven kansen, bedreigingen en plannen. Ook wordt informatie verstrekt over het manage-
ment van de zorginstelling, de (deel-)sector waarin de zorginstelling haar activiteiten ont-
plooit en eventuele gevolgen van specifieke kenmerken van die sector op de zorginstelling.

1X    In plaats \·an de in het Comprehensive Model voorgeschreven informatie over aandeelhou-

ders wordt bil zorginstellingen die geen aandeelhouders kennen, informatie verstrekt over de
statutaire benoemingsrechten die aan derden toekomen en over eventueel op andere wijze
aan derden toekomende benoemingsrechten. Deze benoemingsrechten dienen zodanig toege-
licht te worden, dat de gebruiker van de externe verslaggeving zich een oordeel kan vormen
over de mate waarin een of meerdere derde partijen zeggenschap kunnen uitoefenen over de
zorginstelling. Ook worden eventuele andere statutaire, contractuele of feitelilke omstandig-
heden genoemd, die derden zeggenschap geven over de zorginstelling

X      In de externe verslaggeving besteedt de zorginstelling aandacht aan de niet-financiele resulta-

ten die zil heeft behaald. Deze resultaten worden beschreven tegen het licht van de missie en
doelstellingen van de zorginstelling en worden vergeleken met de in eerdere rapportages
c|,il,t' het management bekend gemaakle plannen  De gebruiker van cle externe Lerslaggei·itig
dient zich op basis van deze informatie een oordeel te kunnen vormen hoe de resultaten zich
verhouden tot de doelstelling van de zorginstelling en tot de plannen die het management in
het verleden gemaakt heeft Op deze wijze kan de gebruiker de effectiviteit van de zorginstel-
ling bij het verwezenlijken van haar missie beoordelen. Door eigen beoordeling van de exter-
ne verslaggeving kan de gebruiker zich levens een beeld vormen over de bereikte resultaten
in relatie tot de daarvoor opgeofferde middelen, zodat ook de efficiency van de zorginstelling
beoordeeld kan worden. De rapportage aangaande de bereikte niet-financiele resultaten
maakt deel uit ran het Comprehensive Model maar behoeft bij zorginstellingen extra nadruk,
omdat de primaire doelstelling niet financieel van aard is en dus de primaire resultaten niet

uit de financiele verslaggeving blijken.
XI     De financiele verslaggeving van de zorginstelling maakt deel uit van de externe verslaggering
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en wordt opgesteld con form het Stramien van de  RJ.  Bij de opstelling van de financiele ver-

slaggeving worden enkele bijzondere punten in acht genomen.
XII. De betekenis die aan het eigen vermogen gehecht wordt is bij zorginstellingen een andere

dan bij profit organisaties. Het eigen vermogen is geen "residual interest" waarop aandeelhou-
ders een tatente claim hebben, maar een zelfstandig doelvermogen dat bij zorginstellingen,
die vrijwel alleen de rechtsvorm van een stichting hebben, aangewend kan worden voor het
primaire doel waarvoor de zorginstelling in het leven is geroepen.

XIII. Als waarderingsgrondslag voor de waardering van activa en passiva wordt bij voorkeur de
historische kostprijs gehanteerd. Deze keuze wordt ingegeven door enerzijds de betrouw-
baarheid waarmee een andere waarde dan de historische kostprijs van zeer specifieke, niet op
een markt verhandelde of verhandelbare, activa van zorginstellingen vastgesteld kan worden
en anderzijds door de regulering van de zorgsector door de overheid. De overheid heeft tot
op heden een zeer grote rol bij de planning en bouw van zorginstellingen. Zonder toestern-
ming van de overheid kunnen veel activa niet tot stand komen en activa die eenmaal tot
stand gekomen zijn met toestemming van de overheid zullen door die overheid ook beko-
stigd worden. De vervanging van bestaande activa hoeft dus niet bekostigd te worden uit de
lopende baten, maar worden bekostigd uit toekomstige, door de overheid in hoge mate gere-

guleerde, baten. Tevens is de bekostiging van activa in de zorgsector gebaseerd op afschrijvin-
gen op historische kostprijs. Deze beide argumenten, de rol van de overheid bij planning en
bouw en de bekostiging van afschrijvingen op basis van historische kostprijs, leiden tot de
conclusie dat waardering van activa en passiva op historische kostprijs de eerst aangewezen
methode is. Daaruit volgt dat financiele in plaats van fysieke kapitaalinstandhouding gehan-
teerd wordt als ijkpunt voor het bepalen van eventuele winsten of verliezen.

XIM  Ofschoon schenkingen in de zorgsector geen materiele betekenis hebben, dient aan de ver-
werking van schenkingen in de financiele verslaggeving aandacht geschonken te worden.
Schenkingen worden gezien als bijdragen in de exploitatie, te verwerken in de resultatenre-
kening, tenzij de schenking door de schenker bestempeld of kennelijk bedoeld is als kapitaal,
of als de aard van de schenking niet toelaat dat deze dient ter bekostiging van de exploitatie,
bijvoorbeeld als kunstwerken geschonken zijn of objecten die tentoongesteld dienen te wor-
den. Eventuele duurzaam de exploitatie dienende schenkingen, bijvoorbeeld machines of
inventaris, worden op de balans geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.

XM   De in het Stramien van de RJ voor de financiele verslaggeving uitgewerkte kwalitatieve ken-
merken van informatie worden ook toegepast op de niet-financiele informatie die opgeno-
men wordt in de externe verslaggeving. Ook deze informatie dient van zodanige kwaliteit te
zijn, dat ze voor de gebruiker relevant en betrouwbaar is en door hem gebruikt kan worden

bij zijn oordeelsvorming.
XVI.  De externe verslaggeving wordt opgesteld door het bestuur om verantwoording af te leggen

aan stakeholders. Belangrijke groepen gebruikers zijn reeds genoemd door Herremans en
Mentink (1993). Alhankelijk van hun mogelijkheden tot beinvloeding en de inspanningen
die zij doen zijn stakeholders in meerdere of mindere mate in staat om het bestuur te dwin-
gen bepaalde informatie in de externe verslaggeving op te nemen of deze op een bepaalde
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wiize op te laten nemen. In relatie tot de stakeholders en hun invloed op het bestuur is de
externe verslaggeving een dynamisch gebeuren. De externe verslaggeving zal in de loop der
Jaren aan verandering onderherig ziln alliankelilk van de invloed ran de stakeholders. De
inforniatieverstrekking en verantwoording van het bestuur wordt daarmee ten dele al-gestemd

op de wensen, eisen en behoeften van de stakeholders.
XVI 1. De externe rel'slaggeving vormt slechts een onderdeel van de structuur ,'an (Corporate)

Governance. De externe verslaggeving dient te leiden tot transparantie van de zorginstelling
voor de buitenwereld en is een middel van het bestuur om zich te verantwoorden en infor-
matie te verschaffen en een middel voor stakeholders om informatie te verkrijgen en verant-
woording te doen afleggen over het gevoerde beleid. Elke stakeholder dient in deze structuur

zelf de verkregen informatie en de daaruit blijkende resultaten af te zetten tegen zijn eigen
wensen of verlangens. Good Governance vormt als het ware de cultuur waarin de externe

verslaggeving vorm krijgt.

6.4   Doel en functie exteme verslaggeving bij zorginstellingen

Over het doel en de functie van de externe verslaggeving bij non-profit organisaties hebben
een aantal auteurs reeds hun licht laten schijnen, veelal zonder daarbij onderscheid te maken naar
de verslaggevingsentiteit.

Volmer en Faas (1994) noemen een tweetal theoretische concepten van de jaarverslaggeving,
weergegeven in tabel 6.1:
1   Het bezilsmodel. De entiteit is de "lasthebber, vertegenwoordiger of overeenkonist door middel

waarvan individuele ondernemers of eigenaren hun activiteiten verrichten. De belangen van de
eigenaren ziln van doorslagge,·ende betekenis voor de inrichting van de verslaggeving. De pri-
maire doelstelling in deze theorie is het bepalen en analyseren van de hoogte van het eigen ver-
mogen. zoals dat toebehoort aan de eigeniren.

2  Het entiwitsmodel Chet gesloten/open model)  hi cleze theorie worden rerniogetisr·erschaffers en
Linderneming losgekoppeld \·an elkaar en wordt de onderneming ranuit \·erslagge, ingsoogplint
interessanter dan de eigenaren. Aandeelhouders en andere vermogensverschaffers hebben

claims op de onderneming, hoewel die elk verschillend van aard zijn inzake de beloning, risico
en rechten bil liquidatie.

182   Erk·rne verslag rving van samenwcrkendi· :orginstellingen



Tabel 6.1 Ondernemingsmodellen (Volmer en Faas, 1994, pagina 55)

Bezitsmodel Gesloten model Open model

Kern van de onderneming De eigenaar Het productieapparaat De coalitie

Kern van de exter·ne Mutatie van het bezit "Economische effectiviteir "Totale effectiviteit"
verslaggeving

informatie over Eigen vermogen Eigen vermogen en resultaat Bijdrage aan
maatschappelijke welvaart
en welzijn

De balans De jaarrekening .Social Accounting"

Begrip Rapporteren 1nformeren Communiceren

Het bezitsmodel is voor zorginstellingen niet van toepassing, omdat door de overwegende

stichtingsvorm geen sprake is van eigenaren. Bij non-profit organisaties in het algemeen zal er nau-
welijks sprake zijn van eigenaren. Zorginstellingen voldoen het meest aan de criteria voor een open

model, omdat sprake is van de nadruk op de totale bijdrage aan maatschappelijke welvaart en wel-
zijn. Er is sprake van een groot aantal maatschappelijke belanghebbenden en de effectiviteit is niet
zozeer le meten in economische termen, doch veeleer in lermen van de mate waarin de zorginstel-
ling in staat is te voorzien in producten en diensten die voortvloeien uit haar primaire, niet over-
wegend financiele, doelstelling. De externe verslaggeving van zorginstellingen moet dan ook gezien
worden tegen de achtergrond van het open model.

Financiele verslaggeving van commerciele ondernemingen in het algemeen moet volgens de FASB
huidige en potentiele verstrekkers van middelen in staat stellen informatie te vergaren die bruik-
baar is om beslissingen te nemen inzake beleggingen (in aandelen van de onderneming) en geld-
verstrekking aan de onderneming. Om dergelijke beslissingen te kunnen nemen, hebben
verstrekkers van middelen informatie nodig om te kunnen beoordelen wat de verwachte kasstro-

men zijn die zij uit hun belegging of geldverstrekking kunnen verwachten. Voor zo'n oordeel heb-
ben verstrekkers van middelen informatie nodig over de economische middelen van de onder-

neming, de verplichtingen die daar reeds op rusten en veranderingen in beide. Daartoe is het ook

nodig dat zij informatie krijgen om de prestaties, evenals de verwachte kasstromen, van de onder-
neming te kunnen beoordelen. Dus moet de onderneming haar economische middelen, de ver-
plichtingen en de netto middelen en de effecten van transacties, gebeurtenissen en omstandig-
heden die de middelen en verplichtingen beinvloeden, rapporteren (FASB Statement of Financial

Accounting Concepts 1, paragraaf 40 en 41).

In FASB Statement of Financial Accounting Concepts 4, paragraaf 33 en verder, wordt inge-
gaan op de doelstelling van financiele verslaggeving bij non-profit organisaties. Financiele verslag-
geving heeft tot doel verstrekkers van middelen en andere gebruikers in staat te stellen rationele
beslissingen te nemen aangaande het toewijzen van (schaarse) middelen aan non-profit organisa-
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ties. Daaruit vloeit voort dat gebruikers informatie nodig hebben over de diensten die de organisa-
tie levert en haar mogelijkheden om die diensten te kunnen blili·en leveren. De niogelijkheid de
dienslverlening le continueren, is met name afhankelilk van de mate waarin de organtsatie schaar-

se middelen kan blijven aantrekken (paragraaf 38)  De financiele verslagge,·ing moet dus informa-
tie verstrekken over de prestaties \'an de organisatie en hoe de managers van die organisatie zich
i·an hun taken en rerantwoordelijkheid hebben gekw·eten. Derhalve (paragraaf 43) dient de non-

profit organisatie haar economische middelen, de verplichtingen en de netto middelen en de effec-
ten van transacties, gebeurtenissen en omstandigheden op de middelen en verplichtingen te
rapporteren.

Zowel bij non-profit organisaties als bij profit organisaties staat dus centraal het verstrekken

van informatie aan gebruikers die op basis van die informatie beslissingen moeten kunnen nemen
over het toewijzen van schaarse middelen. Daar waar bij non-profit organisaties de doelstelling is

gelegen in het verstrekken van informatie over de dienstverlening van de organisatie en de conti-

nuiteit daarvan aan (potentiele) verstrekkers van middelen, is bij profit organisaties de doelstelling
gelegen in het verstrekken van informatie die verstrekkers van middelen in de gelegenheid stelt
een oordeel te vellen omtrent de verwachtingen dat zij het geinvesteerde c.q uitgeleende geld, ver-
meerderd met rendement, tel-ugkrijgen (FASB Statement of Financial Accounting Concepts 4,

paragraaf 9).

Mautz ( 1990) is van mening dat de lezer van financiele verslaggeving geinteresseerd is in het
antwoord op een tweetal vragen:
1  Hoe succesrol is de verslaggevende entiteit thans in het realiseren van haar doelen?

2. 1-toe waarschi inlilk is het dat de entiteit daarin zal blilven slagen?

Herrenians en Mentink (1993) geven aan dat de doelstelling van de externe verslaggeving
ran lion-profit organisaties het verstrekken van inzicht is in.
1 Acti,iteiten en doelstellingen.
2  Financiele positie en resultaat
3. Financiele levensvatbaarheid.
4 Effectiviteit
5 Efficiency.
6  Voldoen aan voorschriften

7. Begrotingsinformatie.

Aukes (19921 onderkent een tweetal functies van de externe verslaggeving: ten eerste de ver-
antwoordingsfunctie en ten tweede de algemeen informatieve functie. Aan de non-profit organisa-
tie worden schaarse middelen door de maatschappil ter beschikking gesteld en, aangaande de

besteding daan·an en de bereikte resultaten, moet verantwoording afgelegd worden Verder is het

noodzakelijk om belanghebbenden, zij die beinvloed worden door de non-profit organisatie, ran
algeniene informatie te voorzien ten behoeve van oordeels- en besluitvorming
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Hoogendoorn (1996) noemt als doelen van de jaarrekening van profit organisaties:
1. Het ondersteunen van (economische) beslissingen van de gebruikers.
2. Het vaststellen van de uitkeerbare w"inst.
3. Het alleggen van verantwoording.

4. Kapitaalbescherming. Dit houdt in dat het kapitaal van de rechtspersoon zo veel mogelijk in
stand gehouden dient te worden ter bescherming van schuldeisers.

Bij de doelen die Hoogendoorn opnoemt voor profit organisaties, kan opgemerkt worden dat
vaststelling van de uitkeerbare winst voor non-profit organisaties niet relevant is, omdat het winst-
oogmerk ontbreekt, terwijl bij zorginstellingen de stichtingsvorm tot gevolg heeft dat er geen par-
tijen zijn die recht hebben op het eigen vermogen. Ofschoon aan kapitaal bij non-profit
organisaties een andere functie toegekend moet worden dan aan het eigen vermogen van profit
organisaties (Anthony, 1989), kan het kapitaal ook bij non-profit organisaties een buffer vormen
voor schuldeisers en zijn onttrekkingen aan het kapitaal ten behoeve van andere doelstellingen dan
die van de non-profit organisatie zelf niet geoorloofd.

De reeds genoemde auteurs gaan in hun beschouwingen uit van non-profit organisaties in het
algemeen. Studies die specifiek handelen over zorginstellingen zijn nog niet voorhanden.

Zorginstellingen vormen een bijzondere vorm van non-profit organisaties. Kenmerkend is dat zij
non-profit organisaties zijn die vrijwel geheel uit eigen opbrengsten bekostigd worden. In dezen
kunnen conclusies die voor alle non-profit organisaties geldig zijn, ook toegepast worden op zorg-

instellingen.

Op basis van het model uit paragraaf 6.3 waarin met name ook elementen van Corporate
Governance zijn verwerkt, kan de doelstelling van de externe verslaggeving van zorginstellingen als
volgt geformuleerd worden:
1.   Het a fleggen van verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid  en de daarmee

bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen en het verstrekken van inzicht over de maat-

schappelijke context waarin de zorginstelling geopereerd heeft. Dit element is vooral retrospec-
tief gericht, maar bevat ook prospectieve informatie aangaande de voornemens die het bestuur
heeft.

2. Het informeren van alle bij de zorginstelling betrokken belanghebbenden in algemene zin. Een

belanghebbende wordt beinvloed door het doen of nalaten van de zorginstelling. De algemeen
informatieve functie heeft zowel een retrospectief karakter als een duidelijk prospectief karakter.
Voor het nemen van beslissingen is prospectieve informatie vaak belangrijker dan retrospectieve
informatie.

Zowel bij de verantwoordingsfunctie als bij de informatieve functie moet de gebruiker zich
een oordeel kunnen vellen over:
1. De effectiviteit van de organisatie: in welke mate zijn de gestelde doelen bereikt.
2. De efficiency: in welke verhouding staan de opgeofferde waarden tot de verkregen resultaten.
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3. De financiele positie en de financiele levensvatbaarheid (beide in brede zin): in welke mate is
aan de financiele randvoorwaarden voldaan om ook in de toekomst activiteiten te kunnen ont-
plooien om de gewenste doclstelling te kunnen bereiken Onder dit punt valt ook de kapitaal-
bescherming: is het kapitaal aangewend ten behoeve van de doeistelling van de non-profit
organisatie en niet ten behoeve van andere doelstellingen

4. Het toekomstperspectief van de zorginstelling: welke kansen en bedreigingen doen zich voor
waar de zorginstelling mee geconfronteerd wordt en welk beleid heeft het bestuur uitgezet om
te kunnen (blijven) voldoen aan de gestelde doelstellingen. Dit element heeft dus een prospec-
tief, beleidsmatig en minder financieel georienteerd karakter.

De kapitaalbescherming is genoemd als onderdeel van financiele positie en levensvatbaar-
heid. Voor een aantal belanghebbenden, zoals banken, is dit punt met name bij de enkelvoudige
externe verslaggeving van groot belang, terwijl zij bij de geconsolideerde externe verslaggeving
minder belang hechten aan dit onderwerp Binnen een groep is het mogelijk om kosten, baten en
daarmee ook financiele middelen te heralloceren tussen de leden van de groep zonder dat dit uit
de groepsverslaggeving blijkt. Uit de enkelvoudige financiele verslaggeving blijkt in hoeverre bij

die rechtspersoon waar de belanghebbende mee verbonden is, zich mutaties hebben voorgedaan in
bijvoorbeeld de financiele positie.

Bij de externe verslaggeving dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de enkelvoudi-
ge en de geconsolideerde externe verslaggeving. Primair onderscheid tussen deze twee vormen van

externe verslaggeving is de entiteit waarover gerapporteerd wordt.

Als bijzondere functie van de geconsolideerde financiele verslaggeving wordt genoenid de
toelichting die de geconsolideerde financiele verslaggeving vormt op de posten deelnemingen en
resultaten deelneniingen uit de enkelvoudige financiele verslaggeving (Blommaert, 1994). Bil zorg
itistellingen kan de geconsolideerde externe verslaggeving niet gezien worden als een toelichring

op de posten deelnemingen en resultaat deelnemingen van de enkelroudige financiele verslagge-
,·ing. Dit is vooral een gevolg van het feit dat externe verslaggeving ran zorginstellingen nict pri-
mair een financiele invalshoek heeft: de financiele positic is een randroorwaarde roor het
realiseren van het primaire niet-financiele doel. De geconsolideerde externe verslaggeving als zelf-
standig overzicht ten behoeve van de belanghebbenden bil een groep is reel meer van toepassing

op de externe verslaggeving van zorginstellingen.

Busse von Colbe en Ordelheide (1993) noemen de afgrenzing tussen de onderneming en
haar markt of omgeving. Voor zorginstellingen kan naar analogie gesproken worden over de
afgrenzing tussen enerzijds de onder de centrale leiding van de groep staande actiri teiten, gericht

op het realiseren van het doel van de groep, en anderzijds de omgeving waarbinnen dat gebeurt
De geconsolideerde externe verslaggeving kan dan inzicht verschaffen aan gebruikers in hetgeen
binnen de grenzen van de groep gebeurt.
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De functie van de geconsolideerde externe verslaggeving in vergelijking met de enkelvoudige
externe verslaggeving heeft met name betrekking op de groep gebruikers die in ogenschouw geno-
men wordt. Is dit bij de enkelvoudige externe verslaggeving de groep die betrokken is bij de
(enkelvoudige) rechtspersoon, bij de geconsolideerde externe verslaggeving zijn dit de gebruikers
die bij de groep betrokken zijn. Daarmee is de groepsverslaggeving vooral verschillend in:
1.  De doelgroep van de externe verslaggeving: in plaats van de bij de rechtspersoon betrokken

belanghebbenden zijn dit de bij de groep betrokken belanghebbenden.
2. Het voorwerp van de externe verslaggeving; is dit bij enkelvoudige externe verslaggeving de

rechtspersoon; bij geconsolideerde externe verslaggeving is dit de groep van verbonden rechts-
personen.

6.5   Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is het model van Herremans en Mentink (1993) voor de externe verslagge-
ving van non-profit organisaties vergeleken met het Comprehensive Model of Business Reporting
(AICPA, 1994) voor profit organisaties. De informatie die op grond van dit laatste model verstrekt
zou moeten worden, is zeer geschikt voor de verslaggeving van non-profit organisaties, onder meer
omdat alle door Herremans en Mentink (1993) beschreven informatie voor de externe verslagge-
ving van non-profit organisaties in dit model voorkomt. Het Comprehensive Model of Business

Reporting (AICPA, 1994) is echter ruimer en bevat meer informatie-elementen, waarvan de pro-
spectieve informatie een zeer belangrijk onderdeel vormt.

Tevens is een model voor Corporate Governance voor zorginstellingen aan de orde gekomen,
dat voortkomt uit het algemene model voor Corporate Governance dat in het voorgaande hoofd-
stuk aan de orde is gesteld. Vanuit de optiek van dit model moet het management van een zorgin-
stelling zich verantwoorden over het gevoerde beleid en beheer. Deze verantwoording kan gegeven
worden door middel van het Comprehensive Model of Business Reporting (AlCPA, 1994) waarin
zowel financiele als algemene en operationele informatie is opgenomen. Deze operationele infor-
matie ("high level operating data and performance measurements") geeft de gebruiker inzicht in de
mate waarin de zorginstelling er in geslaagd is haar primaire, niet-financiele, doel te realiseren.

Een van de delen van het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) is de
financiele verslaggeving die opgesteld moet worden. Voor de financiele verslaggeving is het
Stramien van de RJ beschouwd in relatie tot de financiele verslaggeving van zorginstellingen.
Zorginstellingen hebben een primair niet-financiele doelstelling, terwijl het Stramien in de definitie
van de elementen uitgaat van economische voordelen en winststreven. De aanpassing die dit tot
gevolg heeft, is dat de betekenis die gehecht wordt aan het eigen vermogen bij zorginstellingen een
andere is dan bij profit organisaties.

Toegevoegd worden in het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) de
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volgende informatie-elementen: informatie over de niet-financiele resultaten die de zorginstelling
heeft geboekt, prospectiere informatie over kansen, bedreigingen, de plannen van het management
en kritische succesfactoren voor het slagen van die plannen en over de mate waarin voorgaande

plannen gerealiseerd zijn, informatie over de structuur van de organisatie en de mate waarin derde
partijen zeggenschap hebben over de zorginstelling, bijvoorbeeld door benoemingsrechten en
informatie over de (deel-)sector waarin de zorginstelling actief is met een beschrijving van specifie-
ke kenmerken van die sector en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de zorginstelling.

De beschouwing van de elementen voor de financiele verslaggeving zal in hoofdstuk 7, inza-

ke de verwerking van samenwerkingsverbanden in de enkelvoudige financiele verslaggeving,
wederom aan de orde komen, omdat hier het deelnemingsbegrip aan de orde gesteld wordt, dat
sterke relaties heeft met het element actief in de financiele verslaggeving.

Het doel van externe verslaggeving van zorginstellingen is zowel gericht op het afleggen van

verantwoording, voortkomend uit de verantwoordingseisen die Corporate Governance stelt, als op
het in brede zin informeren van betrokkenen bij een zorginstelling of groep van zorginstellingen.
De enkelvoudige en geconsolideerde externe verslaggeving die in hoofdstuk 7 en 8 aan de orde
komen, moeten dan ook op het gebied van samenwerkingsverbanden voldoen aan zowel de ver-

antwoordingsfunctie als de informatieve vereisten.
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7    De externe verslaggeyingvan samenwernenae zorginstellingen
7.1 Inleiding

In hoofdstuk 6 is een model gepresenteerd voor de externe verslaggeving van zorginstellin-
gen. Dit model heeft betrekking op de externe verslaggeving van zorginstellingen in het algemeen.
In hoofdstuk 2 zijn een elftal karakteristieke vormen van samenwerking tussen zorginstellingen en
verbonden rechtspersonen onderscheiden. In figuur 7.1  zijn deze vormen samengevat.

Mate van verbondenheid Rechtspersoonlijke verbondenheid Contractuele verbondenheid

Sterk F7          -  -    - ViI: Person,1, unieVIII. Strateglsch< alliantie
1 6 tx   Jointly controlled

operation
X·     Onroerend goed contrac[

Xl: Outsourcing

1_1     ltv 1
ViI

u V VI    tx

Vlll

1: Holding                       x
It Federatte
III Dienstenstichiing
IV  Joinily controlled entity                                                                                               xI
V Kapitaaldeelname

Zwak Vl Siichiingsdeelname

Figuur 7.1 De karakteristieke vormen van samenwerking bij zorginstellingen.

In dit hoofdstuk worden de volgende vormen van externe verslaggeving ten aanzien van
samenwerkingsverbanden van zorginstellingen behandeld:
1. Consolidatie en geconsolideerde exteme verslaggeving, inclusief proportionele consolidatie.
2. Deelnemingen (kapitaaldeelname en stichtingsdeelname)  in de enkelvoudige en geconsolideer-

de externe verslaggeving.
3. De financiele lease, in combinatie met een "special purpose entity".
4. De toelichting op samenwerkingsverbanden.

Bij de bepaling welke verslaggevingstechnieken wenselijk of mogelijk zijn, dient de aard van
de samenwerking bepalend te zijn voor de toe te passen techniek. De toepassing van de techniek
dient de gebruiker van de externe verslaggeving inzicht te geven in de aard en omvang van het
samenwerkingsverband.
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7.2 Samenwerkende zorginstellingen in de geconsolideerde externe verslaggeving

7.2.1 Inleiding
Bij de uitwerking van consolidatie voor zorginstellingen zullen achtereenvolgens de volgende

punten aan de orde komen:
1. Welk concept toegepast nioet worden (economic unit concept, parent company concept, pro-

portionele consolidatie).
2. Welk criterium voor consolidatie het meest in aanmerking komt.
3. Welke techniek gebruikt kan worden.
4. Een toelichting op het verband tussen het concept van consolidatie en de doelstelling van

geconsolideerde externe verslaggeving bij zorginstellingen.

Een bijzonder aspect bij consolidatie, namelijk belang van derden, komt in paragraaf 7.3 aan
de orde. De bijzondere verwerking van jointly controlled entities komt in paragraaf 7.7 aan de
orde.

In hoofdstuk 6 is als doelstelling voor de geconsolideerde externe verslaggeving van zorgin-
stellingen geformuleerd:
1. Het afleggen van verantwoording door het bestuur van de groep over het gevoerde beleid en de

daarmee bereikte resultaten in relatle tot de gestelde doelen en het verstrekken van inzicht over
de maatschappelijke context waarin de groep geopereerd heeft. Dit element is vooral retrospec-
tief gericht.

2.  Het informeren van alle bij  de groep betrokken belanghebbenden in algemene zin. De algemeen
informatieve functie heeft zowel een retrospectief karakter als een duidelijk prospectief karakter

Zowel bij de verantwoordingsfunctie als bij de informatieve functie moet de gebruiker zich
cen oordeel kunnen vormen over onder meer:
1  De effectiviteit van de groep: in welke mate zijn de gestelde doelen bereikt
2  De efficiency: de verhouding tussen opgeofferde waarden tot de verkregen resultaten

3  De financiele positie en de financiele levensvatbaarheid (beide in brede zin): in welke mate is
aan de financiele randvoorwaarden voldaan om ook in de toekomst activiteiten te kunnen ont-
plooien om de gewenste doelstelling te kunnen bereiken. Onder dit punt valt ook de kapitaal-
bescherming: is het kapitaal aangewend ten behoeve van de doelstelling van de groep en niet
ten behoeve van andere doelstellingen.

4. Het toekomstperspectief van de groep: welke kansen en bedreigingen doen zich voor waar de

groep mee geconfronteerd wordt en welk beleid heeft het bestuur uitgezet om te kunnen (blij-
ven) voldoen aan de gestelde doelstellingen. Dit element heeft dus een prospectief, beleidsmatig
en minder financieel georienteerd karakter.
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7.2.2 Het consolidatieconcept en consolidatiecriterium

Als consolidatieconcepten zijn reeds genoemd:
1. Economic unit concept.
2. Parent company concept.
3. Proportionele consolidatie.

Proportionele consolidatie valt af als consolidatieconcept met uitzondering van situaties waar
sprake is van joint control. Het concept van proportionele consolidatie is alleen van toepassing
voor die situaties waar twee of meer venturers gezamenlijk control hebben en is niet bestemd voor
situaties waar ten partij, direct of indirect, control heeft, zonder dat daarvoor een derde partij
noodzakelijk is. De keuze iS tuSSen het economic unit concept en het parent company concept.
Eventueel zou een nieuw concept, speciaal voor non-profit organisaties en/of zorginstellingen,
geintroduceerd worden.

Het parent company concept voldoet niet voor zorginstellingen vanwege:
1. De nadruk op het belang van de aandeelhouders van de moedermaatschappij (FASB, 1991), en

de functie als toelichting op de posten Deelnemingen en Resultaat deelnemingen in de enkel-
voudige financiele verslaggeving. Bij non-profit organisaties in het algemeen en zorginstellingen
in het bijzonder is er geen noodzaak tot het verklaren van dergelijke posten en hoeft deze func-
tie niet vervuld te worden.

2. Het financieel criterium dat samengaat met het parent company concept. Het criterium komt
niet overeen met de primaire doelstellingen van non-profit organisaties en zorginstellingen in
het bijzonder. Tevens is reeds vastgesteld dat samenwerkingsverbanden bij zorginstellingen
door zeggenschap tot uitdrukking komen, maar dat er slechts in beperkte mate sprake is van

onderlinge kapitaalsbanden.

Het economic unit concept is daarentegen wel geschikt voor zorginstellingen. Het economic
unit concept:
1.  is een weergave van het  feit dat de control van de moedermaatschappij  over haar "dochtermaat-

schappijen" haar de macht geeft, maar ook de verantwoordelijkheid, over alle activa en passiva
van de "dochtermaatschappijen" (FASB, 1995);

2. komt overeen met de zienswijze dat de geconsolideerde externe verslaggeving een zelfstandig
overzicht is om de bij de groep betrokkenen te informeren (Blommaert, 1996);

3. neemt zeggenschap als criterium voor consolidatie Zoals reeds is opgemerkt worden onderlinge
samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen vrijwel exclusief vorm gegeven door zeggen-
schap, zonder dat tegelijkertijd ook vermogensrechten ontstaan.

Het economic unit concept gaat uit van de "economische eenheid" Bij zorginstellingen staat
echter niet het "economische" voorop, maar de verbondenheid tot het bereiken van een bepaald
doel en het door middel van zeggenschap construeren van een eenheid die gezamenlijk bepaalde
activiteiten ontplooit in onderlinge afstemming. De term "economische eenheid" is dan ook niet
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direct toepasselilk te noemen, ofschoon de achterliggende gedachte van het economic unit concept

dat weI is. Voor zorginstellingen zou beter gesproken kunnen worden van een "goal unit concept
of "activities unit concept". Omdat dergelijke termen minder aansluiten bi] de thans gebruikelilke
benamingen, wordt in het navolgende het economic unit concept als term gehanteerd, echter met
de aantekening dat de eenheid primair het doel en de activiteiten op het oog heeft.

Bij het economic unit concept hoort zeggenschap als consolidatiecriterium (Blommaert,
1996). 1n de Nederlandse verhoudingen is zeggenschap echter niet als consolidatiecriterium
erkend. Dochtermaatschappijen (criterium: zeggenschap) die geen groepsmaatschappijen (criteri-
um: organisatorische eenheid, economische verbondenheid) zijn, mogen niet in de consolidatie
worden betrokken (Brink, 1995b). Omdat deze dissertatie zich beperkt tot Nederlandse verhou-
dingen, dient dan ook aan de tegenstelling zeggenschap versus groepsbegrip invulling gegeven te
worden.

Een groep wordt in art 2:24b omschreven als: "een economisch eenheid waarin rechtsperso-
nen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden." Er moet dus sprake zijn van een econo-
mische eenheid en van een organisatorische verbondenheid en, uit de aard van de definitie, van
vennootschappen en rechtspersonen. In de RJ worden als aanwijzingen voor economische eenheid

genoemd: complementariteit van de economische activiteiten, gemeenschappelijkheid van finan-
cieel beleid en beheer, fiscale verbondenheid en aansprakelijkheidsstellingen over en weer. Van
organisatorische verbondenheid is volgens de RJ sprake als een centrale leiding de onderscheiden

maatschappijen bestuurt. 1ndicaties voor een centrale leiding zijn: het bestaan van centrale richtlij-
nen voor beleid, het bestaan van toezicht op de effectuering van dat beleid en de mogelijkheid
afwijkingen van dat centrale beleid te corrigeren. Brink (1995a) is van mening dat de leidende

onderneming beslissende zeggenschap (control) moet hebben wil er sprake zijn van een groeps-
maatschappij Slechts op die wijze kan bewerkstelligd worden dat de groep als economische en
organisatorische eenheid opereert. In Ontwerp-Richtlijn 214 (paragraaf 103 lot en met 103bj is
ook het element van centrale leiding geintroduceerd

Zorginstellingen worden, zoals reeds in hoofdstuk 2 aan de orde is gesteld, in het algemeen
in de vorm van een rechlspersoon gedreven.

Het element zeggenschap uit de definitie kan ook voor zorginstellingen van toepassing ver-
klaard worden. Het is immers mogelijk om binnen een groep van zorginstellingen, waarin eventu-
eel andere non-profit organisaties en/of profit organisaties zijn opgenomen, een centrale leiding te
creeren. Deze centrale leiding is gebaseerd op zeggenschapsstructuren die zowel voor de stichting
als rechtspersoon (zie onder meet Hendriks, 1994) gecreeerd kunnen worden, als voor de NV of
BM

Complementariteit van economische activiteiten en gemeenschappelijkheid van financieel
beleid en beheer kunnen ook bij zorginstellingen vorm krijgen. Complementariteit kan bijvoor-
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beeld vorm krijgen doordat zorginstellingen en andere non-profit organisaties activiteiten ontplooi-
en die elkaar, vanuit het gezichtspunt van de client, aanvullen zoals thuiszorg en verpleeghuiszorg
die elkaar aanvullen. Gemeenschappelijk financieel beleid en beheer kan gestalte gegeven worden
doordat door de centrale leiding richtlijnen uitgegeven worden inzake financieel beleid en beheer
en de uitvoering in grote mate door een centrale financiele afdeling gedaan wordt. Deze twee ele-
menten van de definitie van art 2:24b en de uitwerking er van door de RJ kunnen dus ook toege-
past worden bij zorginstellingen.

De economische verbondenheid komt minder tot uitdrukking. Ook onderlinge financiele
transacties zijn niet primair gericht op economische voordelen, ofschoon kostenreductie een
motief voor samenwerkingsverbanden kan zijn. De primaire gerichtheid is op een centrale doel-
stelling en op het gezamenlijk ontplooien van activiteiten, die complementair zijn aan elkaar of die
in gezamenlijkheid leiden tot een betere en/of efficientere uitvoering. Tekenend is dat wel sprake

kan zijn van gezamenlijk financieel beleid en beheer, maar dat fiscale verbondenheid en wederzijd-
se aansprakelijkheid in de cases maar in een beperkt aantal gevallen gevonden zijn.

Bij non-profit organisaties, die niet in de vorm van een kapitaalvennootschap gedreven wor-
den, in het bijzonder bij de in de vorm van een stichting gedreven zorginstellingen, zijn kapitaal-
deelname en dividenduitkering (vergelijkbaar met het vermogensrecht dat kleeft aan aandelen)
niet of nauwelijks mogelijk. Hendriks (1994) is wel van mening dat een deelneming in een stich-
ting gestalte kan krijgen doordat kapitaal gestort wordt, maar dividenduitkeringen zijn niet aan de
orde. Bovendien is het bij zorginstellingen en non-profit organisaties niet primair de doelstelling
om vermogensrechtelijke voordelen te halen door kapitaal te storten en vervolgens dividenden te
ontvangen.

Aanvullend aan de economische verbondenheid, uniek voor het Nederlandse groepsbegrip,
kan voor zorginstellingen en non-profit organisaties dan ook gekozen worden voor verbondenheid
in activiteiten en doelstelling. Met name de gezamenlijke doelstelling is daarbij belangrijk, omdat
eventueel activiteiten van een rechtspersoon binnen de groep sterk afwijkend kunnen zijn,
ofschoon ze wel een aanvulling geven op de activiteiten van de groep als zodanig.

Het consolidatiecriterium in Nederlandse verhoudingen voor zorginstellingen of groepen
waarvan zorginstellingen deel uitmaken kan dan ook omschreven worden als:
1. Organisatorische verbondenheid: een centrale leiding bestuurt de onderscheiden maatschappij-

en. Indicaties voor een centrale leiding zijn: het bestaan van centrale richtlijnen voor beleid
(ook voor financieel beleid en beheer), het bestaan van toezicht op de effectuering van dat
beleid en de mogelijkheid afwijkingen van dat centrale beleid te corrigeren en

2. Economische verbondenheid  die zich uit in complementariteit van activiteiten en gemeenschap-
pelijkheid in financieel beleid en beheer en tegelijk:

3. Verbondenheid in doel en activiteiten. Dit kan blijken uit: complementariteit van activiteiten,
nastreven van een centrale doelstelling, eventueel door het nastreven van afgeleide doelstellin-
gen (Hendriks, 1994) en coardinatie van doelstellingen en activiteiten.
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De begrippen fiscale verbondenheid en wederzijdse aansprakeli}kheid itiaken daarmee geen
decl meer uit ran de primaire indicaties, omdat deze bil zorginstellingen Linlwel nooit sterk zullen
zijn en weinig roorkomen. Deze twee kunnen echter wel gezien worden als aanvullende indicaties.
Immers, indien sprake is van een concern of groep, dan kan de verbondenheid mede tot uitdruk-
king komen in ftscale verbondenheid en in wederzildse aansprakelijkheid. Deze laatste kan het aan
indiriduele groepsleden mogelilk maken activiteiten te ontplooien of de (financiele) condities
daarvoor te creeren.

Terzijde moge opgemerkt worden dat in BW 2, titel 9, een aparte bepaling (2:403, lid 1, sub

D gewijd is aan aansprakelijkheid en informatieplicht. Normaliter is sprake van aansprakelijkheid
die zich beperkt tot de rechtspersoon. Deze rechtspersoon publiceert zelf enkelvoudige externe

verslaggeving. Deze publicatieplicht kan aanmerkelijk verlicht worden voor een in de consolidatie
van een groepshoofd betrokken groepslid, indien, onder meer, het groepshoofd zich aansprakelijk
stelt voor de rechtshandelingen van het groepslid. De (hoofdelijke) aansprakelijkheid van de moe-
dermaatschappij moet schuldeisers compensatie bieden voor het gebrek aan inzicht in de financie-

le positie van hun debiteur (Van Schilfgaarde, 1995). Indien een dergelijke aansprakelijkheid
ontbreekt binnen een groep profit organisaties, dan dient voor elke rechtspersoon volledige enkel-
voudige financiele verslaggeving verstrekt te worden. Een dergelijke regeling is vanuit het oogpunt
van schuldeisers ook voor zorginstellingen aan te bevelen. Slechts indien er voor schuldeisers vol-
doende zekerheid is op grond van een aansprakelijkheid van de moedermaaischappil, is het geoor-
loofd om de enkelvoudige financiele verslaggeving van de leden van de groep niet of beperkt te
publiceren. 1n de nieuwe RJZ (art 2 RJZ sluit afdeling 12 van BW 2, titel 9 en dus art 2:403 uit)
wordt de publikatieplicht onverkort voor alle zorginstellingen gehandhaafd, omdat de enkelvoudi-
ge externe verslaggeving inzicht biedt aan een aantal gebruikers die zich primair richten op de

individuele zorginstelling. Dit is ook reeds in hoofdstuk 4 aan de orde geweest, waar niet name
COTG en zorgverzekeraars vanuit hun wettelijk verankerde functie behoefte blijven houden aan
inzicht in de positie en resultaten van de enkelvoudige zorginstelling. Vanuit dit perspectief is een

beperking  ·an de publicatieplicht, ook iii gerallen dat de gegevens van de zorginstelling ziln opge-
nomen in een geconsolideerde laarrekening. niet wenselilk. Terzilde kan opgemerkt worden dat
aansprakelilkstelling voor de rechishandelingen van een andere rechtspersoon wellicht mindei
consistent is met het wezen van een zorginstelling als non-profit organisatie.

Vanuit de optiek van schuldeisers zou art 2:403, lid  1, sub f, ook bij non-profit organisaties
toepassing kunnen vinden. Vanuit de optiek van subsidienten is een dergelijke beperkte publicatie-

plicht echter onwenselijk. Een subsidient subsidieert een bepaalde rechtspersoon die een bepaald
doel nastreeft. Is bij profit organisaties sprake van een hoge mate van doelcongruentie tussen

groepsmaatschappijen, namelijk winst, bij non-profit organisaties en zorginstellingen kan een hoge
mate van doelcongruentie niet zonder meer aangenomen worden en is vanuit de optiek van de
subsidient separate verantwoording per rechtspersoon gewenst, zo niet noodzakelijk. Dit argument
doet sterker opgeld bij groepen van zorginstellingen waar sprake is van meerdere subsidienten die
ranuit verschillende optiek (bijvoorbeeld thuiszorg, preventieve gezondheidszorg en curatieve
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gezondheidszorg) verschillende rechtspersonen bekostigen en gebaat zijn bij een separate verant-
woording van de besteding van de door hun toegekende subsidies. Een dergelijke wens is door de
gebruikersdelegatie in de werkgroep Gezondheidszorg van de RJ meermalen naar voren gebracht.

In een aantal gevallen, met name als het gaat om de strategische alliantie en een personele
unie waar de onderlinge banden sterk zijn, is er wel sprake van een groep, omdat een aantal
rechtspersonen, waaronder zorginstellingen, onder centrale leiding staan en tevens op het gebied
van doel en activiteiten verbonden zijn. In een dergelijk geval is er geen "holding" met een aantal
werkmaatschappijen, die vanuit haar centrale rol over zal gaan tot consolidatie. Die centrale lei-

ding is gecentraliseerd in een bestuurlijk orgaan dat niet exclusief bij ten rechtspersoon zetelt,
maar komt voort uit de samenwerkende partners. In dergelijke gevallen, waar uitdrukkelijk sprake
is van een groep, is het op zijn plaats als toch geconsolideerde externe verslaggeving wordt opge-
steld, omdat de partners gezamenlijk en onder centrale leiding een bepaald doel en bepaalde acti-
viteiten willen verwezenlijken. Om een onderscheid te maken ten opzichte van de situatie waar

sprake is van een "top-maatschappij" wordt hier gesproken over gecombineerde externe verslag-
geving. Als er alleen sprake is van centrale leiding en de centrale leiding geen gemeenschappelijk-
heid in doelstellingen nastreeft, maar toelaat dat elk der onder centrale leiding staande

zorginstellingen eigen doelstellingen nastreeft zonder dat sprake is van complementariteit, dan kan
er ook geen sprake zijn van gecombineerde of geconsolideerde externe verslaggeving, aangezien er
dan geen sprake is van een groep.

7.2.3 Techniek van de consolidatie
Voor de techniek van de consolidatie kan aangesloten worden bij het economic unit concept

en de uitwerking daarvan door de FASB (1991 en 1995). De uitwerking van de techniek heeft

betrekking op:
1.  De eliminatie van onderlinge transacties: deze dient volledig te geschieden.
2. De eliminatie van nog niet gerealiseerde winsten binnen de groep: deze dient ook volledig te

geschieden, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van het eigen vermogen van tot de groep beho-
rende rechtspersonen.

3. De eliminatie van onderlinge vorderingen en schulden: deze dient ook volledig te zijn.

4. Het belang van derden: dit komt in paragraaf 7.3 aan de orde.
5. Het verwerken van goodwill: dit kan alleen ontstaan indien een kapitaalvennootschap overge

nomen wordt. Zoals in paragraaf 7.5.3 zal blijken behoeven dergelijke deelnemingen geen apar-
te verwerking ten opzichte van profit organisaties.

Een belangrijk punt uit de Exposure Draft (FASB, 1995, paragraaf 31) is, dat uitgegaan wordt
van uniforme regels voor de waardering en de bepaling van het resultaat voor de groepsmaatschap-
pijen. Tevens dient sprake te zijn van voor alle leden van de groep identieke boekjaren (paragraaf
32). Blijkens de toelichting (paragraaf 133) mag hier slechts in uitzonderlijke gevallen van afgewe-

ken worden, daar de FASB van mening is dat de huidige stand van zaken in informatietechnologie
en telecommunicatie de vroeger toegestane maximale afwijking van drie maanden tussen boekja-
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ren overbodig maakt. Eventuele afwijkingen van deze regels moeten mel redenen omkleed in de
externe verslaggeving zijn opgenomen.

De techniek die tot dusver aan de orde is geweest, heeft betrekking op de financiele verslag-
geving. Inzake de overige in het model uit hoofdstuk 6 genoemde informatie-componenten moet
ook invulling gegeven worden. Zo zal voor de groep als zodanig informatie gegeven moeten wor-
den over de activiteiten, de daarmee behadde resultaten en de vergelijking daarvan met de gestel-
de doelen. Ook de analyse van het management, de prospectieve informatie en de informatie over
de achtergrond en omgeving van de groep zullen op groepsniveau plaats moeten vinden. Daar
waar de groep actief is in (sterk) van elkaar verschillende sectoren en activiteiten, kan segmentatie
van de gegevens uit de resultatenrekening en de balans nuttig zijn, aangevuld met niet-financiele
informatie per segment. Ook de werkgroep die zich heeft gebogen over de RJZ en de daarbij beho-
rende (ontwerp-)richtlijn van de RJ is van mening dat segmentatie de gebruiker meer inzicht kan
bieden en dat segmentatie dan ook aan te bevelen is in die gevallen dat verschillende activiteiten in
verschillende sectoren worden ontplooid.

7.2.4   Het nut van consolidatie
Als zorginstellingen geconsolideerde externe verslaggeving opstellen, dan moet die verslagge-

ving nuttig zijn vanuit de optiek van de gebruiker. Het nut wordt afgemeten aan de mate waarin de

geconsolideerde externe verslaggeving voldoet aan de doelstelling die aan geconsolideerde externe

verslaggeving ts gegeven.

De geconsolideerde externe verslaggeving dient om zowel verantwoording af te leggen, als
om belanghebbenden te informeren en wel op de aspecten:
1 Effectiviteit
2 Efficiency.
3. Financiele positie en levensvatbaarheid.
4. Toekomstperspectief.

Door geconsolideerde externe \·erslagge\'ing wordt verantwoording afgelegd door het centrale
management dat aan de leiding staat van de groep die organisatorisch is rerbonden en die rei"bon-

den is qua doel en activiteiten. De centrale leiding laat zien welke prestaties zij geleverd heeft en
welke middelen daarbij gebruikt zijn. Het bereik waarover de centrale leiding verantwoording
aflegt is de groep. Over alle teden van de groep heeft de centrale leiding zeggenschap en dus ook
verantwoordelijkheid. Dit laatste volgt uit het concept van Corporate Governance. Buiten het
bereik van de geconsolideerde externe verslaggeving vallen die rechtspersonen waarover de centra-

le leiding wel zeggenschap heeft,  maar die niet verbonden zijn qua doel en activiteiten.  Op dit
punt is dus de geconsolideerde externe verslaggeving onvolledig. Daar staat tegenover dat, analoog
aan het beperkte aantal dochtermaatschappijen dat geen groepsmaatschappij is, het aantal rechts-

personen waarover wel zeggenschap bestaat, maar dat niet verbonden is op het gebied van activi-
teiten en doel, vrij klein geacht kan worden.
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Een argument dat aangedragen kan worden inzake geconsolideerde externe verslaggeving is
de vergelijkbaarheid van daadwerkelijk gelijke, maar juridisch verschillend vormgegeven, situaties.
Door te consolideren ontstaat externe verslaggeving die afgestemd is op de grens tussen de onder
de centrale groepsleiding vallende activiteiten en de omgeving van die groep (Busse von Colbe en
Ordelheide, 1993). Deze entiteit is vergelijkbaar met ten entiteit die dezelfde functies uitoefent en
activiteiten ontplooit, zonder dat sprake is van een opdeling in juridisch verschillende entiteiten.
In deze visie dient naast de geconsolideerde externe verslaggeving plaats te zijn voor enkelvoudige
externe verslaggeving per rechtspersoon, omdat anders de specifieke gevolgen van het zijn van een
rechtspersoon genegeerd worden.

De effectiviteit, het eerste aspect van de doelstelling van externe verslaggeving,  legt een rela-
tie tussen de nagestreefde doelen en de output van de organisatie. Bij toepassing van het in hoofd-
stuk 6 geschetste model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen worden zowel de
output in niet-financiele termen, als de nagestreefde doelen in de (geconsolideerde) externe ver-

slaggeving opgenomen. Wint de externe verslaggeving op het punt van de effectiviteit aan beteke-
nis voor de belanghebbenden indien geconsolideerd wordt? Indien een groep bepaalde activiteiten
uitvoert en door middel van deze activiteiten input transformeert tot Output, dan is een overzicht
van de output van de gehele groep, in relatie tot de doelstellingen van de groep, van grotere bete-
kenis dan rapportage van slechts de samenstellende delen die elk door een groepsmaatschappij
worden voortgebracht. De gebruiker van de externe verslaggeving kan zich slechts een beeld vor-
men van de effectiviteit van de groep, indien ook als groep gerapporteerd wordt. De bijdragen die
elk der groepsmaatschappijen levert aan het geheel, zijn van ondergeschikte betekenis.

Daar waar binnen een groep sprake is van specialisatie op bepaalde functies door groepsle-
den, en elk der functies verondersteld wordt een bijdrage te leveren aan het doel van de groep als
geheel, is enkelvoudige verslaggeving niet in staat om de belanghebbenden voldoende te informe-
ren. In een dergelijke situatie is geconsolideerde externe verslaggeving een voorwaarde om de
gebruiker van de externe verslaggeving juist en volledig te informeren.

Tevens kan de effectiviteit van een groep, waarbij de activiteiten verdeeld zijn over de groeps-
leden, vrijwel alleen vergeleken worden met de effectiviteit van den enkele entiteit die dezelfde
functies in een rechtspersoon heeft ondergebracht en dezelfde doelstellingen nastreeft, indien de

groep een groepsverslag uitbrengt.

Tot slot dient het management zich te verantwoorden inzake de mate waarin zij de doelstel-
lingen van de organisatie heeft weten te realiseren. Het management dat aan het hoofd van een

groep staat heeft zeggenschap over de gehele groep en is dus in staat om de prestaties van de gehe-
le groep te beinvloeden. Indien geen externe verslaggeving op groepsniveau wordt uitgebracht, dan

is de verslaggeving door het management en daarmee de verantwoording niet volledig, aangezien
activiteiten en uitkomsten daarvan die door het management zijn ontplooid om het groepsdoel te
bereiken, niet worden verantwoord.
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De efficiency, het tweede aspect van de geconsolideerde externe reislaggeving, is de verhou-
ding tussen dc gerealiseerde output en de daan·oor benodigde input. Om de efficiency te kunnen
bepalen is informatie over de output nodig. naast itilormatte made Input. Beide worden L,pgeno-
men in het in hooldstuk 6 gepresenteerde model roor zorginstellingen. De gebruiker van de

geconsolideerde externe rerslaggering kan zich dus een beeld vormen over de efficiency waarmee
de gre,ep schaarse middelen omzet in gewenste output. Een kanttekening kan gemaakt worden bij
groepen die een verscheidenheid aan diensten en/of producten leveren. De rraag is dan welke mid-
delen opgeofferd worden aan welke diensten of producten. De mogelijkheid bestaat op groepsni-
reau dat niet-efficiente delen van de groep als het ware gesubsidieerd worden door efficiente delen
van de groep, zonder dat dit zichtbaar wordt voor de gebruiker. De reeds eerder genoemde seg-
mentatie kan op dit punt wellicht toegevoegde waarde bieden.

Als de efficiency gezien wordt als ten van de prestatie-indicatoren waarop het management
van de groep afgerekend moet worden, dan ligt geconsolideerde externe verslaggeving roor de
hand, omdat alleen dan het management van de groep zich verantwoordt voor de prestaties die
onder haar verantwoordelijkheid tot stand zijn gekomen. Toezichthoudende organen en gebruikers
van de externe verslaggeving die een beslissing moeten nemen inzake het alloceren van schaarse
economische hulpbronnen aan de zorginstelling, krijgen door middel van geconsolideerde externe
verslaggeving, waarin niet-financiele informatie aangaande output van de groep is opgenomen, een

\ollediger beeld, waarop zij hun beslissingen kunnen baseren. Dit doet ook recht aan de geconsoli-
deerde (financiele) verslaggeving als zelfstandig overzicht om de bij de groep betrokken belang-

hebbenden te informeren (Blommaert, 1996)

Slechts door geconsolideerde externe verslaggeving kunnen belanghebbenden zich een jui St

en volledig beeld vormen van de efficiency van de groep als zodanig. Indien gebruikers ran exter-
tie \ erslagger ing slechts inzicht hebben in de gerealiseerde output van edn of enkele groepsniaal-

schappilen en de daarvoor opgeofferde schaarse economische hulpbronnen, dan is hun beeld niet
luist en volledig. Delen van de groep kunnen, al dan niet om tot optimalisatie in groepsverband te
koinen, nunder efficient werken dan andere delen \an de grocp die efficienter (kunnen) werken. al
cl:in niet el:inkzil minder 01'timale Ierhoudingeri tussen opgeofferde waarden en verkregen output
hiJ andere groepsleden.

Ook de reeds bij effectiviteit genoemde vergelijkbaarheid is gediend met geconsolideerde
externe verslaggeving, omdat dan een vergelilking gemaakt kan worden tussen de efficiency van
een groep die bepaalde producten of diensten voortbrengt en een enkele entiteit die het geheel aan
activiteiten omvat en dezelfde producten en diensten voortbrengt.

Ook de financiele positie en levensvatbaarheid van de groep, het derde aspect van geconsoli-
deerde externe verslaggeving, worden door geconsolideerde externe verslaggeving duidelijker

zichtbaar voor de gebruiker. Blommaert (1994) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van con-
solidatie op de sol\·abiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Het uitbreiden van de consolidatiekring
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heeft een negatief effect op de solvabiliteit en een wisselend effect op de rentabiliteit en de liquidi-
teit. De vraag is echter in hoeverre aan deze gegevens waarde gehecht mag worden bij non-profit
organisaties. Naast het feit dat de financiele positie een randvoorwaarde is voor het bestaan en
functioneren van de zorginstelling, is de vraag of belanghebbenden zich kunnen verlaten op de
geconsolideerde financiele verslaggeving. Een goede financiele positie bij ten groepslid kan samen-
gaan met een slechte financiele positie van een ander groepslid. De "optelsom" is niet zonder meer
informatief, bijvoorbeeld omdat binnen de groep mogelijk geen onderlinge aansprakelijkheid is
afgegeven, zodat de slechte positie van de ten niet gecompenseerd wordt door de goede financiele
positie van de ander. De geconsolideerde externe verslaggeving kan dan wel een beter beeld geven
van de financiele positie en de financiele levensvatbaarheid van het geheel, niet uitgesloten moet
worden dat deze informatie beperkte waarde heeft door de onderliggende constructie van de
groep. In dit opzicht is de mening van de banken uit het veldonderzoek (hoofdstuk 4) interessant.
Zonder onderlinge aansprakelijkheid willen zij zich informeren over de financiele positie van hun
debiteur, terwijl de geconsolideerde externe verslaggeving met name bedoeld is om risico's te kun-
nen inschatten.

Het financiele resultaat van de groep is slechts af te leiden uit de geconsolideerde financiele

verslaggeving en niet uit de enkelvoudige financiele verslaggeving. Derhalve laat op dit punt de
geconsolideerde externe verslaggeving een beter beeld zien van de prestaties van de groep en van
de centrale leiding van de groep.

Het laatste aspect waar geconsolideerde externe verslaggeving inzicht in moet geven, is het
toekomstperspectief van de groep. Dit perspectief is, indien het model voor de externe verslagge-
ving van zorginstellingen gevolgd wordt, alleen gediend met geconsolideerde externe verslagge-
ving, omdat de centrale leiding hierin uiteenzet welke visie zij heeft op de toekomst, welke kansen
en bedreigingen de sector kent en hoe zij in de toekomst denkt te gaan opereren, gericht op de
doelstelling van de groep. Op dit punt levert de geconsolideerde externe verslaggeving dus een
belangrijke meerwaarde op.

7.2.5 Bij welke karakteristieke vormen van samenwerking kan consolidatie toegepast worden?
Geconsolideerde externe verslaggeving kan alleen toegepast worden in die gevallen waar

sprake is van een groep. De kenmerken van een groep zijn in paragraaf 5.6.4 (Nederlandse situ-
atie) en in deze paragraaf aan de orde geweest. Primair kunnen als kenmerken de centrale leiding
en de onderlinge verbondenheid van de tot de groep behorende rechtspersonen bestempeld wor-
den. De karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden zoals die in figuur 7.1 genoemd
zijn, die voldoen aan de criteria voor een groep, zijn
1.   De holding. Kenmerkend voor de holding is  dat het bestuur, de centrale leiding,  van de groep

of het concern zetelt in de holding. De holding is in staat om het bestuur van de tot de groep
behorende rechtspersonen te controleren en de activiteiten binnen de groep te coordineren.

Opgemerkt moet worden dat er juridische constructies denkbaar zijn die de vorm hebben van

een holding, maar die niet voldoen aan het feitelijke criterium van verbondenheid dat voor een

groep noodzakelijk is.
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2. De federatie, ofschoon een federatie, gezien de aard van de samenwerking, vrijwel nooit daad-

werketilk een groep zal vormen, omdat de centrale leiding te zwak is en/of er geen daadwerke-
lijke economische verbondenheid tussen de deelnemende rechtspersonen in de fedentie
bestaat. Indien de werkmaatschappijen van het federatieve verband zich niet conformeren aan
gezamenlilk vastgesteld beleid, dan is geen sprake van een groep

3. De dienstenstichting. Deze werd in hoofdstuk 2 aangemerkt als een bijzondere vorm van de

holding-constructie. Ook hier moet opgemerkt worden dat de feitelijke situatie aanleiding kan
geven de conclusie te trekken dat geen sprake is van een groep.

4. De sterke personele unie. Deze sub-vorm van de personele unie kent een centrale leiding die

gevormd is door de partners van de unie. De deelnemende rechtspersonen in de personele unie
schikken zich naar de richtlijnen van de centrale leiding.

5.   De  kapitaaldeelname  en de stichtingsdeelname alleen indien  deze  ook als groepsmaatschappij
kwalificeren.

Bij alle karakteristieke vormen van samenwerking kan opgemerkt worden dat er situaties
denkbaar zijn waarin niet voldaan wordt aan de vereisten voor een groep. De beoordeling of spra-
ke is van een groep steunt dus vooral op een beoordeling van de feitelijke situatie en minder op de
juridische vorm.

7.3    Belang van derden als bijzonder aspect in de geconsolideerde jaarrekening

Het belang van derden ("minority interest") bij geconsolideerde financiele verslaggeving van
profit organisaties geeft het belang aan dat derden hebben in bepaalde groepsmaatschappilen.
De beschouwing van het belang van derden hangt samen met het aangehangen concept voor con-
solidatie. In het parent company concept is het belang van derden een belang dat "buiten de
groep" staat, terwill onder het economic unit concept de meerderheids- en minderheidsaandeel-
houders alternatieve bronnen voor kapitaal ziln (Clark, 1998). De verwerking van het belang van
derden is mogelilk als schuld, tussen schuld en eigen vermogen en als eigen vermogen. Schroeder
en Clark (1998) Constatereii overigens dat het 'minority interest" lot op heden weinig belangstel-
ling heeft genoten in de literatuur.

Er dienen zich nu twee vragen aan:
1  ls het mogelijk dat binnen een groep zorginstellingen en non-profit organisaties een belang van

derden ontslaat?
2.  Zo ja, hoe dient dit belang bepaald, gewaardeerd en gepresenteerd te worden in de geconsoli-

deerde externe verslaggeving?

Op de eerste vraag kan met ia geantwoord worden. Indien zich binnen een groep verbonden

zorginstellingen en eventueel andere non-profit organisaties ook kapitaalvennootschappen (NV of
BV) bevinden, dan is het mogelijk dat derden hierin een minderheidsbelang hebben. Het door Van
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Harten (1998) geschetste concern bevat dergelijke rechtspersonen. In een dergelijke situatie heb-
ben derden een tweetal rechten ten opzichte van ten van de groepsleden: een zeggenschapsrecht
en een vermogensrecht. Dit laatste recht belichaamt rechten op uitkeringen (dividend) en op een
eventueel liquidatiesaldo.

Ingeval er sprake is van stichtingen dan is een "belang van derden" niet denkbaar. Omdat
samenwerkingsverbanden bij stichtingen gecreeerd worden door zeggenschap, moet een "partici-
patie" ook door zeggenschap tot stand komen. Dit kan bijvoorbeeld doordat de centrale leiding
van een concern in staat is 4 van de 5 bestuursleden van een stichting te benoemen, terwijl een
onafhankelijke derde partij het vijfde bestuurslid kan benoemen. De centrale leiding van het con-
cern heeft vrijwel volledige zeggenschap, terwijl er sprake is van verbondenheid inzake activiteiten
en doel. In een dergelijke constructie heeft een derde wel een belang, maar dit belang is van niet-
financiele aard. Zoals in paragraaf 7.5 en 7.6 aan de orde zal komen, is er geen sprake van een
deelneming in financiele zin (zoals omschreven in art 2:24c). Een derde kan dus ook geen finan-
cieel belang hebben in een groepsmaatschappij die de vorm van een stichting heeft. Het belang van
derden  is een niet-financieel belang en komt daardoor niet in de financiele verslaggeving voor.

Echter, onder het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) wordt het "belang
van derden" in een bepaalde groepsmaatschappij wel vermeld in de externe verslaggeving als toe-

lichting bij de overige informatie.

Vervolgens moet bezien worden hoe het belang van derden verwerkt kan worden. Voor eco-
nomische belangen die derden hebben, kan aangesloten worden op de bepaling, waardering en
verwerking van dergelijke belangen bij profit organisaties, omdat het belang als zodanig gelijk van
aard is en er een duidelijke economische claim ligt op een (beperkt) deel van het groepsvermogen.
De omvang van het belang van derden wordt bepaald aan de hand van de aantallen aandelen die

gehouden worden, uitgaande van ten klasse aandelen zonder verdere beperkingen. De waardering
kan plaatsvinden op basis van de waarderingsgrondslagen van de groep, zonder aan het belang van
derden enige goodwill toe te rekenen. De presentatie kan als een aparte post tussen eigen vermo-

gen en schulden plaatsvinden.

Het belang van derden in een stichting heeft een bijzondere betekenis. Aan derden komt een
zeggenschapsrecht toe in ten van de groepsmaatschappijen, zonder dat hieraan vermogensrechten
gekoppeld zijn. De zeggenschap over de desbetreffende groepsmaatschappij ligt bij de centrale lei-

ding van de groep, uit de aard van de definitie van de groep. Er is geen sprake van (latente) vermo-

gensrechten die uitgeoefend zouden kunnen worden, en het eigen vermogen van de desbetreffende
stichting is opgesloten in die rechtspersoon ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van

die stichting. De doelstelling van die stichting is gelijk aan of afgeleid van de doelstelling van de
groep. Dit volgt uit de definitie van de groep. Daarmee moet dus ook geconstateerd worden dat er
in de financiele verslaggeving geen sprake is van een duidelijk afgezonderd vermogensdeel dat bij-
zondere verwerking rechtvaardigt. Daarom kan bij een dergelijk belang van derden een onverdeeld

groepsvermogen getoond worden.
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De activiteiten ran de desbetreffende stichting waar derden een zeggenschapsrecht in heb-
ben, konien in principe geheel ten goede aan de realisatie van de groepsdoelstelling, zonder dat
derden daar rechten op kunnen doen gelden. Dit volgt uit de definitie van een groep. Echter, de
situatie kan ontst;lan dat een derde (beperkte) zeggenschapsrechten heeit in een stichting die lot
de groep behoort. Hieraan gekoppeld kan, bijvoorbeeld onidat dat bij het toekennen van benoe-
mingsi-echten ciereengekomen is. de desbetreffende stichting de plicht hebben bepaalde prestaties
te leveren aan die derd€, wiens eigen doelstelling daarmee ook ondersteund wordt. ln dergelilke

gevallen is er sprake van wezenlijke verplichtingen jegens derden die in de externe verslaggeving
toegelicht dienen te worden. Deze toelichting dient inzicht te geven in welke mate prestaties die
geleverd worden door groepsmaatschappijen ten gunste van derden komen.

7.4 Aanvullende informatievoorziening in de geconsolideerde jaarrekening

Tot op heden worden weinig geconsolideerde jaarverslagen van zorginstellingen aangetroffen.
Gebruikers zijn er tot op heden ook niet of nauwelijks bekend mee, tenzij bij profit organisa-

ties. Het bijzondere van de geconsolideerde externe verslaggeving bij zorginstellingen is dat sprake
is van een groep die weliswaar organisatorisch verbonden is, maar dat de economische verbonden-
heid door middel van kapitaaldeelnames vervangen is door een eenheid van activiteiten en doel-
stelling. Daarmee is de functie van de consolidatie nog steeds die van zelfstandige informatiebron
inzake de groep, maar doen zich afwijkingen voor die voor gebruikers zeer relevant zijn. Deze
afwilkingen tussen de geconsolideerde financiele verslaggeving bij profit organisaties en die bil
zorginstellingen hebben betrekking op:
1   Het ontbreken van onderlinge kapitaalsverhoudingen Uitzondering hierop vornien in de groep

opgenomen NV's en BV's.
2.1-let veelal ontbreken van onderlinge aansprakelilkheid, hetgeen betekent dat het getoonde

gweps\ et"mogen niet hetzelfde is als het vermogen waarop crediteuren van een der groepsmaat-
schappilen zich kunnen verhalen

3  De onderlinge verbondenheid die lot stand komt door zeggenschap, die niet gekoppeld is aan
aancielen. l)tiderlinge \erhouditigen ziln dan ook niet in perientages uit te drukken en inzicht
in de daadwerkelijke zeggenschapsrelatie is nodig

4. Bepaalde belanghebbenden, zoals zorgverzekeraars en toezichthouders met wettelijke taken
zoals het COTG, hebben weliswaar belang bij de groep als zodanig, maar hebben ook een

belang bij de individuele rechtspersonen binnen de groep.

Omdat zowel de onderlinge relaties op verschillende manieren tot stand kunnen komen als
een aantal aspecten van de groep eigen karakteristieken hebben die per geval kunnen verschillen,
is het nuttig om de gebruikers aan;zillende informatie te geven. Deze aanvullende mformatie past

in het model voor externe verslaggeving van zorginstellingen uit hoofdstuk 6. De aanvullende
informatie betreft:
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1.  De naam, rechtsvorm, doelstelling en belangrijkste activiteiten van elke tot de groep behorende

rechtspersoon.
2.  Een uiteenzetting van de structuur van de groep  en de zeggenschap  die  over elk der groepsle-

den uitgeoefend kan worden.

3. Aansprakelijkheidstellingen en het ontbreken daarvan. Dit in verband met de belangen van cre-
diteuren van de groep en van groepsleden.

4. De fiscale status van de groep en van de groepsleden. Dit is niet alleen relevant om de mate van
onderlinge verbondenheid te kunnen beoordelen, maar ook om inzicht te krijgen in risico's
voor de groep.

Door toepassing van het model voor externe verslaggeving van zorginstellingen wordt reeds

inzicht verkregen in de doelen van de groep, de activiteiten, de omgeving waarin de groep opereert
en kansen en bedreigingen.

7.5   Samenwerkingsverbanden in de enkelvoudige externe verslaggeving

7.5.1 Inleiding
In de voorgaande paragrafen is de geconsolideerde externe verslaggeving voor zorginstellin-

gen uitgewerkt, met uitzondering van proportionele consolidatie, dat als bijzonder geval in para-
graaf 7.6 behandeld zal worden. In deze paragraaf wordt de verwerking van
samenwerkingsverbanden, in de vorm van rechtspersonen, van zorginstellingen in de enkelvoudi-

ge externe verslaggeving behandeld.

In figuur 2.3 (hoofdstuk 2) zijn onder de rechtspersoonlijke verhoudingen de volgende
karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden opgenomen:
1.  De  holding.
2. De f€deratie.
3.  De dienstenstichting.
4.  De jointly controlled entity.
5. De kapitaaldeelname (in NV of BV) en
6. De stichtingsdeelname.

De holding en de federatie leiden, mits sprake is van een groep, evenals de dienstenstichting,
de kapitaaldeelname en de stichtingsdeelname, tot geconsolideerde externe verslaggeving. Inzake
de enkelvoudige externe verslaggeving worden alle rechtspersoonlijkheid bezittende vormen van
samenwerkingsverbanden in paragraaf 7.5 tot en met 7.8 behandeld.

Bij de verwerking van samenwerkingsverbanden in de enkelvoudige externe verslaggeving
moet rekening gehouden worden met de doelstelling van de verslaggeving:
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1. Het afleggen van verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid en de daarmee
bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen.

2  Het informeten van alle bij de zorginstelling betrokken belanghebbenden in algemene zin.

Zowel bil de verantwoordingsfunctie als bij de informatieve functie moet de gebruiker zich
een oordeel kunnen vellen over onder meer
1. De effectiviteit van de organisatie: in welke mate zijn de gestelde doelen bereikt
2. De efficiency: in welke verhouding staan de opgeofferde waarden tot de verkregen resultaten
3. De financiele positie en de financiele levensvatbaarheid (beide in brede zin): in welke mate is

aan de financiele randvoorwaarden voldaan om ook in de toekomst activiteiten te kunnen ont-
plooien om de gewenste doelstelling te kunnen bereiken.

4.  Het toekomstperspectief van de ziekenhuisvoorziening: welke kansen en bedreigingen doen
zich voor waar de ziekenhuisvoorziening mee geconfronteerd wordt en welk beleid heeft het
bestuur uitgezet om te kunnen (blijven) voldoen aan de gestelde doelstellingen.

De gebruiker van de externe verslaggeving dient toegang te krijgen tot informatie die afge-
stemd is op zijn behoefte, rekening houdend met de kosten van informatieverstrekking en met de
mogelijkheid dat de verstrekking van een overvloed aan gegevens, zeker als die niet van materieel
belang zijn, het inzicht bij de gebruiker niet bevordert. De informatievoorziening dient afgestemd
te zijn op het belang dat het samenwerkingsverband heeft voor de verslaggevende zorginstelling.
Derhalve kan in de informatieverstrekking een onderscheid gemaakt worden naar het niveau van
invloed:
] . Control.
2. Joint control (dit wordt behandeld in paragraaf 7.6)
3. Invloed van betekenis.

In paragraaf 7.5.2 wordt aandacht geschonken aan alternatieven voor de externe verslagge-

ving van samenwerkingsverbanden en in paragraaf 7.5.3 en 7.5.4 komen achtereenvolgens de
deelneming in een kapitaalvennootschap en de non-profit organisatie waarop invioed van beteke-
nis H·ordt uitgeoefend aan de orde.  In paragra:if 7 5.5 wordt van elke karakteristieke vorm van
samenwerking de verwerking in de externe verslaggeving geschetst.

7.5.2  Altematieve verwerkingsmogelijkheden
Ten aanzien van de verwerking van samenwerkingsverbanden in de enkelvoudige externe

verslaggeving kunnen in principe de volgende alternatieve verwerkingsmogelijkheden genoemd
worden. Deze verwerkingsmogelijkheden vormen een aanvulling op de geconsolideerde externe

verslaggeving indien deze, als sprake is van een groep, toegepast wordt.
1. Het niet verstrekken van enige informatie.
2. Het in de externe verslaggeving opnemen van toelichtingen op de samenwerkingsverbanden. Bij

deze optie kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van de omvang en aard van de informa-

tieverstrekking. De door het CICA en de AlCPA (1997a en b) uitgevaardigde richtlilnen inzake

204 Externe ver·slaggiving van samenwerkend; zorginstellingen



samenwerkingsverbanden voor non-profit organisaties kunnen hierbij leidraad zijn.
3. Het naar analogie van profit organisaties opnemen van deelnemingen in de financiele verslagge-

ving, al dan niet vergezeld van een toelichting waarin aanvullend informatie gegeven wordt. Dit
kan dus betekenen dat optie 2 wordt voorgesteld, aangevuld met een intra comptabele verwer-
king van een deelneming in de financiele verslaggeving.

4. Het separaat in de balans opnemen van de onderlinge verhoudingen met samenwerkingsver-
banden en het in de resultatenrekening separaat tonen van een eventueel resultaat deelneming.
Dit naar analogie van de modellen voor balans en winst- en verliesrekening die opgenomen zijn
in het Besluit modellen jaarrekening.

De genoemde alternatieve verwerkingswijzen zijn wel of niet reeel afhankelijk van de aard
van het samenwerkingsverband. De aard van het samenwerkingsverband is bepalend voor de alter-
natieven die gekozen worden, omdat de wijze van verwerking van een samenwerkingsverband in
de externe verslaggeving de gebruiker van die externe verslaggeving in staat moet stellen zich een
beeld te vormen van de aard, omvang en betekenis van het samenwerkingsverband voor de samen-
werkende zorginstelling.

De eerste optie, geen informatie verstrekken, komt niet overeen met de doelstelling van de
enkelvoudige externe verslaggeving: het verstrekken van inzicht en het alleggen van verantwoor-
ding. Uitgaande van het feit dat samenwerkingsverbanden duurzaam zijn en ten dienste van de
eigen werkzaamheid zijn (zie definitie in hoofdstuk 1 en de analyse van Maat (1995) van een
samenwerkingsverband) hebben samenwerkingsverbanden dus een effect op de zorginstelling die
dat samenwerkingsverband is aangegaan. Het volledig achterwege laten van informatie over
samenwerkingsverbanden geeft de gebruiker een onjuist en onvolledig beeld van de werkelijkheid.

In het vervolg van deze paragraaf worden alleen de andere opties uitgewerkt, te beginnen
met de deelneming in een kapitaalvennootschap, waarna vervolgens samenwerkingsverbanden in
de vorm van stichtingen en non-profit organisaties aan de orde komen. Het deelnemingsbegrip is
een begrip uit de financiele verslaggeving. Dit houdt in dat toepassing van het begrip slechts het
financiele aspect (gedeeltelijk) raakt. Daarom zal ongeacht het wel of niet toepassen van het deel-
nemingsbegrip een toelichting nodig zijn om de niet-financiele aspecten zoals de doelstelling, acti-
viteiten en het belang en het effect van het samenwerkingsverband inzichtelijk te maken voor de

gebruiker.

7.5.3 De deelneming in een NV of BV
Voordat ingegaan wordt op non-profit organisaties als samenwerkingsverband, wordt inge-

gaan op de deelneming in een kapitaalvennootschap op aandelen; een NV of BV Dit is karakteris-
tieke vorm van samenwerkingsverband V

Een zorginstelling kan een deelneming hebben in een NV of BM De door Van Harten (1998)
geschetste situatie is hiervan een voorbeeld, evenals ten van de beschreven cases, waarin een zorg-
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instelling een deelneming in een BV heeft  In een dergeli}ke constructie is de zorginstelling eige-
naar van aandelen waaraan een zeggenschapsrecht, een verniogensrecht en een rervreemdings-
recht (Moerland. 1997b) verbonden zijn. De zorginstelling als aandeelhouder kan dan ook met
anders g€zien worden dan de profit organisatie die aandeelhouder is in een NV of BV. Wil er spra-
ke ziin \ an een deelneming dan moet cumulatief voldaan ziin aan de volgende eisen (Brink,
1995h)

1  er is sprake \·an kapitaalverstrekking,
2. die geschiedt om een duurzame band met de deelneming le creeren, en weI
3. ten behoeve van de eigen werkzaamheid.

Een zorginstelling of non-profit organisatie als aandeelhouder kan aan al deze eisen tegemoet
komen. Een punt van aandacht is de eigen werkzaamheid ten behoeve waarvan een deelneming

gehouden wordt. Deze eis kan bij een zorginstelling als aandeelhouder gericht zijn op de doelstel-

lingen van en als ondersteuning voor activiteiten van de deelnemende zorginstelling. Zodra echter
voldaan is aan de definitie van een deelneming kan een deelnemende zorginstelling deze deelne-
ming verwerken zoals een deelnemende profit organisatie dat zou doen. In een relatie tussen een

non-profit organisatie en een profit organisatie, moeten die principes toegepast worden die de

eigendom van het aandelenbelang in de profit organisatie weergeven (Wood, 1995).

Deze opinie kan ondersteund worden door verwijzing naar de richtlijnen van de CICA en de
AlCPA. In de richtlijnen van de CICA wordt in sectie 4450, paragraaf 30, voorgeschreven dat een
belang van een non-profit organisatie in een profit-organisatie gerapporteerd wordt door middel
van

1  consolidatie van de gecontroleerde onderneming in de financiele verslaggeving, zoals aan de
orde is gesteld in paragraaf 7.2, of

2  verwerking van de "investment" in de gecontroleerde onderneming op grond van de "equity
method"

Daarnaast worden de volgende aanvullende eisen gesteld ten aanzien ,·an de financiele ver-

slaggeving (sectie 4450, paragraaf 31 en paragraaf 32):
1   The policy followed in reporting the controlled enterprise"
2   :\ descriptil,n of the relationship with the contri,lied enterprise-
3.  Total assets, Imbilities and shareholders' equity at the reporting date"
4 -Revenues (including gains), expenses (including losses), net income and cash flows from ope-

rating, financing and investing activities reported in the period' 

Is sprake van een joint venture of een profit organisatie waarop invloed van betekenis uitge-
oefend wordt, dan worden minder vergaande eisen gesteld aan de informatievoorziening (CICA-
richtlilnen, pat"agraaf 4450.36 tot en met 4450.38 en paragraaf 4450.43).

In de Statement Of Position (SOP) 94-3 van de AICPA wordt voorgeschreven dat een meer-
derheidsbelang van een non-profit organisatie in een profit organisatie behandeld moet worden
con form FASB Stament No. 94, Consolidation of All Majority Owned Subsidiaries (paragraal 51
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Dit komt in de meerderheid der gevallen neer op consolidatie (Wood, 1995). Is sprake van een
belang van 50% of minder in een profit organisatie, dan moet (paragraaf 6) de "equity method"
toegepast worden.

Deelnemingen in kapitaalvennootschappen door zorginstellingen kunnen in de financiele

verslaggeving dus verwerkt worden zoals deelnemingen door deelnemende profit organisaties in
hun financiele verslaggeving verwerkt worden. Een kapitaalvennootschap heeft, gezien de aard van
deze rechtsvorm, winststreven als primaire doelstelling; de deelnemende zorginstelling heeft een
andere primaire doelstelling. Desalniettemin kan een deelname in een kapitaalvennootschap bij-
dragen aan de doelstelling van de deelnemende zorginstelling, zowel door het genereren van mid-
delen als door het voortbrengen van bepaalde goederen of diensten. De gebruiker van de externe

verslaggeving van de deelnemende zorginstelling kan aan aparte presentatie van de financiele ver-
houdingen tussen zorginstelling en deelneming informatie ontlenen die nuttig is voor hem. Zo kan

bijvoorbeeld een hoge mate van financiering van de deelneming door middel van rekening courant

verhoudingen blijken of een hoog aandeel van de zorginstelling in de omzet van de deelneming.

Om de gebruiker inzicht te geven in de deelneming waarover control wordt uitgeoefend en
in de betekenis daarvan voor de deelnemende zorginstelling, dient deze laatste de volgende infor-
matie op te nemen in de enkelvoudige externe verslaggeving. Deze informatie komt vrijwel geheel

overeen met die welke ten aanzien van de nog te behandelen "verbonden non-profit organisatie"
waarover control wordt uitgeoefend, verstrekt zou dienen te worden.
1. De naam, het adres en de vestigingsplaats van de deelneming, evenals eventuele andere gege-

vens (nummer Kamer van Koophandel), die dienstbaar zijn aan een unieke identificatie van de

deelneming.
2.   De gerealiseerde activiteiten en output van de deelneming, evenals de doelstelling ervan en het

aandeel in de output dat afgenomen is door de deelnemer. Op deze wijze kan de effectiviteit van
de deelneming beoordeeld worden en de bijdrage die geleverd is aan de doelstelling van de
deelnemer.

3.  De balans en resultatenrekening van de deelneming, evenals de onderlinge financiele verhou-
dingen tussen deelnemer en deelneming. In combinatie met het voorgaande punt kan de effi-

ciency van de deelneming bepaald worden. Tevens kunnen de financiele positie en
levensvatbaarheid van de deelneming beoordeeld worden.

4. De belangrijkste operationele gegevens en prestatiemaatstaven van de deelneming, zodat inzicht

verkregen kan worden in de prestaties van de deelneming.
5. De zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de deelneming en het aandeel dat de diverse

deelnemers hebben, zowel in de zeggenschap als in de afname van de output, evenals een opga-
ve van het management en bestuur of toezichthouders.

6. De bijzondere verplichtingen en eventuele risico's die op enigerlei wijze voortvloeien uit de

deelneming voor de deelnemer. Dit kan bepaalde vaststaande verplichtingen omvatten, maar
ook de statutair vastgelegde plicht bij te dragen in exploitatietekorten of de moreel gevoelde
verplichting bijdragen te leveren in een tekort.
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7. Een analyse van het management van het effect dat de deelneming heeft op de deelnemer Dit
kan kosten\·oordelen betreffen, maar ook bijdragen in immateriele zin, zoals een hoger kwali-
teitsniveau of een bredere \·erspreidingsmogelijkheid van eigen kennis

8  Een discussie van het management aangaande het toekomstperspectief van de deelneming en de
effecten daan·an op de zorginstelling zelf.

9  Speciale factoren en omgevingsinvloeden die het bestaan of het effect van de deelneming op de

zorginstelling substantieel beinvloeden. Op deze wijze kan de gebruiker van de externe verslag-
geving inschatten hoe in de toekomst risico's of verplichtingen zich zullen materialiseren en of
het gewenste effect van de deelneming blijft bestaan.

Bij het verstrekken van bovenstaande informatie kan, indien ook een geconsolideerde jaarre-
kening wordt gepubliceerd, duplicering van informatie onstaan. Tevens dient aangevoerd te worden
dat de gebruiker van de jaarrekening van een zorginstelling alleen belang heeft bij die informatie
die direct of indirect betrekking heeft op de zorginstelling en van belang is voor de beoordeling van

de positie van de zorginstelling waarvan hij de jaarrekening raadpleegt.
Om gebruikers van de externe verslaggeving niet onnodig te confronteren met dezelfde infor-

matie op een tweetal verschillende plaatsen, danwel met voor de gebruiker niet zinvolle informatie,
kunnen in de informatieverstrekking de volgende beperkingen aangebracht worden:
1. Indien tevens sprake is van geconsolideerde externe verslaggeving:

1.  kan volstaan worden met een in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen lijst met gecon-
solideerde rechtspersonen waaraan separaat is toegevoegd een lijst met niet geconsolideerde

kapitaaldeelnames;
2.  kunnen de gerealiseerde output en activiteiten, de balans en resultatenrekening van de deel-

neming, alsmede de belangrijkste operationele gegevens en prestatiemaatstaven achterwege
blilven, omdat deze opgenomen zijn in de geconsolideerde externe verslaggeving.

Il.  Indien geen sprake is van consolidatie van de desbetreffende deelneming:
3   kan verwezen worden naar de jaarrekening van de deelneming voor de balans en de resulta-

tenrekening op een zodanige wijze dat deze toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker,
4  kunnen de vorderingen op en schulden aan deelnemingen en andere verbonden rechtsperso-

nen blijken uit de posten Vorderingen op verbonden rechtspersonen" (te onderscheiden z·an

"Vorderingen op groepsmaatschappijen") respectievelijk "Schulden aan verbonden rechtsper-
sonen" (te onderscheiden van "Schulden aan groepsmaatschappijen"):

5. dient de informatieverstrekking zich hoofdzakelijk te richten op die gegevens die effect heb-

ben op of van (bijzonder) belang zijn voor de deelnemende zorginstelling.

Is sprake van een deelneming in een profit organisatie waarover geen control wordt uitgeoe-
fend, maar waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, dan kan volstaan worden met de vol-

gende gegevens:
1.  De naam, het adres en de vestigingsplaats van de deelneming, evenals eventuele andere gegevens

(nummer Kamer van Koophandel), die dienstbaar zijn aan een unieke identificatie van de deel-

neming. Deze gegevens kunnen in de vorrn van een lijst van deelnemingen opgenomen worden
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2.  De gerealiseerde activiteiten en output van de deelneming, voorzover deze afgenomen is door de
deelnemer of bijzondere betekenis heeft voor de deelnemer, evenals de doelstelling van de deel-
neming. Op deze wijze kan de bijdrage die geleverd is aan de doelstelling van de deelnemer
beoordeeld worden.

3. De onderlinge financiele verhoudingen tussen deelnemer en deelneming. Deze kunnen blijken
uit de balans van de deelnemer en dienen om inzicht te verschaffen in de invloed die de deelne-

ming heeft op de financiele positie van de deelnemer.
4.  De belangrijkste operationele gegevens en prestatiemaatstaven van de deelneming, voorzover de

prestaties van de deelneming van materieel belang zijn voor de deelnemer.
5.  De zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de deelnemingen en de aandelen die gehouden

worden, evenals een opgave van het management en bestuur of toezichthouders.
6. De bijzondere verplichtingen en eventuele risico's die op enigerlei wijze voortvloeien uit de deel-

neming voor de deelnemer. Dit kan bepaalde vaststaande verplichtingen omvatten, maar ook de
statutair vastgelegde plicht bij te dragen in exploitatietekorten of de moreel gevoelde verplich-
ting bijdragen te leveren in een tekort.

7. Een bespreking door het management van het effect dat deelnemingen waarop geen control
maar waarover wel invloed van betekenis wordt uitgeoefend hebben op de deelnemende zorgin-
stelling.

8.  Een discussie van het management aangaande het toekomstperspectief van dergelijke deelne-

mingen en de effecten daarvan op de zorginstelling zelf.
9. Speciale factoren en omgevingsinvloeden die het bestaan of het effect van dergelijke deelnemin-

gen op de zorginstelling materieel beinvloeden. Op deze wijze kan de gebruiker van de externe
verslaggeving inschatten hoe in de toekomst risico's of verplichtingen zich zullen materialiseren
en of het gewenste effect van de deelneming blijft bestaan.

Ten opzichte van deelnemingen waarop control wordt uitgeoefend, wordt de informatievoor-

ziening aangaande deelnemingen waarover invloed van betekenis wordt uitgeoefend beperkt door-
dat enerzijds minder informatie gevraagd wordt (bijvoorbeeld geen balans) en doordat anderzijds
de informatie over dergelijke deelnemingen niet per deelneming verstrekt hoeft te worden, maar
over het geheel van dergelijke deelnemingen. Dit neemt niet weg dat het management van de ver-
slaggevende zorginstelling verplicht is risico's en verplichtingen ten aanzien van deelnemingen
waarover invloed van betekenis wordt uitgeoefend apart toe te lichten als die van materieel belang

zijn voor de financiele positie en levensvatbaarheid van de deelnemende zorginstelling.

7.5.4  Samenwerkingsverbanden met non-profit organisaties

Bij samenwerkingsverbanden van zorginstellingen met non-profit organisaties kunnen achter-

eenvolgens de volgende pragen gesteld worden:

1.  Wat zijn het concept en de definitie van een samenwerkingsverband van een zorginstelling met
e€n non-profit organisatie en kan hier gesproken worden van een deelneming in de zin van art
2:24c?
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En als geconcludeerd wordt dat een deelneming een zinvolle wijze van verwerking in de [inanciele

\'erslaggeving is:
2 Draagt verwerking van een dergelijk samenwerkingsverband als deelneming bij aan het verwe-

zenlijken van de doelstelling van enkelvoudige externe verslaggeving bij zorginstellingen?
3  Hoe kan het 'aandeel" in het samenwerkingsverband op een objectieve en betrouwbare wijze

gemeten worden? Bij deelnemingen in kapitaalvennootschappen wordt uitgegaan van de aande-
len waaraan zowel een zeggenschaps- als een vermogensrecht kleeft. Het aandeel wordt dan
bepaald aan de hand van het vermogensrecht, dat, bij afwezigheid van bijzondere bepalingen
zoals stemrechtbeperking, parallel loopt met het zeggenschapsrecht.

4. Hoe wordt een dergelijk samenwerkingsverband gewaardeerd?
5  Hoe wordt het samenwerkingsverband gepresenteerd en welke toelichting is vereist?
6. Welke specifieke aspecten doen zich voor bij een deelneming in een non-profit organisatie die

apart geregeld dienen te worden?

Een samenwerkingsverband is in hoofdstuk 1 gedefinieerd als: een organisatorisch verband
waarin de rechtspersoon duurzaam samenwerkt met andere rechtspersonen ten dienste van de
werkzaamheid van de zorginstelling en waaruit risico's en verplichtingen voor hem voortvloeien.
Een deelneming wordt gedefinieerd als Cart. 2:24c, lid  1): een rechtspersoon of vennootschap
heeft een deelneming in een rechtspersoon, indien hij of ten of meer van zijn dochtermaatschap-
pijen alleen of samen voor eigen rekening kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met
die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Zoals ook
Maat (1995) reeds opmerkte is het begrip samenwerkingsverband nauw verwant met het begrip
deelneming. Een samenwerkingsverband bij zorginstellingen komt tot stand door middel van zeg-

genschap van de zorginstelling over de "deelneming". Een deelneming bij profit organisaties komt
toi stand door kapitaalverschaffing. Aan het kapitaal zijn zowel vermogens- als zeggenschapsrech-
ten verbonden. Buiten het medium waardoor de verbondenheid tot stand komt, is bij een samen-
werkingsverband sprake van een duurzame verbondenheid die ten dienste van de eigen

werkzaamheid is aangegaan.

Hendriks (1994, pagina 226) nierkt in zijn proefschrift op dat een deelneming in een stich-
ting zeer wel mogelijk is. Hendriks benadert deze problematiek vanuit een juridisch oogpunt, ter-

wijl hier de economische benadering voorop staat. Hendriks stelt dat, als een stichting eenmaal
kwalificeert als deelneming, deze conform art 2:367 (opnemen deelneming op de balans) en art
2:379 (verstrekken lijst met deelnemingen) opgenomen moet worden in de externe verslaggeving.
Is eenmaal sprake van "verdergaande" invloed op de desbetreffende stichting, dan zou deze vol-
gens Hendriks (1994, pagina 226) gewaardeerd moeten worden op basis van art 2: 389, waarin d€
netto vermogenswaarde methode als eerste methode naar voren komt.

De IFAC heeft in december 1998 een aantal Exposure Drafts het licht doen zien, waaronder
ED 6 "Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities". Deze Exposure
Drafts zijn relevant voor dit ond€rzoek, omdat ze de externe verslaggeving van de publieke sector
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betreffen; een sector die qua doelstellingen verwantschap toont met non-profit organisaties. De
definitie van een "asset" volgens onder meer ED 6 is reeds in hoofdstuk 6 aan de orde geweest. In
deze ED 6 wordt control omschreven als de macht om het financiele en operationele beleid van
een andere entiteit te kunnen beheersen om zo voordeel te kunnen plukken van de activiteiten van
die andere entiteit. Tegen het licht van overheidsorganisaties en tegen het licht van de definitie van
een actief wordt dat voordeel in paragraaf 24 gezien als een financieel voordeel (bijvoorbeeld divi-
dend) of als een voordeel dat ontstaat doordat de controlerende entiteit de gecontroleerde entiteit
kan dwingen om mee te werken aan de realisering van de doelstellingen van de controlerende enti-
teit. Deze uitleg komt overeen met hetgeen in ED 194-B van de FASB (1999) wordt gesteld ten
aanzien van het voordeel dat uit control moet voortvloeien.

Naast consolidatie van "controlled entities" wordt in ED 6 voor de verwerking van geconsoli-
deerde "controlled entities" in de enkelvoudige financiele verslaggeving van de controlerende enti-
teit voorgeschreven dat dit gebeurt op basis van de equity methode conform ED 7 of als een lange
termijn investering conform IAS 25. Uit de definitie van een "controlled entity" blijkt niet dat spra-
ke moet zijn van een deelname in een kapitaalvennootschap. Het feit dat apart "Government
Business Enterprises" onderkend worden, veronderstelt dat het met name om non-business organi-
saties gaat. In hoeverre de IFAC heeft voorzien dat "deelnemingen" die niet op basis van kapitaal-
deelname tot stand komen op deze wijze volgens de equity methode verwerkt zouden worden, is

de vraag. Niet in de consolidatie betrokken entiteiten dienen verwerkt te worden in de enkelvoudi-
ge financiele verslaggeving conform lAS 25.

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat een op een deelneming volgens
art 2:24c gelijkende situatie kan bestaan in de relatie tussen een zorginstelling en een non- profit
organisatie waarop door de zorginstelling invloed van betekenis of control wordt uitgeoefend. Het
middel Om tot een dergelijke deelneming te komen is zeggenschap in plaats van deelname in het
aandelenkapitaal, maar de uitwerking is gericht op een duurzame band, ten dienste van de eigen
werkzaamheid. Een rechtspersoon heeft een verbonden non-profit organisatie als hij, middelijk
of onmiddellijk, duurzame zeggenschap uitoefent over die non- profit organisatie teneinde met die
non-profit organisatie duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. De
dienstbaarheid aan de werkzaamheid van de deelnemende rechtspersoon is een essentieel kenmerk
van een verbonden non-profit organisatie. Om de werkzaamheden ten dienste te kunnen laten zijn
van de eigen werkzaamheid mag aangenomen worden dat de zeggenschap die uitgeoefend wordt
over de verbonden non-profit organisatie van enige omvang moet zijn. Indien de omvang van de
zeggenschap dermate gering is dat de zorginstelling geen invloed van betekenis kan uitoefenen,
dan is het niet mogelijk om de werkzaamheid dusdanig te beinvloeden dat deze ten dienste van de
eigen werkzaamheid komt. Derhalve kan aangenomen worden dat invloed van betekenis op het
beleid van de verbonden non-profit organisatie als ondergrens voor een deelneming gehanteerd
moet worden. Invloed van betekenis is gedefinieerd in paragraaf 2.3. Hoe groot die invloed van
betekenis precies moet zijn, is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.
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Met de term verbonden non-profit organisatie wordt qua terminologie gedeeltelilk, namelilk
w·aar het de zeggenschap betreft. aangesloten op de term afhankelijke stichting die Hendriks
( 1994) hanteert. Als sprake is van een verbonden non-profit organisatie, dan impliceert dit dat et
een hierarchische relatie is tussen enerzijds de zorginstelling en anderzijds de verbonden non-pro-
fit organisatie die als het ware als  ondergeschikt'  aan de zorginstelling gezien wordt. De zorgin-
stelling is bil machte invloed van betekenis op of control over de verbonden non-profit organisatie
uit te oefenen zonder dat die desbetreffende verbonden non-profit organisatie zelf invloed van

betekenis op of control over de zorginstelling kan uitoefenen. Opgemerkt moet worden dat Maat
en Bergshoeff (1990) constateerden dat 94,9% van de door hun onderzochte samenwerkingsver-
banden de rechtsvorm van een stichting hadden. Dit stemt overeen met hetgeen in de cases aan
samenwerkingsverbanden is aangetroffen. Indien sprake is van een stichting, dan verbiedt de
rechtsvorm het doen van uitkeringen aan oprichters of deelnemers; aangezien de stichting geen
leden of aandeelhouders kent, zijn uitdelingen aan hen niet mogelijk. Bij deelnemingen in kapi-
taalvennootschappen geven de aandelen die gehouden worden in de deelneming de houder naast

stemrechten ook vermogensrechten (Moerland, 1997b). Een dergelijk "voertuig" voor de over-
dracht van economische voordelen ontbreekt bij stichtingen. Ook bij non-profit organisaties met
een andere rechtsvorm die niet in de vorm van een kapitaalvennootschap gedreven worden, ont-
breekt een dergelijk "voertuig". Als dus sprake zou zijn van overdracht van economische voorde-
len, dan zal deze overdracht op andere wijze dan door middel van uitkeringen, gerelateerd aan een
vermogensrecht dat belichaamd is in aandelen, moeten geschieden.

Het begrip verbonden non-profit organisatie ziet zowe! op non-profit organisaties waarop
invloed van betekenis wordt uitgeoefend als op non-profit organisaties waarover volledige control
uitgeoefend wordt; de mate van zeggenschap kan varieren. In deze kan dus een parallel getrokken
worden met het begrip deelneming (art 2:24c)  In een deelneming kan een belang van tussen de
20% en 100% gehouden worden. (Op uitzonderingsgevallen zoals een deelneming bij minder dan
20% kapitaalparticipatie wordt hier niet ingegaan.) Minimale vereiste bii een verbonden non-profit

organisatie is dat feitelijk invloed van betekenis uitgeoefend wordt De stichtingsdeelname uit
figuur 7 1 Iertoont in de mate van organisatorische verbondenheid ongeveer dezelfde variatie als
de kapitaaldeeiname. De organisatorische i erbondenheid reikt \ an minimaal in,"loed van betekenis
tot maximaal volledige control. analoog aan de deelneming die van 20% tot  100% kapitaaldeelna-
me kan varieren.

De RJ heeft in de Ontwerp-richtlijn Zorginstellingen het begrip "Verbonden rechtspersoon
geintroduceerd. Van een verbonden rechtspersoon is sprake als deze duurzaam ten dienste staat

van de eigen werl<zaamheid en er invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid kan
worden uitgeoefend (paragraaf 209). Deze definitie vertoont grote gelijkenis met de hier gehanteer-
de definitie van een verbonden non-profit organisatie Beide definities vertonen, waar het de duur-
zame verbondenheid en de dienstbaarheid aan de eigen werkzaamheid betreft, grote gelijkenis met
het begrip deelneming uit art 2:24c. Bij een verbonden rechtspersoon wordt uitgegaan van de
mogelijkheid invloed ran betekenis op het zakeliike en financiele beleid uit te oefenen. in de
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definitie van een verbonden rechtspersoon wordt uitgegaan van daadwerkelijke uitoefening van
zeggenschap. Dit verschil heeft tot gevolg dat rechtspersonen blijkens de Ontwerp-richtlijn
Zorginstellingen verbonden zijn en dit blijkens de hier gehanteerde definitie niet zijn vanwege het
ontbreken van daadwerkelijk uitgeoefende zeggenschap. De voorkeur lijkt uit te gaan naar de

daadwerkelijk uitgeoefende zeggenschap aangezien slechts daadwerkelijk uitgeoefende zeggen-
schap in staat is de onderlinge verbondenheid te scheppen.

De "deelnemende" zorginstelling moet voordeel hebben van de verbonden non-profit organi-
satie. Dit voordeel kan, gezien de kenmerken van een non-profit organisatie, niet primair financieel

zijn. Is bovendien sprake van een stichting, dan is het niet mogelijk om financiele voordelen door
middel van uitkeringen aan de betrokken zorginstellingen te doen toekomen. In ED 194-B van de
FASB (1999) worden de volgende mogelijkheden tot voordelen opgesomd:
1. Door overdracht van activa aan de controlerende moeden
2.   Door het gebruik van de activa van die dochter zodanig te bepalen dat  het het vermogen van de

moeder om haar primaire doelstelling te realiseren en te voorzien in de gewenste goederen en/of
diensten vergroot.

3. Door acties in gang te zetten die de opbrengsten van moeder plus dochter vergroten.
4. Door synergie tussen de activiteiten van moeder en dochter zodat kostenbesparingen gereali-

seerd worden.
De overdracht van activa van de verbonden non-profit organisatie aan de zorginstelling zal in

veel gevallen stuiten op wettelijke belemmeringen die veelal inherent zijn aan de gekozen rechts-
vorm van de stichting. Met name de tweede mogelijkheid, een bijdrage aan de primaire doelstel-

ling van de moeder, en de vierde, kostenbesparingen, lijken in de praktijk belangrijke redenen
voor zorginstellingen om samen te werken (Van der Vange, Pluyter, Bos, 1996). Ontbreekt in eni-
gerlei vorm een bijdrage van de verbonden non-profit organisatie aan de werkzaamheid van de

zorginstelling, dan is geen sprake van een verbonden non-profit organisatie, maar van een relatief
zwak samenwerkingsverband, dat in de externe verslaggeving wel vermelding en toelichting
behoeft, maar niet als verbonden non-profit organisatie opgenomen kan worden en niet in de con-
solidatie betrokken zal worden (zie paragraaf 7.2).

Ten aanzien van verbonden non-profit organisaties zijn een tweetal onderscheiden situaties te
onderkennen:

1. Verbonden non-profit organisatie waaraan de "deelnemende" zorginstelling geen economische
voordelen ontleent.

2. Verbonden non-pro fit organisatie waaraan de "deelnemende" zorginstelling wel economische
voordelen ontleent.

Indien de zorginstelling aan een verbonden non-profit organisatie geen economische voorde-
len ontleent, dan is er op grond van de definitie van een activum geen sprake van een actief dat
opgenomen moet worden in  de financiele verslaggeving.  Er is immers niet voldaan  aan  de  voor-
waarde voor een actief dat er sprake moet zijn van verwachte economische voordelen. De verbon-
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den non-profit organisatie wordt niet aangehouden met als primaire doelstelling het behalen van

financiele voordelen, maar voor het realiseren van niet-financiele voordelen. In een dergelijk geval
zal de verbonden non-profit organisatie niet als deelneming in de zin van art 2:24c verwerkt wor-
den in de financiele verslaggeving

In her algemeen kan op basis van de definitie van een non-profit organisatie gesteld worden dat
financieel voordeel weliswaar behaald zou kunnen worden, maar dat dit zeker niet beoogd wordt en
dus niet zonder meer te verwachten valt. De verbonden non-profit organisatie wordt aangehouden

vanwege de bi}drage die ze kan leveren aan de realisatie van de doelstelling van de deelnemer.

Is sprake van een verbonden non-profit organisatie waaraan de zorginstelling wel economi-
sche voordelen kan ontlenen, dan doet zich de vraag voor waaruit deze economische voordelen

voortvloeien. is sprake van economische voordelen die rechtstreeks voortvloeien uit de betrokken-
heid bij de verbonden non-profit organisatie en die de zorginstelling zich kan laten toekomen, of is
sprake van voordelen die de zorginstelling en eventuele andere "deelnemers" toevloeien onndat

bepaalde zeggenschap uitgeoefend kan worden over de verbonden non-profit organisatie? Als
voorbeeld van het laatste kan dienen een laboratorium in de rechtvorm van een stichting waarin

een zorginstelling en drie andere zorginstellingen elk 25% van de bestuurlijke zeggenschap uitoe-
fenen. Het oogmerk dat nagestreefd wordt is dat de partijen elk voor laboratoriumbepalingen een
substantiele korting ten opzichte van reguliere marktprijzen weten te bedingen doordat de stich-
ting met het laboratorium geen winstoogmerk heeft, slechts ten behoeve van de vier deelnemende

partijen werkt en alle kostenvoordelen doorgeeft in de contractprijzen. De vraag is of de voordelen
zich voordoen vanwege 'deelneming" of dat deze voordelen zich voordoen vanwege de zeggen-
schap die over de leverancier uitgeoefend kan worden. In een dergelijk geval zal eerder het con-
tract dat gesloten is economische voordelen in de vorm van besparingen in zich bergen dan de
deelneming". belichaamd in een zeggenschapsrecht zonder daaraan gekoppeld vermogensrecht

als zodanig. Men zou de constructie kunnen opsplitsen in een laboratorium dat bepalingen levert
aan de vier zorginstellingen en de daarmee behaalde winsten rerrolgens uitdeelt. Deze uitdeling
wordt gedaan m de  orm van een generieke korting op de leveranties. Ook in dergelijke gevallen
wa,ir de verbonden non-profit organisatie leidt tot economische voordelen in de vorm van kosten-
reductie, kan slechts iii een zeer beperkt aantal gerallen sprake ziln van ill een deelneming als
zodanig besloten economische voordelen die de "deetnemers" zich kunnen toetigenen. Er bestaat
immers geen recht op uitdelingen van de economische voordelen en het verschil tussen de werke-

lijke kosten en de kosten die de zorginstellingen zouden realiseren zonder de verbonden non-pro-
fit organisatie kan alleen toegeschreven worden aan de gebundelde onderhandelingskracht van de
afnemers.

Op basis van het voorgaande moet de verbonden non-profit organisatie dus in de financiele
verslaggeving alles behalve gelijk gesteld worden met een deelneming zoals omschreven in art
2:24c. Er is geen sprake van economische voordelen die de zorginstelling toevloeien en derhalve is
er geen grond om een deelneming op te nemen in de financiele verslaggeving.
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De externe verslaggeving daarentegen is breder dan slechts de financiele verslaggeving en
dient inzicht te geven in:
1. De effectiviteit: hiervoor is nodig dat de gerealiseerde output in relatie tot de gestelde doelen

gerapporteerd wordt.
2. De efficiency: hiervoor is noodzakelijk dat de opgeofferde waarden in relatie tot de gerealiseerde

output gerapporteerd worden. Opgemerkt moet worden dat ten behoeve van de beoordeling
van de efficiency van het laboratorium in voornoemd voorbeeld bij de gebruiker ook informatie
bekend zou moeten zijn over de kosten die gepaard zouden gaan met in eigen beheer uitvoeren
van de desbetreffende bepalingen en het aan derden uitbesteden van dergelijke diensten.

3. De financiele positie en levensvatbaarheid. Deze kunnen zowel betrokken worden op de deelne-
ming in een non-profit organisatie zelf als op de (financiele) effecten die deze deelneming heeft
op de deelnemers.

4. Het toekomstperspectief, hetgeen wederom betrokken kan worden op het samenwerkingsver-
band als zodanig en op de combinatie van "deelnemer" en verbonden non-profit organisatie.

Op welke wijze kunnen nu de bovenstaande doelstellingen in de externe verslaggeving
bereikt worden, terwijl tevens verantwoording afgelegd wordt over het gevoerde beheer dat zich
ook uitstrekt tot de deelnemingen in non-profit organisaties en tevens gebruikers van de externe

verslaggeving voldoende geinformeerd worden?

Een mogelijke oplossing is dat aangaande alle verbonden non-profit organisaties, zeker die
welke niet in enige consolidatie betrokken worden, het gehele Comprehensive Model of Business

Reporting (AICPA, 1994), zoals geschetst in hoofdstuk 6, ingevuld wordt in de externe verslagge-
ving van de betrokken zorginstellingen. Een dergelijke handelwijze heeft een tweetal bezwaren:
enerzijds worden de kosten van informatieverstrekking voor de verstrekker van de informatie rela-
tief erg hoog en anderzijds wordt de gebruiker geconfronteerd met een hoeveelheid informatie die
waarschijnlijk groter is dan hetgeen gewenst is. Weliswaar is uit het praktijkonderzoek gebleken
dat de gebruikers informatie behoeven ten aanzien van samenwerkingsverbanden, maar dat deze
zich vooral uitstrekt tot de effecten die samenwerkingsverbanden hebben op de samenwerkende
zorginstellingen.

Tegen het licht van Corporate Governance dient de (centrale) leiding verantwoording af te
leggen over het door haar gevoerde beleid en de daarmee bereikte resultaten. Op deze wijze kan
beoordeeld worden in hoeverre het bestuur in staat is gebleken haar opdracht te vervullen. De
informatie die nodig is om het bestuur te kunnen beoordelen op de bereikte resultaten kan langs

de lijnen van het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) inhoud gegeven
worden. Dan wordt ten aanzien van verbonden non-profit organisaties waarop control wordt uitge-
oefend de volgende informatie opgenomen in de externe verslaggeving van de zorginstelling.
1. De naam, het adres en de vestigingsplaats van de verbonden non-profit organisatie, evenals

eventuele andere gegevens (nummer Kamer van Koophandel), die dienstbaar zijn aan een unie-
ke identificatie van de verbonden non-profit organisatie.
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2. De gerealiseerde activiteiten en output van de verbonden non-profit organisatie, evenals de

doelstelling ervan en het aandeel in de output dat afgenomen is door de zorginstelling Op deze

wijze kan de effectiviteit van de verbonden non-profit organisatie beoordeeld worden en de bij-

drage die geleverd is aan de doelstelling van de zorginstelling
3. De balans en resultatenrekening van de verbonden non-profit organisatie, evenals de onderlinge

financiele verhoudingen met de zorginstelling. In combinatie met het voorgaande punt kan de
efficiency van de verbonden non-profit organisatie bepaald worden Tevens kunnen de financie-

le positie en levensvatbaarheid er van beoordeeld worden.
4. De belangrijkste operationele gegevens en prestatiemaatstaven van de verbonden non-profit

organisatie, zodat inzicht verkregen kan worden in de prestaties daarvan.
5.   De  zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de verbonden non-profit organisatie  en  het aan-

deel dat de diverse "deelnemers" hebben, zowel in de zeggenschap als in de afname van de out-
put, evenals een opgave van het management en bestuur of toezichthouders.

6. De bijzondere verplichtingen en eventuele risico's die op enigerlei wijze voortvloeien uit de ver-
bonden non-profit organisatie voor de zorginstelling. Dit kan bepaalde vaststaande verplichtin-
gen omvatten, maar ook de statutair vastgelegde plicht bij te dragen in exploitatietekorten of de
moreel gevoelde verplichting bijdragen te leveren in een tekort.

7  Een analyse van het management van het effect dat de verbonden non-profit organisatie heeft
op de zorginstelling. Dit kan kostenvoordelen betreffen, maar ook bijdragen in immateriele zin,
zoals een hoger kwaliteitsniveau of een bredere verspreidingsmogelijkheid van eigen kennis.

8   Een discussie van het management aangaande het toekomstperspectief van de verbonden non-

profit organisaties en de effecten daarvan op de zorginstelling zelf.
9  Speciale factoren en omgevingsinvloeden die het bestaan of het effect van de verbonden non-

profit organisatie op de betrokken zorginstellingen substantieel beinvloeden. Op deze wij ze  kan

de gebruiker van de externe verslaggeving inschatten hoe in de toekonist risico's of verplichtin-
gen zich zullen materialiseren en het gewenste effect van de verbonden non-profit organisatie
hlijEt  bestaan.

Ook hier is, evenals bil de kapitaaldeelname, sprake van de mogelijkheid dat de gebruiker
gegevens in duplo, zowel in de enketvoudige als de geconsolideercle externe r·ei-staggei·ing, i·el"-

krijgt en meer gegevens ontvangt dan noodzakelijk voor het doel waarvoor hij de jaarrekening
raadpleegt. Daarom kunnen ook hier de volgende beperkingen aangebracht worden
1. Indien tevens sprake is van geconsolideerde externe verslaggeving:

1.  Kan volstaan worden met een in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen lijst met
geconsolideerde rechtspersonen waaraan separaat is toegevoegd een lijst met niet geconsoli-
deerde verbonden non-profit organisaties.

2  Kunnen de gerealiseerde output en activiteiten, de balans en resultatenrekening van de ver-
bonden non-profit organisatie, alsmede de belangrijkste operationele gegevens en prestatie-
maatstaven achterwege blijven, omdat deze opgenomen zijn in de geconsolideerde externe

verslaggeving
11. Indien geen sprake is van consolidatie van de desbetreffende verbonden non-profit organisatie:
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3.  Kan verwezen worden naar de jaarrekening van de verbonden non-profit organisatie voor de
balans en de resultatenrekening op een zodanige wijze dat deze toegankelijk moeten zijn
voor de gebruiker.

4. Kunnen de vorderingen op en schulden aan de verbonden rechtspersonen blijken uit de pos-
ten "Vorderingen op verbonden rechtspersonen" (te onderscheiden van "Vorderingen op

groepsmaatschappijen") respectievelijk "Schulden aan verbonden rechtspersonen" (te onder-
.../scheiden van "Schulden aan groepsmaatschappilen J.

5. Dient de informatieverstrekking zich hoofdzakelijk te richten op die gegevens die effect heb-

ben op of van (bijzonder) belang zijn voor de zorginstelling die de verbonden non-profit
organisatie heeft.

Naar analogie van deelneming in een profit organisatie dient deze informatievoorziening
ingeperkt te worden als sprake is van invloed van betekenis die uitgeoefend wordt op de verbonden
non-profit organisatie. In een dergelijk geval wordt de informatievoorziening beperkt tot:
1. De naam, het adres en de vestigingsplaats van de verbonden non-profit organisatie, evenals

eventuele andere gegevens (nummer Kamer van Koophandel), die dienstbaar zijn aan een unie-
ke identificatie van de verbonden non-profit organisatie, Deze gegevens kunnen in de vorm van

een lijst van deelnemingen opgenomen worden.
2. De gerealiseerde activiteiten en output van de verbonden non-profit organisatie, voorzover deze

afgenomen is door de deelnemer of bijzondere betekenis heeft voor de deelnemer. Op deze
wijze kan de bijdrage die geleverd is aan de doelstelling van de deelnemende zorginstelling
beoordeeld worden.

3. De doelstelling die de verbonden non-profit organisatie nastreeft. Deze zou gecombineerd kun-
nen worden met de onder punt 1 genoemde lijst.

4. De onderlinge financiele verhoudingen tussen de zorginstelling en de verbonden non-profit
organisatie. Deze kunnen blijken uit de balans van de zorginstelling en dienen om inzicht te
verschaffen in de invloed die de verbonden non-profit organisatie heeft op de financiele positie
van de zorginstelling.

5.   De belangrijkste operationele gegevens en prestatiemaatstaven van de verbonden non-profit
organisatie, voorzover de prestaties van materieel belang zijn voor de zorginstelling.

6. De zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de verbonden non-profit organisatie, evenals
een opgave van het management en bestuur of de toezichthouders.

7. De bijzondere verplichtingen en eventuele risico's die op enigerlei wijze voortvloeien uit verbon-
den non-profit organisaties. Dit kan bepaalde vaststaande verplichtingen omvatten, maar ook de
statutair vastgelegde plicht bij te dragen in exploitatietekorten of de moreel gevoelde verplich-
ting bijdragen te leveren in een tekort.

8. Een bespreking door het management van het effect dat verbonden non-profit organisaties
waarop geen control maar waarover wel invloed van betekenis wordt uitgeoefend, hebben op de
zorginstelling.

9.  Een discussie van het management aangaande het toekomstperspectief van de verbonden non-

profit organisaties en de effecten daarvan op de zorginstelling zelf.
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10 Speciale factoren en omgevingsinvloeden die het bestaan of het effect ran verbonden non profit
organisaties op de zorginstelling materieel beinvloeden Op deze wilze kan de gebruiker van de

externe verslaggeving inschatten hoe in de toekomst risico's of verplichtingen zich zullen mate-
naliseren

Door op borenstaande wilze informatie te verschaffen over de verbonden non-profit organi-
saties waarover een zorginstelling invloed van betekenis of control uitoefent wordt weliswaar in de
financiele verslaggeving geen extra informatie opgenomen, behalve de presentatie van de financiele
verhoudingen met de verbonden non-profit organisaties in het algemeen, maar wordt in de externe

verslaggeving in bredere zin zoveel informatie opgenomen dat zowel verantwoording afgelegd
wordt door het management over de uitoefening van zeggenschap en de daarmee behaalde resulta-
ten en tevens de gebruiker zich een verantwoord oordeel kan vormen over de verbonden non-pro-
fit organisaties en de effecten daarvan op de zorginstelling.

Een bijzonder punt van aandacht is de mogelijkheid dat ten opzichte van de geconsolideerde
exter·ne verslaggeving doublures optreden in de verstrekte informatie. Indien gebruikers van de
enkelvoudige externe verslaggeving ook toegang kunnen hebben tot de geconsolideerde externe
verslaggeving, dan is het niet zinvol om informatie dubbel op te nemen. In dergelijke gevallen is
het niet alleen mogelijk, maar vanuit de optiek van het tegengaan van een overvloed aan informa-
tie Ook wenselijk, dat in de enkelvoudige externe verslaggeving slechts verwezen wordt naar de in
de geconsolideerde externe verslaggeving opgenomen informatie. De zorginstelling wordt in derge-
lijke gevallen dus vrijgesteld van deze informatieverstrekking in de enkelvoudige externe verslag-

geving

7.5.5 Verbonden non-profit organisatie en vormen van samenwerking
De \,raag doet zich voor welke karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden uit

hooldstuk 2 beschouwd kunnen worden als verbonden non-profit organisatie. De kapitaaldeelna-
me (karakteristieke vorm V) wordt buiten beschouwing gelaten. omdat reeds in paragraaf 7 5 3
geconstateerd is dat deze verwerkt kan worden zoals dat bil samenwerkende profit organisaties
Rebeurt Op grond Lan de classificatic uit hoofdstuk 2 en de kenmerken van elke karakleristicke
vorm van samenwerking kunnen als verbonden non-profit organisatie aangemerkt worden:
1  De werkmaatschappijen die onder een holding vallen. Gezien de aard van een groep zal de hol-

ding duurzame zeggenschap uitoefenen om zowel een duurzame band te creeren als de werk-
zaamheden van de verbonden non-profit organisatie ten dienste te laten zijn van de eigen
werkzaamheid, de holding voert haar activiteiten uit door middel van deelnemingen of verbon-
den non-profit organisaties die beschouwd kunnen worden als werkmaatschappijen.

2. De dienstenstichting als bijzondere vorm van de werkmaatschappij van een holding.
3   De jointly controlled entity als rerbonden non-profit organisatie waarin samen met ten of enke-

le partners wordt samengewerkt
4. De stichtingsdeelname. Bil een dergelijke verbonden non-profit organisatie wordt invloed van

betekenis uitgeoefend op de stichtingsdeelname en wordt op deze wilze een duurzame band
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met die stichting gecreeerd. Aangezien in de omschrijving van deze karakteristieke vorm van
samenwerking is weergegeven dat die activiteiten (mede) ten dienste van de deelnemende zorg-

instelling worden ontplooid, is sprake van een verbonden non-profit organisatie.

Opgemerkt moet worden dat, ook indien invloed van betekenis aanwezig is, een stichting
niet hoeft te kwalificeren als een verbonden non-profit organisatie. Immers, aan de twee andere
voorwaarden, een duurzame verbondenheid en dienstigheid aan de eigen werkzaamheid, hoeft
niet voldaan te zijn. In deze kan een parallel getrokken worden met aandelenpakketten van meer
dan 20% die gehouden worden in een NV of BV waarbij die kapitaaldeelname niet kwalificeert als
deelneming; het vermoeden van een deelneming kan weerlegd worden.

In bijlage 5 is een modelmatige uitwerking van de verwerking van een verbonden non-profit
organisatie in de externe verslaggeving van een zorginstelling opgenomen.

7.6 Jointly controlled entities als bijzondere verbonden non-profit organisaties

Van de joint ventures wordt in dit hoofdstuk alleen de jointly controlled entity behandeld.
De overige vormen van joint ventures komen in volgende paragrafen (contractuele relaties) aan de
onie.

Ten aanzien van jointly controlled entities kunnen twee soorten onderscheiden worden:
1.  De jointly controlled entity in de vorm van een NV of BV, die opgenomen is in een concern van

zorginstellingen of zorginstellingen en andere non-profit organisaties en/of profit organisaties.
Dit is dus de klassieke joint venture, bekend van profit organisaties. Op jointly controlled enti-
ties bij profit organisaties kan het concept van de proportionele consolidatie toegepast worden.
Hierin worden activa, passiva en baten en lasten naar verhouding van het aandeel dat elke ven-
turer heeft verwerkt in de geconsolideerde financiele verslaggeving van die venturers. Voor
jointly controlled entities die de vorm van een NV of BV hebben en onderdeel uitmaken van een
concern van zorginstellingen is deze methode ook toepasbaar. Zij geeft inzicht in de activa en
passiva en de baten en lasten die toe te rekenen zijn aan elk der venturers. Een bijzonderheid
zijn de activiteiten en de nagestreefde doelen die in de toelichting opgenomen dienen te wor-
den.

2.  De jointly controlled entity in de vorm van een stichting of vereniging. De desbetreffende stich-
ting of vereniging kan beschouwd worden als een bijzondere vorm van een verbonden non-pro-
fit organisatie. Voor deze vorm van joint ventures kan in de literatuur nog geen wijze van
verwerking in de externe verslaggeving gevonden worden. Deze vorm wordt in deze paragraaf
dan ook nader uitgewerkt.

De bepaling van het proportionele aandeel dat een groep van zorginstellingen heeft in een
verbonden non-profit organisatie die joint venture is, moet objectief en betrouwbaar kunnen
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gebeuren. Bij profit organisaties in de vorm van rechtspersonen wordt in principe aansluiting
gezocht bij de deelname in het aandelenkapitaal, naar rato van de deelname in het kapitaal wordt,
uitgaande van slechts een soort aandelen, de joint venture toegerekend aan de venturers. Enerzilds
is het goed mogelijk om de verhouding tussen de aandelen die gehouden worden en het totale

aantal aandelen te bepalen, anderziids wordt bij overnames van aandelenpakketten uitgebreid stil-
gestaan bij het te verwerven pakket. Om de proportie te bepalen bil jointly controlled entities die
non-profit organisatie zijn, kan aangesloten worden bij een tweetal criteria die toepasselilk zijn

voor zorginstellingen:
1. Activiteiten. Primair zijn zorginstellingen en non-profit organisaties gericht op het ontplooien

van bepaalde activiteiten die leiden tot maatschappelijk gewenste diensten (en/of goederen).
Een verbonden non-profit organisatie is dan ook gericht op het doen uitvoeren van activiteiten
die dienstbaar kunnen zijn aan de doelstelling van de zorginstelling. Activiteiten kunnen daar-
om, mits objectief en betrouwbaar vast te stellen, als criterium dienen.

2. Zeggenschap. Het middel om te komen tot een verbonden non-profit organisatie, veelal een

stichting of vereniging, is zeggenschap. Dergelijke zeggenschap bewerkstelligt de onderlinge
banden, nodig om te komen tot een verbonden non-profit organisatie. Als alternatief voor kapi-
taaldeelname, waar naast een vermogensrecht ook een, veelal pro rato, zeggenschapsrecht aan

gekoppeld is, kan de zuivere zeggenschap, zonder het ontbrekende vermogensrecht als criteri-
um gehanteerd worden. Door statutaire verankering kan een dergelijke maatstaf objectief en
betrouwbaar vastgesteld worden. Echter, de (gezamenlijke) zeggenschap is bepalend voor het
vaststellen van het feit dat er sprake is van een joint venture. Dit criterium vervolgens gebruiken
om ook het aandeel vast te stellen, leidt er toe dat het criterium zeggenschap dubbel gebruikt
wordt.

In het bilzonder dient aandacht geschonken te worden aan discrepanties tussen de mate van
zeggenschap en de mate van afname van activiteiten van de joint venture. Het lS mogelijk dat een
zorginstelling 50% van de zeggenschap over een joint venture heeft, maar slechts 25% van de acti-
viteiten afneemt. Omdat zeggenschap slechts gezien kan worden als middel om de band met de
joint venture te bewerkstelligen, is zeggenschap niet geschikt om gehanteerd te worden als enteri-
um. Dit kan vergeleken worden met een joint venture in de vorm van een NV. De "joint control
komt tot stand doordat sprake is van uitoefening van zeggenschapsrechten, gekoppeld aan de aan-
delen, in combinatie met een contract met de andere venturers. Bij de verwerking van een joint
venture dient vervolgens de proportie van het kapitaal bepaald te worden. Naar analogie hiervan

kan zeggenschap als criterium voor het bepalen of sprake is van een joint venture gebruikt wor-
den, maar vervolgens dient bepaald te worden welke proportie van de activiteiten (in plaats van
het kapitaal bij een NV) toegerekend dient te worden.

De volgende methoden kunnen gebruikt worden bij het bepalen van het aandeel:
1. De aan de deelnemer toe te rekenen activiteiten, indien bij de deelneming sprake is van speci-

fiek voor de deelnemer uitgevoerde activiteiten die los staan van andere activiteiten van de deel-

neming. Een voorbeeld is de inbreng van verpleeghuisbedden in een aparte rechtspersoon
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waann door een partner verzorgingsplaatsen ingebracht worden. Indien beide inbrengen binnen
de stichting waarin ze zijn ingebracht separaat gehouden worden, dan is dit een grond voor toe-
rekening.

2. Activiteiten naar rato van de afname, indien de deelneming een relatief uniform product of uni-
forme dienst levert die aan verschillende afnemers, waaronder de deelnemer, geleverd wordt.

Door deze bases te hanteren voor de toerekening van de financiele gegevens is het mogelijk
om de jointly controlled entity proportioneel te consolideren in de geconsolideerde externe ver-

slaggeving. Opgemerkt moet worden dat veelal geen sprake zal zijn van relatief uniforme produc-
ten of activiteiten, zodat proportionele consolidatie in de praktijk veelal achterwege zal blijven.
Indien sprake is van verwerking door middel van proportionele consolidatie, dan dient de toereke-
ningsgrond in de toelichting bij de financiele verslaggeving opgenomen te worden.

Inzake de verwerking van de jointly controlled entity als verbonden non-profit organisatie in
de enkelvoudige externe verslaggeving kan verwezen worden naar hetgeen hiervoor gesteld is ten
aanzien van de verbonden non-profit organisatie.

De verwerking van de activiteiten in de geconsolideerde externe verslaggeving stuit op
bezwaren indien activiteiten moeilijk toe te rekenen zijn aan de venturers. In dergelijke gevallen
verdient het aanbeveling om geen uitsplitsing te maken van de desbetreffende activiteiten, omdat
dit niet objectief en betrouwbaar mogelijk is, maar om deze in hun geheel op te nemen in de toe-

lichting, inclusief de aard van de onderlinge verbondenheid.

7.7   De aansluiting tussen geconsolideerd en enkelvoudig eigen vermogen

Door de toepassing van de netto vermogenswaarde methode voor deelnemingen en integrale
consolidatie van alle deelnemingen die tevens groepsmaatschappij zijn (met uitzondering van pro-
portioneel geconsolideerde joint ventures) is er normaliter een aansluiting tussen het geconsoli-
deerde en het enkelvoudige eigen vermogen. Niet volledige deelnemingen leiden er toe dat in de
geconsolideerde financiele verslaggeving een post "belang van derden" ontstaat, die tuSSen het

eigen vermogen en het vreemd vermogen opgenomen moet worden. In de Nederlandse verhoudin-
gen is de aansluiting tussen enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen kenmerkend. Hoe ver-
houden zich het enkelvoudige en het geconsolideerde eigen vermogen bij non-profit organisaties
tot elkaar?

1n eerste instantie wordt uitgegaan van een groep van louter non-profit organisaties. In de

enkelvoudige financiele verslaggeving bestaat het eigen vermogen, andere indelingen daargelaten,
uit het eigen vermogen van die zorginstelling. In de geconsolideerde financiele verslaggeving is
sprake van een groepsvermogen dat het eigen vermogen van alle geconsolideerde non-profit orga-
nisaties omvat. Omdat in de consolidatie ten groepsvermogen gepresenteerd wordt dat gelijk is
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aan de som der eigen vermogens van de in de groep opgenomen non-profit organisaties (uitzonde-
ringen daargelaten, zoals afwilkende waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige financiele ver-
slaggeving), is er dus bij non-profit organisaties een verschil tussen enkelvoudig en geconsolideerd

eigen vermogen.

Het bestaan van een verschil tussen enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen hoeft
geen belemmering te zijn. Ook de Nederlandse wet kent de mogelijkheid dat beide niet gelijk aan
elkaar zijn, hetgeen toegelicht dient te worden (art 2:411, lid 3). In de Angel-saksische verslagge-

vingspraktijk bestaat de noodzaak van aansluiting tussen enkelvoudig en geconsolideerd eigen ver-

mogen niet, beide mogen van elkaar verschillen onder meer als gevolg van verschillende

waarderingsgrondslagen voor de verwerking van deelnemingen in de enkelvoudige en geconsoli-
deerde financiele verslaggeving. Bij non-profit organisaties zal altijd een verschil bestaan tussen

enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen. Dit verschil dient door de consoliderende non-
profit organisatie toegelicht te worden aan de gebruikers. Deze toelichting kan bestaan uit de

opsomming van de eigen vermogens van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen.

Invoegen van profit organisaties, in de vorm van kapitaalbelangen, heeft geen invloed op het
verschil tussen enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen. Door invoegen van dergelijke

belangen kan wel in de geconsolideerde financiele verslaggeving een belang van derden ontstaan
dat dezelfde aard en betekenis heeft als een dergelijk belang bij profit organisaties.

7.8    Samenvatting en conclusies ten aanzien van de verbonden non-profit organisatie

In de paragrafen 7.5 tot en met 7.7 is de verwerking van samenwerkingsverbanden in de
enketvoudige externe verslaggeving aan de orde gesteld. Daarbij is een onderscheid gemaakt tus-

sen samenwerkingsverband in de vorm van NV's of BV's en samenwerkingsverbanden in de vorm
van non-profit organisaties.

Samenwerkingsverbanden in de vorm van NV's of BV's waarvan de aandelen door een zorgin-
stelling gehouden worden, wijken in hun voorkomen niet af van een deelneming die een profit
organisatie heeft in een dergelijke vennootschap. De richtlijnen voor non-profit organisaties van
AICPA en CICA schrijven ook voor dat dergelijke "investments" in de enkelvoudige financiele ver-

slaggeving verwerkt worden volgens de equity methode, de onder die richtlijnen gangbare metho-
de om een deelneming in de enkelvoudige financiele verslaggeving te verwerken. In de RJZ wordt
een dergelijke verwerkingswijze ook voorgeschreven. Door in de enkelvoudige financiele verslag-
geving een deelneming te verantwoorden, krijgt de gebruiker van de financiele verslaggeving een
volledig beeld van alle middelen die de zorginstelling ter beschikking staan om haar primaire doel-
stelling te bereiken.

Samenwerkingsverbanden die de vorm van een stichting of vereniging hebben en waarop
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invloed van betekenis of control wordt uitgeoefend, lijken in belangrijke mate op deelnemingen.
Het wezenlijke verschil met deelnemingen in profit organisaties is dat er geen vermogensrechten
aan de deelneming verbonden zijn. Het ontbreken van vermogensrechten betekent dat er geen
actief is zoals gedefinieerd in het Stramien van de RJ voor profit organisaties, omdat er geen econo-
mische voordelen te verwachten zijn. Een rechtspersoon kan een verbonden non-profit organisa-
tie hebben als hij, middelijk of onmiddellijk, duurzame zeggenschap uitoefent over die non-profit
organisatie teneinde met die non-profit organisatie duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de

eigen werkzaamheid. De dienstbaarheid aan de werl<zaamheid van de zorginstelling is een essen-
tieel kenmerk van een verbonden non-profit organisatie.

Een dergelijke verbonden non-profit organisatie is geen deelneming in financiele zin zoals
omschreven in artikel 2:24c en komt als zodanig dus niet voor in de financiele verslaggeving van
de zorginstelling. Echter, omdat een verbonden non-profit organisatie een belangrijke invloed heeft

op de zorginstelling, wordt in de externe verslaggeving van de deelnemer wel zodanige informatie
gegeven omtrent dergelijke verbonden non-profit organisaties dat de gebruiker van de externe ver-

slaggeving zich een oordeel kan vormen over deze non-profit organisaties en de daarmee gepaard
gaande voordelen en daaraan verbonden risico's.

In feite wordt de financiele verslaggeving van de zorginstelling gebruikt om de zuiver finan-
ciele aspecten zichtbaar te maken van de bedrijfsuitoefening van de zorginstelling, terwijl in de
externe verslaggeving een aparte plaats is ingeruimd voor de rapportage van andere aspecten, zoals

de samenwerkingsverbanden in diverse vormen. Op deze wijze worden samenwerkingsverbanden
als apart aspect in de externe verslaggeving opgenomen, analoog zoals dat mogelijk is met het
aspect milieu (Piet, 1997).

Het opnemen van een verbonden non-profit organisatie in de externe verslaggeving, buiten
de financiele verslaggeving, van een zorginstelling geeft de gebruikers een duidelijker beeld van de
middelen die de zorginstelling ter beschikking staan en stelt zo de gebruiker in staat om een oor-
deel te vormen over de mate waarin de zorginstelling in de toekomst aan haar primaire doelstelling
kan voldoen. Tevens biedt het het bestuur van de zorginstelling de mogelijkheid verantwoording af
te leggen.

7.9 Personele unies en allianties

7.9.1 Inleiding
In de voorgaande paragrafen zijn samenwerkingsverbanden die rechtspersoonlijkheid heb-

ben en hun verwerking in de geconsolideerde en enkelvoudige externe verslaggeving aan de orde
geweest. In hoofdstuk 2 is ook contractuele verbondenheid aan de orde geweest. De personele
unie en de strategische alliantie zijn vormen van sterke contractuele verbondenheid en worden in
deze paragraaf behandeld. Jointly controlled operations worden in paragraaf 7.10 behandeld en
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Conkoerend goed contracten worden evenals outsourcing in paragraal 7 1 1 behandeld

7.9.2 Personele unies

De personele unie kent een vrij divers beeld. Dit blijkt zowel uit het onderzoek naar samen-
werkende zorginstellingen als uit de literatuur (Hendriks, 1994). De personele unie kan:
3 Statutair verankerd zijn. Dit is een sterke binding die volgens Hendriks (1994) gebruikt kan

worden om een "afhankelijke" stichting en een groepsband te creeren.
4. Contractueel overeengekomen zijn. Contractuele bindingen ziln in de ogen van Hendriks

(1994) minder sterk dan statutair verankerde verbondenheid.
5. De facto tot stand gekomen zijn. Volgens Hendriks (199•t) is de "slechts" op deze wijze afhanke-

lijk gemaakte stichting nog geen groepsverbonden stichting in de zin van art. 2:24b.

Een personele unie kan volledig zijn of partieel. 1n het algemeen is de partiele personele unie
zwakker dan de volledige personele unie en is de mogelijkheid groter dat de partiele personele
unie doorbroken wordt door de invloed van 'onalhankelijke" bestuurders op de besluitvorming.

In een aantal gevallen is sprake van een personele unie waarbij bij stichting X benoemde
bestuurders (of toezichthouders) automatisch bestuurder (of to€zichthouder) worden bij stichting
Y. Het doel van deze constructie is weliswaar een personele unie tot stand te brengen, maar deze is

gericht op controle van stichting X over stichting Y. In een dergelijke situatie is dus sprake van een
personele unie, maar gericht op het tot stand brengen van een holding, dienstenstichting of even-
tueel jointly controlled entity. De verwerking van deze vormen gebeurt op grond van de materie
zoals die aangaande consolidatie en verbonden non-profit organisatie is uitgewerkt.

Indien sprake is van een personele unie van twee of meer zorginstellingen (en eventueel
andere non-profit organisaties) dan kan er sprake zijn van een groep Met name als de personele
unte statutair verankerd is, kan sprake ziin van een groep: er is een centrale leiding, uitgeoefend
door de personele unie, en er kan sprake ziln van verbondenheid in activiteiten en het na te stre-
ven doel en van een gemeenschappelijk financieel en economisch beleid en beheer. Als er daad-
wei-kelilk sprake is van een door middel van statutaire verankering tot stand gebrachte personek
unie en er tegelijk sprake is van een groep, dan moet deze groep geconsolideerde externe verslag-

geving uitbrengen zoals dat in paragraaf 7.2 aan de orde geweest is. In feite is hier sprake van
"commonly controlled entities" (ClCA,  1993 en  1980) alwaar "combined financial statements" op
hun plaats zijn. Door geconsolideerde externe verslaggeving op te stellen geven de samenwerkende

zorginstellingen weer dat hun samenwerking van een dermate groot belang is, dat zij in wezen als
den eenheid opereren.

Als er sprake is van een contractuele personele unie, dan kan nog steeds sprake zijn van een
centrale leiding. De vraag is echter of deze centrale leiding voldoende sterk is om beleid voor te
bereiden, te implementeren en ook af te dwingen. In de praktijk is ten case gevonden waar sprake
is van een contractueel overeengekomen personele unie, waar daadwerkelijk centraal beleid
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gevoerd wordt. Komt een dergelijke personele unie volledig toe aan de definitie van een groep, dan
ligt het voor de hand om geconsolide€rde externe verslaggeving op te stellen. Zowel bij de contrac-
tueel overeengekomen als de statutair verankerde personele unie moet, op grond van het model
voor externe verslaggeving van zorginstellingen, de aard van de samenwerking in de toelichting
opgenomen worden.

De ratio van geconsolideerde externe verslaggeving indien sprake is van een personele unie is
enerzijds gelegen in het feit dat op deze wijze samenwerkende zorginstellingen naar buiten toe
opereren als ten eenheid, zodat de geconsolideerde externe verslaggeving de grens aangeeft tussen
de interne organisatie en de omgeving waarin die organisatie werkzaam is (Busse von Colbe en
Ordelheide, 1993). Anderzijds is er sprake van een centrale leiding die met behulp van de gecon-
solideerde externe verslaggeving verantwoording aflegt over alle onder haar leiding ressorterende
activiteiten et cetera.

Zodra de personele unie alleen de facto tot stand is gekomen of als de contractuele binding
zwak is, dan zal vrijwel zeker geen sprake zijn van een groep. Met name de verankering van cen-
traal beleid en het afdwingen daarvan zijn dan zwak. Het feit dat de personele unie relatief eenvou-

dig verbroken kan worden, bijvoorbeeld door vertrek van bestuurders of ingrijpen van de
contractpartners, speelt hierin mee. Indien sprake is van een dergelijke zwakke personele unie,
dan verdient het aanbeveling deze personele unie in de externe verslaggeving toe te lichten. Op
deze wijze kunnen de gebruikers van de externe verslaggeving zich een beeld vormen van de
onderlinge verwevenheid en het belang en effect van de samenwerking. Zoals in het model voor
externe verslaggeving van zorginstellingen is aangegeven, dienen de onderlinge relaties en transac-
ties apart toegelicht te worden.

Een  voorbeeld  van een toelichting  is de volgende:

Stichting X heeft sinds 1 januari 1995 een contractueel overeengekomen personele unie met de
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van stichting Y Als uitvloeisel hiervan is
bestuurder A bij beide stichtingen belast met de portefeuille Zorg, terwijl bestuurder B belast is
met de portefeuille algemene en ondersteunende zaken. De kosten van de Raad van Bestuur
(totaal f 300.000 in 1998) worden door stichting X en stichting Y gelijkelijk verdeeld. Stichting
X betrekt de bezetting van haar afdeling P&0 (1998:  2  FTE enf 190.000) van stichting Y.
Stichting X en Y streven er naar om medio 1999 met een gezamenlijk strategisch plan te komen.
In dit plan zal onder meer voorzien worden in het creeren van een gezamenlijk zorgaanbod
voor circa 10 meervoudig gehandicapte kinderen. Het hiermee gemoeide externe budget (totaal
circa f 2,7 mln.) komt voor 75% van stichting Y en voor 25% van stichting X.

De zorginstellingen die een personele unie zijn aangegaan dienen ieder ook enkelvoudige
externe verslaggeving uit te geven. 1n deze enkelvoudige externe verslaggeving worden op grond
van het model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen de onderlinge relaties en transac-

ties weergegeven. Een verbonden non-profit organisatie opnemen in de enkelvoudige financiele
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rerslaggeving is niet aan de orde omdat, als sprake is van een zuivere personele unie, er geen zeg-
genschap van de ene over de andere partil bestaat. Gezien het belang van de samenwerking hoort
een uitgehreide toelichting op de samenwerking opgenomen te worden in de enkelroudige externe
rerslaggeving. Dergelijke informatieverstrekking aangaande -related parties" wordt in het
Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994) ook voorzien. Vanwege het [eit dat
sprake is van een  'related party" dient de gebruiker ran de externe rerslaggering in staat gesteld te
worden inzicht te knlgen in de onderlinge transacties en verhoudingen, omdat deze mogelijk bein-

vloed zijn door de onderlinge banden tussen de twee partijen en derhalve wellicht niet geheel

'zakelijk" en "at arm's length" tot stand zijn gekonien.

In het algemeen kan gesteld worden dat voor consolidatie sprake moet zijn van het bestaan
van een groep. ls er geen sprake van een groep dan vindt geen consolidatie plaats. Het bestaan van

een personele unie kan als zodanig beschouwd worden als een aanwijzing voor het bestaan van een
groep. Uit het bestaan van een personele unie kan echter niet geconcludeerd worden dat er sprake
is van een groep.

7.9.3 Allianties
De alliantie of strategische alliantie is een contractuele vorm van samenwerking Kenmerkend

is dat de deelnemende zorginstellingen elk hun eigen bedrijfsvoering behouden, ofschoon samen-
werking op dit gebied mogelijk en gebruikelijk is, en naar buiten toe gemeenschappelijk optreden.
Als uitvloeisel van een strategische alliantie vinden vaak andere vormen van samenwerking plaats,
zoals joint ventures of een dienstenstichting

De alliantie op zichzelf heeft een belangrijk effect op de zorginstelling zelf. Door de alliantle
wordt haar handelen naar buiten toe beperkt door het gemeenschappelijk belang en kunnen intern
voordelen voor de bedrijfsvoering ontstaan. De alliantie voldoet in het algemeen niet aan de defini-
tie ran ecn groep, noch aan die van een deelneming. Daarmee ziln de mogelilkheden om de finan-

ciele verslaggeving aan te passen zeer beperkt. Hooguit kan overwogen worden om de onderlinge
verhoudingen met de partners in de alliantie apart te benoemen in de balans.

Om nu de gebruiker toch inzicht te geven in het belang en het effect van de samenwerking iii
de alliantie, moet deze toegelicht worden in de externe verslaggeving van de partners. Omdat de

alliantie op zichzelf de van belang zijnde activiteit is, volstaat het een beperkte toelichting te geven
die bestaat uit:
1.  De naam en vestigingsplaats van de partner of partners in de alliantie.
2. Een toelichting op het belang en het effect van de alliantie voor de deelnemers.
3. Eventueel: risicok en verplichtingen die voortvloeien uit de alliantie, zoals aansprakelijkheid,

beperking van de eigen beslissingsmogelijkheden of de (morele of feitelijke) verplichting bij te

dragen in verliezen.
4. De transacties met de "related party".
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7.10 Jointly controlled operations (en jointly controlled assets)

Kenmerk van jointly controlled operations is dat activa en andere middelen van de venturers
worden ingezet zonder de vorming van een juridisch zelfstandige entiteit. Elke venturer gebruikt
zijn eigen gebouwen, installatie, voorraden etcetera, maakt eigen kosten, gaat zelf verplichtingen
aan en trekt zelf financiering aan. De activiteiten worden uitgevoerd door personeet van de ventu-
rers. De joint venture overeenkomst regelt contractueel de verdeling van de opbrengsten van de
jointly controlled operations en de daaraan verbonden, gemeenschappelijk gemaakte, kosten.

Bij profit organisaties worden de activa en passiva en de opbrengsten en kosten van de jointly con-
trolled operations toegerekend aan de venturers. De jointly controlled operations hebben geen

eigen juridische zelfstandigheid, zodat de verantwoording bij de venturers moet plaatsvinden
omdat de activiteiten deel uitmaken van de activiteiten van de venturers.

Bij zorginstellingen is daar waar activiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd, met het oog op
het gezamenlijk kunnen leveren van een, interne of externe, dienst, zonder dat sprake is van een
eigen rechtspersoonlijkheid van het samenwerkingsverband, sprake van jointly controlled opera-
tions. Hiervan uitgesloten moeten worden die samenwerkingsverbanden die alleen maar ten doel
hebben als gemeenschappelijk platform of overlegvorm voor de deelnemers te dienen. Hier is geen
sprake van gezamenlijk uitgevoerde activiteiten met als doel een dienst of produkt te leveren, maar
is sprake van een overlegvorm of een samenbrenging van onderhandelingsmacht om bepaalde
doelstellingen te verwezenlijken.

De verwerking van de jointly controlled operations in de financiele verslaggeving van de ven-
turers kan bij zorginstellingen plaatsvinden op grond van de voorschriften die IAS 31 geeft. De
venturers rekenen alle kosten en opbrengsten van de joint venture toe aan de venturers, op basis
van de werkelijke kosten en opbrengsten en de vooraf contractueel vastgelegde afspraken. Niet uit-
gesloten mag worden dat de verhouding tussen de opbrengsten die de venturers elk kunnen gene-
reren onder de vigerende bekostigingssystematiek ten grondslag kan liggen aan de verhouding die
in acht genomen wordt bij de toerekening van kosten. Een dergelijke wijze van toerekening is niet
in strijd met een juist en volledig beeld dat de financiele verslaggeving dient te geven van de finan-
ciele positie en resultaten. De activa en passiva die gerelateerd zijn aan de jointly controlled opera-
tions blijven eigendom van de venturers en worden geen eigendom van de jointly controlled
operations. Daarom moet elk van  deze activa en passiva verantwoord worden in de externe ver-

slaggeving van de venturer die de (economische) eigenaar is. Deze wijze van verwerking kan
slechts op praktische, administratieve, problemen stuiten, en niet op strijdigheid met het gewenste
inzicht. Immers, zolang de activa en passiva worden verantwoord door de venturer die de control
over de activa en passiva heeft, eventueel voorzien van een toelichting waaruit de verplichting tot
ter beschikking stellen aan de joint venture blijkt, geeft de venturer een juist en volledig beeld van
zijn financiele positie. De verantwoording van kosten en opbrengsten dient t€ geschieden naar rato
van de daadwerkelijk tussen de venturers afgesproken toedeling, ongeacht op welke gronden die
toedeling gemaakt wordt.
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Een separaat probleem doet zich voor ten aanzien van de verantwoording van de activiteiten
\'an de jointly controlled operations. Indien de venturers deze willen opnemen in hun eigen exter-

tie verslaggering, dan ontstaat de rraag welk deel van de gezamenliike activiteiten opgenomen
dient te worden bij elk der venturers. Omdat de activiteiten meestal niet duidelijk te onderschei-

den zijn naar de venturers, en de samenwerking vaak ook beoogt om in gezamenlilkheid een nieu-
we dienst te leveren die onderscheidend is ten opzichte van de reeds geleverde diensten, kunnen
deze niet zonder meer gescheiden worden opgenomen. In deze kan de werkwijze zoals die bij een
deelneming plaatsvindt gevolgd worden: alle activiteiten worden opgenomen in de enkelvoudige
externe verslaggeving, onder vermelding van het bestaan en het effect van de joint venture.

Een mogelijk afzonderlijke vorm van een joint venture wordt gevormd door die samenwer-
kit" gsverbanden die activiteiten ontplooien zonder direct opbrengsten te beogen. Een voorbeeld
van een dergelijk samenwerkingsverband is het gezamenlijk verrichten van wetenschappelijk
onderzoek, dat kosten met zich meebrengt, activa aan zich bindt en mogelijk ook passiva met zich

mee brengt. De opbrengsten van een dergelijke joint venture bestaan niet uit financiele opbreng-
sten, maar uit onderzoeksresultaten die aan de venturers of aan een grotere kring toevallen. De
resultaten van dergelijke activiteiten en de activiteiten zelf vormen een ondeelbaar geheel.
Toerekening van kosten, activa en passiva aan de venturers die deze opnemen in hun eigen finan-

ciele verslaggeving kan op basis van het contract tussen de venturers, maar de opbrengsten zijn
niet kwantificeerbaar en zullen niet als zodanig in de financiele verslaggeving tot uitdrukking
komen  De activiteiten en de resultaten daarvan verdienen dan opname in de toelichting op de

financiele verslaggeving van de ventures zonder dat sprake is van "verdeling" van de resultaten
over de venturers.

Indien sprake is van lointly controlled assets dan schrijft IAS 31 (paragraaf 16) voor dat de

renturer in ziln enkelvoudige en ook geconsolideerde financiele verslaggeving het volgende
opneemt
1 Ziiii deel z·an de jointly controlled asset, geclassificeerd naar de aard van de activa.
2  De verplichtingen die hil is aangegaan.
3. Ziln deel ran de Ierpliclitingen die aangegaan zijn sanien met de andere i"enturers, in telatic tot

de joint venture.
4. Alle opbrengsten van de verkoop of het gebruik van zijn deel van de output van de joint ventu-

re, samen met zi in deel van de kosten die door de joint venture ziln gemaakt.
5 Alle kosten die hij heeft gemaakt met betrekking tot zijn aandeel in de joint venture.

Indien sprake is van jointly controlled assets, dan moeten de activa verantwoord worden in
de financiele verslaggeving van de venturers, tezamen met de daaraan verbonden kosten, opbreng-
sten en passiva. Zou dit niet gebeuren dan onttrekt de joint venture zich aan de waarneming ran
de gebruikers van de financiele verslaggeving. De verwerking van jointly controlled assets zoals

roorgeschreven in IAS 31 weerspiegelt de econornische realiteit (IAS 31, paragraaf 18).
Ziekenhuisvoorzieningen die jointly controlled assets, bijvoorbeeld een gezamenlijk aangeschafte
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MRI-scan, hebben zullen deze activa aanwenden ten behoeve van de zorgverlening. Het niet ver-
antwoorden van de activa heeft als consequentie dat de financiele verslaggeving niet volledig is. Er
zijn geen gronden aan te wijzen die een argument zouden kunnen zijn om te komen tot een afwij-
kende behandeling van jointly controlled assets bij ziekenhuisvoorzieningen.

De aanwezigheid van jointly controlled assets houdt in dat er niet direct sprake is van geza-
menlijke activiteiten, die leiden tot de vraag welke activiteiten de venturers in hun externe verslag-

geving zouden moeten opnemen, als aanvulling op de financiele verslaggeving. Indien sprake is
van gezamenlijke activiteiten, dan is geen sprake van jointly controlled assets maar van jointly con-
trolled operations. De jointly controlled assets dienen voor elke venturer als separaat uitgangspunt
om zelf activiteiten mee te ontplooien, danwel om activiteiten mee te ondersteunen. De vraagstel-

ling inzake de verantwoording van activiteiten doet zich bij jointly controlled assets niet voor. De
venturers geven de gebruikers van hun financiele verslaggeving een beter inzicht door het bestaan
en de aard van de joint venture in de toelichting op de financiele verslaggeving toe te lichten.

Zowel bij jointly controlled operations als bij jointly controlled assets dienen de venturers in
hun enkelvoudige externe verslaggeving een duidelijke toelichting te geven op het bestaan, de
aard, de activiteiten en de resultaten van de joint venture.

7.11 Het (on)roerend goed contract en outsourcing

Het (on)roerend goed contract (hierna wordt alleen de term onroerend goed contract gehan-
teerd) en outsourcing kenmerken zich door een zuiver contractuele relatie, waarbij de leverancier
zich verplicht heeft bepaalde goederen of diensten te leveren tegen een vooraf overeengekomen

vergoeding. Verschil met een gewone levering is dat de contracten voor langere duur zijn en
betrekking hebben op bepaalde functies (bijvoorbeeld huisvesting, inventarisgoederen, automatise-
ring en dergelijke). Het bijzondere van het onroerend goed contract is dat gedurende lange tijd een
vaak specifieke bouwkundige faciliteit verhuurd wordt. Een bijzondere vorm van huur en verhuur
van bouwkundige faciliteiten wordt in de zorgsector gevormd door zogenaamde BTW-constructies.

Overigens valt niet elk onroerend goed contract onder de noemer BTW-constructie.

Als er sprake is van een BTW-constructie 1·2 dan kan de verhuurder een entiteit zijn waarover
de huurder (overwegende) zeggenschap heeft. In dit verband kan verwezen worden naar paragraaf
214.103c (Ontwerp-Richtlijn van de RJ) en paragraaf 292.111  (Ontwerp-Richtlijn van de RJ)
waarin gesproken wordt over een "special purpose entity" of "special purpose company" die speci-
aal in het leven is geroepen om als lessor op te treden voor ten of meer huurders die, al dan niet in
groepsverband, ook een relatie met die entiteit als aandeelhouder, vennoot, financier of garantiege-
ver kennen. Indien sprake is van een BTW-constructie, dan dient de verhuurder als zodanig als
rechtspersoonlijkheid hebbend samenwerkingsverband verwerkt te worden in de externe verslag-

geving van de huurder. Dit kan betekenen dat een deelneming verantwoord wordt, maar het kan
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ook voorkomen dat er geconsolideerde externe verslaggeving opgesteld moet worden omdat huur-
der en verhuurder gezamenlijk een groep vormen. De activiteiten van de verhuurder zijn binnen
de groep ondersteunend aan de doelstelling van de groep doordat de verhuurder aangepaste huis-
vesting voor de activiteiten aanbiedt.

Indien sprake is van een "Special Purpose Entity" (SPE), dan is met name de vraag of wel of

niet sprake is van een groep, en dus of de SPE wei of niet in een eventuele consolidatie betrokken
dient te worden, actueel.  In SIC  12 van het IASC, die nader uitgewerkt lS door de RJ (paragraaf
214.103b (Ontwerp-Richtlijn van de RJ)), worden een viertal omstandigheden beschreven die een
indicatie hunnen zijn voor het bestaan van een groepsrelatie. Deze omstandigheden leggen de

nadruk op de economische realiteit. Het viertal omstandigheden is:
1. Alle activiteiten van de deelneming worden in wezen uitgevoerd ten behoeve van de deelne-

mende onderneming.
2  De deelnemende onderneming heeft in wezen zodanige zeggenschap over de deelneming dat zij

de deelneming en haar activiteiten beheerst of kan beheersen.
3. De deelnemende onderneming heeft in wezen het recht op de meerderheid van de economische

voordelen die voortvloeien uit de activiteiten van de deelneming.
4. De deelnemende onderneming loopt in wezen voor meer dan de helft het economische risico

met betrekking tot de deelneming en/of haar activa.

Bovenstaande criteria kunnen ook dienen als toetsing voor SPE's, ongeacht hun rechtsvorm,
die opgezet zijn door zorginstellingen. De feitelijke omstandigheden kunnen er op duiden dat de
SPE haar activiteiten (vrijwel) volledig uitvoert ten behoeve van de zorginstelling, die feitelijk,
eventueel door middel van het (blilvend) beperken van de activiteiten van de SPE tot die activitei-
ten die nuttig zijn voor de zorginstelling, de zeggenschap heeft en zich de economische voordelen
kan doen toekomen, maar ook een belangrijk deel van de risicok draagt. Dit laatste kan een feite-
lilk gegeven zijn, maar ook voortvloeien uit morele of andere overwegingen.

L'an cen BTW'-constmtic Ts sprate ali dc omschreven consli·uctic ,·ooral ten docl hecft om een voorded ter zahc van de
Omze (belasting te behalen. Bij een dergelyhe constructie riohtan zorginstelling e·en aparte stichting S of pei-sonenvennootschap op
waarover de zorginstelling formeel  en feitelift of tenminste feitelijk de:eggenschap heeft.  Stichting 5 rcaliseert  het onroerend goed
en  verhuurt  dit gedu rende  10 jaar aan de zorginstelling.  Na afloop van die periode van  10 jaar wordt het on roerend goed tegen

hockwaarde verhocht aan de zorginstelling, die reeds van het begin dc economische eigendom van het onrocrend goed heeft. Door

gebruik te maken van de thans niet Ince i  mogelijke optics #oor keuze in al dan niet BTW-belast ve,·huren en de herztening na  10

)adi was het mogelijk.financieel voordeel te behalen door een financie,ingsvoordeel op de vooraftrek van de BTW Thans is dc:e

constructie niet nicer voordelig vanuit oogpunt van de Omzetbelasting, maar kan deze constructie op andere gronden voordelen bie-
den voor de zoiginstelling
Overigens heeft het ministene van VWS h{j brief van 4 april  1997 behend gemaaht dat, indien er spiahe is van scheiding van -fette-
lijk en juridisch eigendom (vaah aangeduid als BTW-constructic). zij jaarlijks een geconsolideerde jaarrekening van de ziehenhuis-
vooiziening en het desbetri#endc samenwerhingsverband wenst k ontvangen. Op deze wike wenst het ministeric van VWS In:icht
u  ki-ilgen in de cigendomsi·crhoudingen cri in de gevolgen die dit met :ich meebrengt voor tanever en dergeli jh;
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Is sprake van een SPE die voldoet aan de bovenstaande criteria, dan dient kritisch bezien te
worden of sprake is van een groepsmaatschappij die in de consolidatie betrokken dient te worden.
1n de werkgroep Zorginstellingen van de RJ zijn dergelijke SPE's in de vorm van onroerend goed
contracten (BTW-constructies) aan de orde gesteld als voorbeeld van situaties waar in de huidige
praktijk niet, maar op basis van de nieuwe regels wel, vaak sprake zal moeten zijn van consolida-
tie.

Als sprake is van de verhuur van onroerend goed (of van roerend goed), dan doet zich vooral
eerst de vraag voor of eventueel sprake is van financiele lease. Belangrijkste criterium voor finan-
ciele lease is dat de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-object geheel of
nagenoeg geheel door de lessee (huurder) worden gedragen. Worden de voor- en nadelen verbon-
den aan de eigendom van het lease-object niet (vrijwel) geheel gedragen door de huurder, dan is
sprake van operationele lease.

In paragraaf 292.107 (Ontwerp-Richtlijn van de RJ) worden als voorbeelden van situaties
waarin de lease gewoonlijk als financiele lease wordt geclassificeerd genoemd:
1.   De  eigendom van het lease-object  gaat aan het einde van de lease-periode  over op de huurder;
2.  De  huurder heeft het recht aan het einde van het lease-contract het lease-object te kopen tegen

een bedrag ver beneden de verwachte reele waarde. Hierdoor is het redelijk zeker dat deze optie
wordt uitgeoefend.

3. De lease-periode omvat het belangrijkste deel van de economische levensduur van het lease-

object.
4. Bij aangaan van het lease-contract is de contante waarde van de lease-termijnen (nagenoeg)

gelijk aan de reele waarde van het lease-object.
5. Het lease-object is dermate specifiek dat het zonder belangrijke modificaties vrijwel alleen

geschikt is voor gebruik door de huurder.

Als een "typische" BTW-constructie beoordeeld wordt aan bovenstaande punten, dan wordt
in het algemeen, vanwege het vaak specifieke karakter van onroerend goed in de zorgsector, vol-
daan aan punt 5. Echter, aan de punten  1, 2, 3 en 4 wordt in het algemeen met voldaan, omdat
overdracht na de huurperiode niet zonder meer zal plaatsvinden, de overdracht tegen boekwaarde
zat geschieden, de lease-periode naar verwachting de eerste  10 van de circa 25 tot 50 jaar levens-

duur (samenhangend met de bekostiging van de zorgsector) zal omvatten en de lease-termijnen in
het algemeen niet de reele waarde van het object vertegenwoordigen. Vanwege deze redenen zal
een BTW-constructie in het algemeen niet voldoen aan de criteria voor financiele lease. Het feit dat
fiscaal de economische eigendom wellicht overgedragen is aan de huurder doet voor de economi-
sche realiteit niet ter zake.

Is sprake van een financiele lease, zoals omschreven in de richtlijnen van de RJ, dan dient het
geleasede onroerend goed op de balans van de lessee (huurder) te verschijnen onder gelijktijdige
opname van een verplichting. De lease dient dan behandeld te worden zoals dat thans in de richt-
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lijnen van de RJ voor leasing is voorgeschreven Bepalend is de economische eigendoni en niet de
juridische. De werkgroep gezondheidszorg die zich buigt over de specifieke RJ-richtlijn voor de
zoi"gsector heeft ook reeds opgenierkt dat, waar thans raak huursommen als last opgenomen wor-
den, zonder dat het actief op de balans verschijnt, eigenlilk sprake is van financiele lease.

Als de ret"krijging van een gebouw of soortgelilk onroerend goed gebeurt door niiddel van
financiele lease, dan zorgt de verwerking volgens de criteria \·an financiele lease er voor dat de
gebruiker een inzicht krijgt in de daadwerkelijk ingezette middelen (de activa), de daaraan verbon-
den kosten, onderscheiden naar soort (bijvoorbeeld afschrijving en intrest) en de niet-financiele
voordeten die de zorginstelling er van heeft, bijvoorbeeld huisvesting van bepaalde activiteiten of
het gebruik van bepaalde apparatuur zoals een MRI-scan. Daarmee wordt in ieder geval de verant-
woordingsfunctie gediend, maar ook, indien de verplichtingen duidelijk opgenomen zijn in de
externe verslaggeving, de meer prospectieve inzicht-functie. Door de financiele lease als zodanig te
verwerken, zijn de financiele positie en financiele resultaten van de zorginstelling te beoordelen en
kan een uitspraak gedaan worden over het toekomstperspectief. De beoordeling van de effectiviteit
van de organisatie wordt niet verbeterd, omdat de verwerking geen bijdrage levert aan het inzicht
in door de zorginstelling geleverde output en de bijdrage daarvan aan de doelstelling. Wel kan een
betere uitspraak gedaan worden over de efficiency, omdat inzicht gegeven wordt in de gebruikte
middelen en de daarmee gepaard gaande kosten.

Als geen sprake is van financiele lease, dan worden de huurovereenkomst et"  de daaruit
voortvloeiende lasten jaarlijks verwerkt in de resultatenrekening, zonder dat het actief op de balans

rerschijnt.

Ongeacht de aard van de lease of de huur, is vaak sprake van een langlopende verplichting.
Dergelilke langlopende verplichtingen hebben inrloed op de financiele positie van de zorginstel-
ling, maar kunnen ook betrekking hebben op vitale onderdelen van de bedrij [svoering. Is bijvoor-
beeld een gebouw gehuurd, dan kan dit gebouw van belang ziln voor het goed kunnen uitoefenen
van de zorgfunctie. In een dergelijk geval dient niet alleen de langlopende vet"plichting vernield te
worden met het vog cip de beoordeling ian en her inzicht in de financiele positie en het toekomst-
perspectief hierin, maar dient ook het belang van het desbetreffende actief uiteengezet te worden
Bijvoorbeeld: het ziekenhuis heeft voor haar laboratoria de benodigde bedrijfsruimte gehuurd van
stichting Y, voor de duur van  10 jaar, ingaande  1 januari  1993 en met de optie dit contract telken-
male voor de duur van ten jaar te verlengen. De jaarlijkse huursom bedraagt f A en wordt jaarlijks
geindexeerd

Als het gaat om outsourcing, dan is vaak ook sprake van langdurige contracten (zie onder

meer Van der Vange, Pluyter en Bos, 19961 voor specifieke functies, zoals automatisering, laborato-
rium, voeding/keuken, administratie of personeelszaken. Deze contracten hebben enerzilds een
financieel belang, in de vorm van een tangdurige verplichting tot het betalen van een vergoeding.
Om inzicht te krijgen in deze financiele verplichting en het effect ervan op de financiele positie en
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financiele levensvatbaarheid van de zorginstelling, is het nodig dat deze verplichting opgenomen
wordt onder de meerjarige financiele verplichtingen. Anderzijds hebben dergelijke contracten
betrekking op belangrijke functies van de zorginstelling en uit dien hoofde dienen ze vermeld te
worden, met de betekenis voor de zorginstelling. Daarbij dienen niet alleen de inhoud van de ver-
plichting en de uitbestede activiteiten vermeld te worden, maar ook de partij met wie het contract

is gesloten.

Langdurige verplichtingen die geen materiele betekenis hebben, hoeven niet vermeld te wor-
den in de externe verslaggeving. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben

op leveringscontracten voor bepaalde goederen en diensten of op de inkoop van diensten die van
ondergeschikt belang zijn.

7.12 Samenvatting en conclusies ten aanzien van contractuele samenwerking

In de voorgaande drie paragrafen zijn contractueel samenwerkende zorginstellingen aan de
orde geweest. De onderlinge contractuele binding tussen een zorginstelling en andere zorginstellin-
gen of andersoortige entiteiten kan meer of minder sterk zijn. Indien sprake is van een sterke

onderlinge band, bij een sterke personele unie, dan kan door middel van de contractuele binding
een groep gevormd worden. Voorwaarde voor het bestaan van een groep is dat er zowel een orga-
nisatorische als economische eenheid is. De organisatorische eenheid kan bewerkstelligd worden
door centrale leiding; voor economische eenheid zijn onder meer een gemeenschappelijk finan-
cieel en economisch beleid en beheer, complementariteit van de activiteiten, fiscale verbondenheid

en aansprakelijkheidstellingen over en weer aanwijzingen. Indien sprake is van een sterke persone-
le unie, dan is het mogelijk een dergelijke eenheid en dus groep te creeren. Is sprake van een
groep, af te leiden uit feitelijke omstandigheden, dan dient geconsolideerd te worden.

Bij minder sterke verbanden, zoals een strategische alliantie of zwakke personele unie, is
geen sprake van een groep, maar kan het desbetreffende samenwerkingsverband belangrijke
invloed uitoefenen op de samenwerkende zorginstellingen. In een dergelijke situatie moet de zorg-
instelling het bestaan van het samenwerkingsverband en het belang en de effecten van de samen-
werking toelichten in de eigen externe verslaggeving.

Jointly controlled operations en jointly controlled assets zijn specifieke vormen van samen-
werking waarbij twee of meer partners gezamenlijk iets ondernemen, zonder een nieuwe juridi-
sche entiteit in het Keven te roepen. Is sprake van een dergelijke vorm van samenwerking, dan
wordt deze op grond van lAS 31 verwerkt bij de venturers, die dus elk hun aandeel in de geza-
menlijke activiteiten verantwoorden en de in hun eigendom zijnde activa en passiva.

Het onroerend goed contract en outsourcing zijn beperkte vormen van samenwerking
Weliswaar kan op ten aspect sprake zijn van een zeer sterke mate van samenwerking, doch deze
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samenwerking regardeert slechts ten van de vele aspecten van de samenwerkende partners. Bij
outsourcing volstaat het om de langlopende verplichtingen m de toelichting op de balans en resul-
tatenrekening op te nemen, zodat de gebruikers van de externe verslaggeving met de langlopende
verplichtingen rekening kunnen houden in hun oordeels\·orming. Het onroerend goed contract is
een bijzondere vorm, omdat tevens sprake kan zijn van een aparte juridische entiteit als verhuur-
der die onder control of invloed van betekenis staat van de hurende entiteit. Is sprake van een
onroerend goed contract dan kan sprake zijn van:
1  Een huurcontract dat als zodanig conform de richtlijnen van de RJ verwerki moet worden.
2. Financiele lease, als de "risks and rewards" (vrijwel) uitsluitend liggen bij de huurder en de ver-

huurder het onroerend goed alleen financiert en in juridische eigendom heeft.
3. Een aparte "special purpose entity" die onder control of invloed van betekems staat van de

huurder en waar tussen huurder en verhuurder een contract bestaat dat operationele of finan-
ciele lease kan inhouden. 1n dit geval worden zowel de overeenkomst als de "special purpose
entity", die groepsmaatschappij en/of deelneming kan zijn,  in de externe verslaggeving van de
zorginstelling verwerkt.

De verwerking van contractuele samenwerkingsrelaties in de externe verslaggeving van zorg-
instellingen moet er op gericht zijn de gebruikers van de externe verslaggeving die informatie te
verstrekken die zij nodig hebben om zich een oordeel te kunnen vormen over de financiele positie
en de financiele resultaten van de zorginstelling. Omdat zorginstellingen naast een financieel oog-
merk vooral een niet-financieel oognierk hebben, is het noodzakelijk om ook het belang en de
effecten van activiteiten en daarmee te bewerkstelligen doelen toe te lichten.
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8 Samenwerkingsmodellen
en externe verslaggeving

8.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 zijn een elftal karakteristieke vormen van samenwerkingsverbanden bij zorg-
instellingen geschetst, onderverdeeld in twee categorieen: rechtspersoonlijkheid bezittende samen-
werkingsverbanden en contractuele samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 7 zijn mogelijkheden
aangegeven om de samenwerkingsverbanden zodanig in de externe verslaggeving te verwerken dat
de gebruiker van de externe verslaggeving inzicht krijgt in het belang en het effect dat een samen-
werkingsverband heeft. In dit hoofdstuk worden de concepten en technieken uit hoofdstuk 7 toe-
gepast op (gestileerde) voorbeelden van elke karakteristieke vorm van samenwerking. Daartoe zijn
de geschetste karakteristieke vormen ingedeeld in de categorieen van figuur 8.1, waarin ook het
toe te passen concept is weergegeven.

Type Enkelvoudige externe Geconsolideerde externe                   §

verslaggeving verslaggeving

Holding Toelichting Consolidatie van groepsmaatschappijen 8.2

Dienstenstichting Toelichting Consolidatie van groepsmaatschappijen 8.2

Federatie Toelichting Geen consolidatie 8.3

Personele unie (st€rk) Toelichting Combinatie van groepsmaatschappijen 8.3

Jointly controlled entity 1.Toelichting Proportionele consolidatie 8.4

2.Indien kapitaaldeelname

ook deelneming

Kapitaaldeelname Deelneming & toelichting Consolidatie indien groepsmaatschappij; 8.5

anders geen consolidatie

Stichtingsdeelname Toelichting Consolidatie  indien groepsmaaischappij, 8.5

anders geen consolidatie

Personele unie (zwak) Toelichting Geen consolidatie 8.6

Strategische alliantie Toelichting Geen consolidatie 8.6

Jointly controlled operation/ Venturers veran[woorden Geen consolida[ie 8.7

Jointly controlled asset elgen activa en passiva en verant
woorden kosten en opbrengsten
op basis van contract

Onroerend goed contract 1.Financiele lease 1.Geen wijzigingen 8.8

2.Dienstenstichting 2.Consolidatie indien groepsmaaischap-
(SPE) pij: anders geen consolidatie

Outsourcing Toelichten Geen consolidatie 8.9

Figuur 8.1 Overzicht verwerking ideaal-typen in de exteme verslaggeving.
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Bij  figuur 8.1  moet opgemerkt worden dat de diverse karakteristieke vormen van samenwer-

king ook voor kunnen komen in de geconsolideerde jaarrekening, bijvoorbeeld omdat een in de
consolidatie betrokken zorginstelling een kapitaal- of stichtingsdeelname heeft die niet kwalificeert

als groepsmaatschappij, of omdat een in de consolidatie betrokken zorginstelling een strategische
alliantie is aangegaan met een buiten de groep vallende partner. In dergelijke gevallen wonlt de
desbetreffende karakteristieke vorm van samenwerking verantwoord zoals dat ook in de enkelvou-
dige jaarrekening geschiedt. De karakteristieke vorm van samenwerking leidt op zichzelf niet tot
consolidatie, maar komt voor in de geconsolideerde externe verslaggeving waarin de zorginstelling
die het desbetreffende samenwerkingsverband heeft is opgenomen.

In paragraaf 8.10 wordt ingegaan op de toepasbaarheid van de diverse technieken en de
vraag in hoeverre de getoonde technieken het belang en het effect van de samenwerkingsverban-

den inzichtelijk maken voor de gebruiker van de externe verslaggeving.

Alle voorbeelden zijn uitgewerkt aan de hand van het model voor balans en voor resultaten-
rekening dat opgenomen is onder de RJZ-1991. Zie ook de toelichting van Van der Helm (1991).
Een aantal posten zijn daarbij samengetrokken om het geheel overzichtelijk te houden. De term
RAK in de modellen staat voor Reserve Aanvaardbare Kosten. Aan de RAK wordt jaarlijks het ver-
schil tussen het externe budget dat op wettelijke gronden bepaald wordt en de werkelijke kosten
voor de zorgverlening onttrokken c.q. toegevoegd

8.2 Holding en dienstenstichting

Stichting H is de holding die een tweetal werkmaatschappijen heeft: stichtingen A en B.
Daarnaast behoort dienstenstichting D tot het concern. Stichting H heeft zelf geen activiteiten en
staat aan het hoofd van de groep. Stichting H kan bij de overig€ drie stichtingen het volledige
bestuur benoemen, een recht dat statutair verankerd is en niet zonder toestemming van stichting H

veranderd kan worden. De statutaire doelstellingen van de stichtingen H, A, B en D zijn op elkaar
afgestemd, evenals de statutaire namen. Stichtingen H, A, B en D vormen samen een groep. Zij zijn
organisatorisch verbonden en vormen een economische eenheid door gemeenschappelijk finan-
cieel en economisch beleid en beheer en elkaar aanvullende activiteiten.
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Onderstaand zijn de balansen en resultatenrekeningen van stichtingen A, B en D gegeven.

Enkelvoudige resultatenrekening stichting A over 1999

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Personeelskosten 60.904.716 58.749.834 Extern budget 90.300.750 88.740.708

Voedings- & 8.193.000 8.578.839 Vergoedingen voor 600.000 534.000

hotelmatige kosten diensten

Algemene en patient- 11.517 756 11.278.962

gebonden kosten

Onderhoud, afschnjving, 9.775.113 9.752.448
huur & intrest

Subtotaal 90.390.585 88.360.083 Subtotaat 90.900.750 89.274.708

Overige lasten 664.125

Voordelig saldo 914.625 Nadelig saldo 153.960

Enkelvoudige balans stichting A per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immateriele vaste activa 7.680.960 8.581.590 Kapitaal                                      0                       0

Materiele vaste activa 53.570.874 54.723.987 Algemene reserve                        0                     0

Financiele vaste activa                          0                        0 RAK 1.548.675 1.702.635

Vaste activa 61.251.834 63.305.577

Vorderingen & 4.689.633 4.368.633 Eigen vermogen 1.548.675 1.702.635

overlopende posten

Financieringstekort                          0                      0 Langlopende schulden 62.133.726 64.727.133

Effecten & liquide middelen 4.680.975 4 368.000 Kortlopende schulden 6.469.167 5.569.467
Gr overlopende passiva

Viottende activa 9.370.608 8.736.633 Financieringsoverschot 470.874 42.975

Totaal 70.622.442 72.042.210 Totaal 70.622.442 72.042.210
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Enkelvoudige resultalenrekening stichting B over 1999

Lasten logo 1998 Baten
1

1,9, 1998

Personeel:kosten 20301 572 19583278 I xtern budget 30100250 29580236

Voedings- its 27 31000 2.859013 \ergoedingen \'oor 200 000 178000
hotelmatige koven iensten

Algemene en parienl 3839252 3759.e,54                           1
gebonden kosten

Onderhoud, afschrilving. 3258371 3 250.816
huur & intrest

Subtotaal 30.130.195 29.453.361 Subtotaal 30.300.250 29.758.236

Ovenge lasten 221375

Voordelig saldo 304.875 Nadelig saldo 51320

Enkelvoudige balans stichting B per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immateriele vaste acliva 2 560.320 2.860.530 Kapitaal                                      0                     0

Matentle .·aste activa 17856958 18.241.329 Algemene reserve                        0                   0

Financiele waste activa                          0                      0 RAK 516.255 567 545

Vaste activa 20.417.278 21.101.859

Vorderingen & 1563211 1 456.211 Eige,r ver,nogen 516.225 567.545
overlopende posten

Financieringstekort                          0                    0       Langlopende schulden 20711.242 21 575711

Fffecten & liquide middelen 1560325 1 456.000 Kortlopende :chulden & 2150 389 1.856 489
overlopende passiva

Viottrnde artiva 3.123.536 2.921.211 Financieringsmerschot 150 958 14 325

Toiaa 1 23.540.814 24014.070 Totaal 23.540.814 24 014 070
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Enkelvoudige resultatenrekening stichting D over 1999

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Personeelskosten 4.689.652 4.608.523

Voedings- & 112.000 109.000 Vergoedingen voor diensten 5.100.500 4.953.000

hotelmatige kosten

Algemene en patient- 96.756 101 456
gebonden kosten

Onderhoud, afschrijving, 144.328 142 489

huur & intrest

Subtotaal 5.042.736 4.961.468 Subtotaal 5.100.500 4.953.000

Overige baten 15.236 16.589.711

Voordelig saldo 73.000 8.121

Enkelvoudige balans stichting D per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Matenele vaste activa 650.000 700.000 Algemene reserve 196.350 123.350

Vaste activa 650.000 700.000

Vorderingen ST 456.000 430250 Eigen vennogen 196.350 123.350
overlopende posten

Effecten & liquide middelen 89.475 73.259 Langlopende schulden 883.700 969.901

Vlottende at:tiva 545.475 503.509 Kortiopende schulden & 115 425 110.258

overlopende passiva

Totaal 1.195.475 1.203.509 Totaal 1.195.475 1 203.509

De onderlinge transacties en verhoudingen zijn als volgt

1.     f 950.000 in 1999 enf 910.000 in  1998 van de omzet van stichting D betreft schoonmaak-
kosten die stichting B onder hotelmatige kosten verantwoord heeft;

2.    f 3.500.000 in 1999 en f 3.600.000 in 1998 van de omzet van stichting D betreft schoon-
maakkosten die stichting A onder hotelmatige kosten verantwoord heeft;

3.      stichting A heeft per ultimo  1999 een schuld van f 112.000 (1998: f 98.000) aan stichting D;
4.      stichting B heeft per ultimo  1999 een schuld van f 41.000 (1998: f18.000) aan stichting D;
5.    stichting A heeft in 1999 voorf 580.000 (1998: f 495.000) personeel aan stichting B uitge-

leend.
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De geconsolideerde financiele verslaggeving van stichtingen H, A, B en D ziet er als volgt ult:

Geconsolideerde resultatenrekening stichting H over  1999

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Pers,ineel:kosten 853]5940 82446635 Extern budget 120 +01 000 118.320.944

loedings- a 6586000 70 3 7 4 5 2 Vergoedingen voor diensten 870300 660 000
hotelmalige k„sten

Algemene eli patient- 15453764 15.140072
gebonden kosten

Onderhoud. afschi· i\·ing. 13 177.812 13145753
huur & intrest

Subtotaal 120.533.516 117.769.912 Subtotaa/ 121.271.500 118.980.944

Overige lasten 885 500 Ovenge baten 15236 16 589

Voordelig saldo 1.227.621 Nadelig saldo 132.280

Geconsolideerde balans stichting H per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immatentle vaste activa 10241280 11442120

Matentle vaste actlva 72.077832 73.665.316

Vaste activa 82.319.112 85.107.436

Vordenngen 67 6 708 844 6255094 Eigrn ver,nogen 2.261.250 2.393.530
overlopende posten

1:inancicringstekort                          0 0 Langlopende schulden 83.728.668 87272 745

Effecten & hquide nuddelen 6330775 5897529 Kortiopende schulden & 8 740 981 7 536 214
overlopende passiva

P'lottende activa 13.069.619 12.152.353 Financlenngsoverschot 627832 57 300

Totaal 95 358 731 97.259.789 Totaal 95.358.73 97.259.789

In de geconsolideerde jaarrekening wordt de volgende toelichting opgenomen
-Rit de groep \·an stichting H behoren stichting H zell, die als holding optreedt en zelf geen
activiteiten ontplooit, stichting A, die een algemeen ziekenhuis met een regionale basisfunctie
heeft, stichting B, die een verpleeghuis en verzorgingshuis exploiteert en stichting D die dien-
sten verleent op het gebied van schoonmaak, voornamelijk (87% van de omzet, onder drie
contracten) aan stichtingen A en B, maar in toenemende mate ook aan derden. Stichtingen A
en B hebben een regionale basisfunctie Ziekenhuis Y van stichting A heeft zelf de basisspecia-
lismen in huis en verwijst patienten voor andere specialismen door naar ziekenhuis Z. Het
streven van groep H is om te komen tot een volwaardige keten van zorg, zodat patienten een
zorgcontinuum geboden kan worden. De maatschappelijke ontwikkelingen tenderen naar het
zoveel mogelijk in ten hand houden van diverse zorgvormen die elkaar aanvullen. Nu al kan
geconstateerd worden dat in ziekenhuis Y het aantal verkeerde bed-dagen met 80% is terugge-

lopen door de flexibele doorstroming naar verpleeghuis V van stichting B.
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Stichting H staat aan het hoofd van groep H. Aan stichting H komen alle benoemingsrechten
toe inzake de besturen van stichtingen A, B en D. In de praktijk houdt dit in dat door de Raad
van Bestuur van stichting H bij stichtingen B en D elk een lid van de Raad van Bestuur van

stichting H is benoemd. In de Raad van Bestuur van stichting A zijn alle leden van de Raad
van Bestuur van H benoemd. De benoemingsrechten zijn statutair verankerd en kunnen zon-
der toestemming van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van stichting H niet
gewijzigd worden. De stichtingen streven gezamenlijk naar een zo volwaardig mogelijk aanbod
van basiszorg binnen de regio, waarbij concreet gestreefd wordt naar een zorgcontinuum. Dit
streven is vastgelegd in de statuten van de stichtingen H, A en B. De statutaire doelstelling van
stichting D is het aanbieden van facilitaire diensten aan de stichtingen die tot de groep van
stichting H behoren. Vanwege het streven een zorgcontinuum te bieden, zullen naar verwach-
ting in de toekomst ook andere stichtingen onder de paraplu van stichting H gebracht worden.
De Raad van Bestuur van stichting H bepaalt voor de gehele groep het financiele en economi-
sche beleid en beheer, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in gezamenlijke financiering-

sarrangementen, centrale richtlijnen voor het voeren van administraties en het beheer van

organisatorische eenheden en uniformiteit in periodieke rapportages, die door de Raad van
Bestuur van de Holding besproken worden, eventueel gevolgd door aanwijzingen omtrent wij-
zigingen in het beleid.

De productie van de stichtingen A en B was over 1998 en 1999 als volgt:

Stichting A Stichting B

1999 1998 1999 1998

Aantal bedden 325 325 285 285

Klinische verpleegdagen 94.900 93.250 103.589 104.236

Dagverpleging/dagbehandeling 4.325 3.897 4.380 3.298

Poliklinische bezoeken 141.256 137.895                            -

Aantal opnames 9.256 9.211 311 298

De productie van stichting D bestaat uit schoonmaakwerkzaamheden. De omzet van ruim
f 5 mln. wordt thans voor circa 87% gerealiseerd bij de stichtingen A en B. De bedoeling is dat
deze afhankelijkheid vermindert door het aanbieden van diensten aan derden.

In het kader van de verzelfstandiging van de schoonmaakdienst, waaruit uiteindelijk stichting
D is ontstaan, heeft stichting A zich tot het jaar 2001 garant gesteld voor de salarissen van het
personeel van stichting D. Deze garantie is gemaximeerd tot f 5 mln.

Alle tot de groep behorende stichtingen zijn gevoegd in een fiscale eenheid voor de

Omzetbelasting.
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Aangezien het geconsolideerde eigen vermogen van de groep afwijkt van het eigen vermogen
van stichting H. dat f 0 bedraagt, wordt de volgende toelichting op het eigen vermogen van de

groep opgenomen:

Stichting A Stichting B Stichting D Totaal

1999 1998 1999 1998

Eigen vermogen per 1/1/1998 788.010 262.670 115.229 1.165.909
Bij: resultaat 1998 914.625 304.875 8.121 1.227.621

Eigen vermogen per 31/12/1998 = 1.702.635 567.545 123.350 2.393.530
per 1/1/1999
Bij/ (aO: resultaat 1999 (153.960) (51.320) 73.000 (132.280)

Eigen vermogen per 31/12/1999 1.548.675 516.225 196.350 2.261.250

Naast de geconsolideerde externe verslaggeving moet stichting H ook enkelvoudige externe

verslaggeving opstellen waarin de andere stichtingen als verbonden non-profit organisatie verant-
woord zijn Aangezien stichting H zelf geen activiteiten heeft, zijn de enkelvoudige balans en resul-

tatenrekening "leeg"

De stichtingen H, A, B en D verwijzen in hun enkelvoudige jaarrekening naar de door stich-
ting H opgestelde geconsolideerde jaarrekening. Op deze wijze wordt onnodige duplicering van
gegevens voorkomen, terwill de gebruikers van de jaarrekening inzicht hebben in het geheel.

8.3 De federatie en de sterke personele unie

8.3.1 De federatie

Het \·erschil tussen de federatie en de holding is dat bil de holding de holding zeggenschap
heeft over de werkmaatschappijen, terwijl bij de federatie elk der werkmaatschappijen een redelij-
ke mate van zelfstandigheid heeft en mee kan beslissen over het centrale beleid (Hoek, 1998). De
federatie kan vergeleken worden met de holding uit de voorgaande paragraaf, echter zonder dat de
holding-stichting volledige zeggenschap heeft over de werkmaatschappijen.

Indien er sprake is van een federatie, dan kan deze in de praktijk een tweetal vormen aanne-
men:
1    De federatie die ondanks de zelfstandigheid van de verbonden stichtingen op grond van feite-

lijke onistandigheden een groep vormt. In dit geval oefenen de aan de federatie deelnemende
rechtspersonen hun zeggenschapsrechten niet of in beperkte mate uit, terwijl de federatieve

holding feitelijk meer zeggenschap heeft gekregen, omdat de samenwerkende stichtingen deze
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zeggenschap overdragen aan de federatieve holding. Voor een groep moet tevens sprake zijn
van economische verbondenheid, die bewerkstelligd kan worden doordat de holding feitelijk
het financiele en economische beleid en beheer kan bepalen. Deze vorm van federatie heeft

juridisch de vorm van een federatie, maar heeft feitelijk vrijwel dezelfde karakteristieken als de

holding die in paragraaf 8.2 behandeld is.
2.    De federatie die geen groep vormt, omdat de deelnemende stichtingen ieder voldoende zeg-

genschap kunnen uitoefenen en dit feitelijk ook doen, zodat er geen sprake is van een organi-
satorische eenheid, blijkend uit centrale leiding en ook de economische eenheid ontbreekt,
onder meer omdat de stichtingen elk hun eigen financiele en economische beleid en beheer
bepalen. In dit geval is sprake van een samenwerkingsverband dat toelichting behoeft in de
externe verslaggeving van alle stichtingen die deel uitmaken van het federatieve verband.
Indien in de federatieve stichting bepaalde activiteiten ondergebracht worden, dan kan eventu-

eel deze stichting beschouwd worden als een dienstenstichting en als zodanig in de externe

verslaggeving van de federatieve stichtingen verwerkt worden.

Voor de federatie die tevens een groep is, kan hetzelfde model van stichtingen H, A, B en D
gehanteerd worden als in paragraaf 8.2. Echter, in de uitwerking treden de volgende verschillen

OP:

1.    Stichting D zal geen dienstenstichting zijn, maar eveneens een stichting die zich richt op zorg-
verlening.

2.       Stichting H vermeldt in de enkelvoudige externe verslaggeving welke constructie er gekozen is
door de partners en welke rol zij daarin speelt. Om gebruikers van de externe verslaggeving
inzicht te bieden in het geheel neemt stichting H een verwijzing naar de individuele resulta-
tenrekeningen en balansen van de stichtingen A, B en D op, met een toelichting op de activi-
teiten van deze stichtingen.

3.       Stichting H neemt ook de geconsolideerde externe verslaggeving in haar externe verslaggeving
op, waarschijnlijk als belangrijkste stuk.

4.    Het hoofd van de groep, stichting H, vermeldt in haar enkelvoudige exteme verslaggeving het
bestaan van de federatie, de structuur van de groep en de partners en neemt de geconsolideer-
de externe verslaggeving op in haar externe verslaggeving. De samenwerkende stichtingen ver-
wijzen naar de geconsolideerde externe verslaggeving.

5.       Ieder der partners neemt in haar eigen externe verslaggeving een samenvatting op van de
transacties en verhoudingen met elk der partners.

Door deze wijze van verwerking kan de gebruiker van de externe verslaggeving zich een

beeld vormen van de groep als zodanig, van de bijdragen van elk der partners, van de onderlinge
verhoudingen, van het belang van de federatie en van het belang en het effect van de samenwer-

king op elk der partners.

Federaties zullen in het algemeen niet voldoen aan de eisen van een groep. In een dergelijk

geval is geen sprake van geconsolideerde externe verslaggeving, maar dienen in de individuele
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jaarrekeningen van de federatieve partners de onderlinge banden, rerhoudingen en transacties
opgenomen te worden, evenals activiteiten van de partners. Stichting H en de federatieve stichtin-
gen zouden de volgende toelichting kunnen opnemen in hun externe verslaggeving:

De stichtingen A, B en D zijn gezamenlijk een federatie aangegaan, die heeft geresulteerd in de
oprichting \·an stichting H Binnen stichting H overleggen de partners over het te voeren stra-
tegisch beleid en de onderlinge afstemming van functics en activiteiten. Elk der partners heelt
een eigen Raad van Bestuur en een eigen Raad ran Commissarissen. Deze organen benoemen
uit hun eigen midden de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van stichting H
ledere partner kan 4 van de 12 leden van de Raad van Commissarissen en  1 van de 3 leden
van de Raad van Bestuur van stichting H benoemen. De besluitvorming omtrent de bedrilfs-
voering berust primair bij de partners in de federatie, maar onderlinge uitwisseling van kennis
wordt gestimuleerd door periodiek overleg tussen de leden van de diverse management-teams.

8.3.2 De sterke personele unie

De sterke personele unie wordt geillustreerd aan de hand van de balansen en resultatenreke-
ningen van de stichtingen A en B uit paragraaf 8.2. Stichtingen A en B hebben een gemeenschap-

pelijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en wisselen onderling personeel uit. Er zijn
gemiddeld 7 FTE met kosten van f 589.129 (1998: 5 FTE en f 496.328) van stichting A ingezet
bil stichting B en gemiddeld 2 FTE met kosten van f 153.249 (1998: 2 FTE en f 130.581) van
stichting B bij stichting A. De kosten van de Raad van Bestuur worden gedeeld doordat elke stich-
ting ten van beide leden op de loonlijst heeft staan. Tevens heeft stichting B per ultimo 1999 een
kortlopende schuld aan stichting A van .f 1 mln.

De gecombineerde resultatenrekening en balans van stightingen A en B zien er als rolgt uit

Gecombineerde resultatenrekening van stichtingen A en B over 1999

La len 1999 1098 Baten 1909
I to08      1

1', i -,tii.·, 1-k.•.ti·Ii 80 4 0 3 9 1(1 7 7 7 On 20 i 1 stern budget 120401000 118 ;20944

Voeding>- 6 10 924 000 114384.2 \.'ergoedingen \·oor dien.ten 57.622 85091
hotelmatige k,).ten

Algemene en patient- 15537008 15.038.616
gebonden kosten

Onderhoud. alschniving, 13033484 13.003.264
hutir & imrest

Subtotaal 1 19.778.402 1 1 7.186.535 Subcotaal 120.458.622 118.406.035

Overige lasten 885. 00 Overige h:lien

Voordelig saldo 1.219.500 Nadelig saldo 205.280
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Gecombineerde balans van stichtingen A en B per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immatentle vaste activa 10.241.280 11.442 120

Matenele vaste activa 71.427.832 72.965.316

Financiele vaste activa                           0                       0

Vask activa 81.669.112 84.407.436

Vorderingen 67 5252.844 5.824.844 Eigen vermogen 2.064.900 2.270.180
overlopende posten

Financienngstekort                           0 0 Langlopende schulden 82.844.968 86.302.844

Effecten 67 liquide middelen 6.241.300 5.824.000 Kortlopende schulden & 7.625556 7.425.956
overlopende posten

Vlottende ac[iva 11.494.144 11.648 844 Financieringsoverschot 627.832 57 300

Totaal 93.163.256 96 056.280 Totaal 93.163.256 96.056.280

In de gecombineerde externe verslaggeving wordt onder meer de volgende toelichting
opgenornen:

De stichtingen A en B hebben in 1993 besloten om nauwer te gaan samenwerken. Als uitvloei-
sel hiervan is per  15 juni  1995 een volledige personele unie van kracht geworden, zodat de
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van beide organisaties uit dezelfde personen
bestaat. Deze personele unie is bij beide stichtingen statutair verankerd en kan niet veranderd
worden, tenzij met een tweederde meerderheid van de stemmen in de Raad van
Commissarissen. Het gevolg van deze personele unie is dat de heer P bij beide stichtingen bin-
nen de Raad van Bestuur belast is met algemene en beheersmatige aangelegenheden en meneer

Q met zorginhoudelijke aangelegenheden.

Beide organisaties zijn werkzaam in de ouderenzorg, stichting A exploiteert een drietal bejaar-
denoorden en twee verpleeghuizen, stichting B exploiteert een verpleeghuis. De samenwerking
is vooral ingegeven door de wens om zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg te kun-
nen bieden. Bewoners die eenmaal woonachtig zijn bij ten van onze voorzieningen kunnen
gebruik maken van andere voorzieningen. Tevens blijkt het mogelijk om kosten van facilitaire
dienstverlening te beperken door schaalvergroting.

Stichtingen A en B hebben in 1995 een gezamenlijk strategisch plan opgesteld om in de regio
te werken aan hun positie. Naar buiten toe wordt opgetreden onder de gemeenschappelijke

naam "Zorgcombinatie". De onderhandelingen met zorgverzekeraars, overheden en andere
partijen worden gezamenlijk gevoerd, om de gezamenlijkheid zo veel mogelijk te benutten en
te voorkomen dat partijen uitgespeeld worden tegenover elkaar. Intern vergadert het manage-
ment-team alleen nog in gezamenlijkheid.

De productiecijfers over 1999 en 1998 zijn de volgende:
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Stichting A Stichting B Totaal

1

1999 1998 1999 1998 1999 1998

Aantal verzorgingsplaaisen 512 467 512 467

Aantal verpleeghuisbedden 491 493 256 256 747 749

Verzorgingsdagen 175.668 165.342     -    - ; 175.668 165 342

Verpleegdagen 179 211 179955 93.231 93.421 272.442 273.376

Opnames (verzorging) 398 401         -         - 398 401

Opnames (verpleging) 557 536 281 301 838 837

In 1999 heeft stichting A 7 FTE (f 589.129) aan stichting B uitgeleend.  In  1998 was dit  5 FTE
(f 496.328). Het betrof hier medisch en paramedisch personeel. Deze personele inzet is struc-
tureel, omdat vanwege de omvang stichting B minder goed in staat is gekwalificeerd personeel
aan te trekken, hetgeen er toe heeft geleid dat dergelijke medewerkers bij stichting A gecon-
tracteerd worden. Stichting B heeft 2 FTE (1999: f 153.249 en 1998: f 130.581) personeel
aan stichting A uitgeleend. Het betreft hier het inzetten van administratief medewerkers die na
de inkrimping van stichting B in 1994 boventallig zijn geworden en tot op heden niet her-
plaatst konden worden. Omdat stichtingen A en B nog geen fiscale eenheid vormen, wordt
over het administratie f personeel een BTW-risico van circa f 20.000 per jaar gelopen. Mocht
de fiscus tot naheffing overgaan, dan zullen de partners de kosten hiervan delen. Stichting A
hee ft stichting B voor de duur van 8 maanden een lening verstrekt van f  1  mln om een tijde-
lilk tekort aan liquiditeit op te vangen.

Naast de gecombineerde externe verslaggeving dient elk der partners zelf enkelvoudige exter-

ne verslaggeving op te stellen waarin verwezen wordt naar de geconibineerde externe verslagge-
ring en de jaarrekeningen van de partners.

De gebntiker die zowel de enkelvoudige als de gecombineerde externe verslaggeving krilgt
kan zich een beeld vormen van de financiele positie, resultaten, activiteiten en het beleid (zoals
opgenomen conform het model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen) van de groep
als zodanig. De enkelvoudige externe verslaggeving biedt, inclusief alle toelichtingen op de samen-

werking, samen met de geconsolideerde verslaggeving voldoende inzicht in de positie, resultaten
en activiteiten van elk der partners en het belang van de samenwerking. De gebruiker wordt in
staat gesteld de onderlinge verhoudingen te scheiden van de transacties en verhoudingen met de
buitenwereld en kan zich een oordeel vormen over zowel de financiele positie en resultaten van de

stichtingen zelf, als over het belang van de groep.
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8.4 De jointly controlled entity

Gegeven is dat stichting X, samen met stichtingen Y en Z, gezamenlijk een laboratorium
exploiteert dat is ondergebracht in stichting A. In stichting A worden drie collectief besturende
bestuursleden benoemd; door elk der partners een. De drie partners hebben tevens een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten, waarin de samenwerking in stichting A geregeld is. De productie van
het laboratorium, gemeten in laboratoriumpunten, is als volgt verdeeld:

1999 1998

Punten               % % Punten            %              %

Ten behoeve van X 500.000 31,3 33,3 550.000 36,7 37,9
Ten behoeve van Y 400.000 25,0 26,7 350.000 23,3 24,2

Ten behoeve van Z 600.000 37,5 40,0 550.000 36,7 37,9

Ten behoeve van derden 100.000            6,2 - 50.000         3,3             -
Totaal aantal punten 1.600.000 100 100 1.500.000 100 100

Resultatenrekening stichting A over 1999

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Personeelskosten 2.011.254 1.980.988 Extern budget 4.963.258 4.952.321

Algemene en patient- 56.238 53.988 Vergoedingen voor 321.239 317.241
gebonden kosten diensten

Onderhoud, afschrijving, 2.993.587 2.963.475
huur & intrest

Subtotaal 5.061.079 4.998.451 Subtotaal 5.284.497 5.269.562

Voordelig saldo 223.418 271 111

De resultatenrekening en balans van stichting A zijn de volgende:

Balans stichting A per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Matenele vaste activa 6.321.589 6.211.568 Kapitaal 15.000 15.000

\'aste activa 6.321.589 6.211.568 RAK 800237 576 819

Vorderingen &z overlopende posten 1050239 1 456 211 Eigin vennogen 815.237 591.819

Financieringstekort                                      0 0 Langlopende schulden 4.405270 5.318 367

Effecten & liquide middelen 2337 113.221 Kortlopende schulden & 2.153.658 1.856.489

overlopende passiva

Vlottende activa 1.052.576 1 569.432 Financier·ingsoverschot                 0            14 325

Totaal 7.374.165 7.781.000 Totaal 7.374.165 7.781.000
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Het aanded dat stichting X heeft in de afname van de productie daalt san 37,996 (1998) naar
33,3% (1999).

De enkelvoudige linanciele verslaggeving van stichting X ziet er als volgt ult:

Enkelvoudige resultatenrekening stichting X over 1999

Lasten 1990 1908 Baten 199U 1998

Personeelsko:ten 60.904 716 58 749 834 Extern budget 90.300.750 88 740 708

\'l,edings- & hotelmatige kosten 8 193 000 8 578839 Vergoedingen voor diensten 600 000 534  000

Algemene en patient- 11517756 11278962
gelionden kosten

Onderhoud, afschniv ng 9775113 9 752448
huur & intrest

Subtotaal 90.390.585 88.360.083 Subtotaai 90.900.750 89.274.708

Ovenge lasten 664125

Voordelig saldo 914.625 Nadelig saldo 153.960

Enkelvoudige balans stichting X per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immatenele .-aste activa 7 680 960 8 581 590 Kapitaal                                       0                     0

Maieriele :a.te activa 53570874 54723.987 Algemene reserve                      0                 0

Financiele \-aste activa                                 0                     0 RAK 1 548075 1 702 b 35

Vaste actlia 61.251.834 63.305.577

Lorili·rinA.en   mer!„pende pove n 4 089 0 5 3 + 368033 Eigrn vfrnlogen 1.548.675 1.702.635
»----

Amn:-lering:rek,ir·i                                  il                   0       lingli,pende tchulden
02 133726       04727 11)  I

F ifect.Ii N ]1,!uid, m·tildel,11 + 68007: 4 368 000 Kortlopende 6.·huiden 62 6 469 [67 5 509 467  2
tiveritipende passiva

\|l'||ctlik' dow 9 370008 8  7 30  0 33 1 man,ierings ivers:h<,1 470874 -S75 1
hit"|

70.622.442   72.042.210  
lotaal

70.622.+42  I 72.042.210  

In de toelichting geeft stichting X een toelichting op de jointly controlled entity A:
Stichting A is een laboratorium dat als joint venture gezamenlijk met stichtingen Y en Z wordt
geexploiteerd. ledere deelnemer heeft statutair hel recht om ten lid van het bestuur van stich-
ting A te benoemen. Dit recht kan niet ontnomen worden aan de benoemende stichting. Het
laboratorium heeft alle functies zelf in huis en hoeft slechts voor zeer gespecialiseerde bepalin-
gen uit te wijken. De doelstelling is dat het laboratonum in de toekomst meer roor derden zal
gaan werken teneinde de thans bestaande overcapaciteit van circa 20% beter te benutten.

Het aandeel in de productie dat stichting X heeft is gedaald van 36,7% in 1998 naar 31,3% in

248   Externe verslaggeving van samenwei·kende :orginstellingen



1999, terwijl het aandeel dat stichting X in deze joint venture heeft, gemeten naar productie
voor de partners, is gedaald van 37,9% naar 33,3%. Het deelnamepercentage is gebaseerd op
het aantal laboratoriumpunten dat ten behoeve van stichting X geproduceerd wordt in verhou-
ding tot het totaal aantal punten voor de drie partners.

Stichting X heeft met stichtingen Y en Z een overeenkomst gesloten inzake stichting A. Hierin
is opgenomen dat besluitvorming aangaande het beheer van het laboratorium van stichting A
met instemming van alle partners moet geschieden. Stichting A brengt aan de partners een
kostendekkend tarief voor alle verrichtingen in rekening. De tarieven zijn gebaseerd op voor-
calculaties op basis van vooraf geraamde kosten, opbrengsten van verrichtingen voor derden
en geraamde productie. Eventuele overschotten op de exploitatie worden achteraf in minde-
ring gebracht op de in rekening gebrachte tarieven als korting. Eventuele tekorten op de
exploitatie worden als toeslag op de tarieven in rekening gebracht. Investeringen in het labora-
torium worden gefinancierd door de partners op basis van evenredigheid.

Verder dient stichting X de onderlinge relaties toe te lichten:
Per 31 december 1999 heeft stichting X een kortlopende schuld aan stichting A ter grootte van

f  150000 (1998: f 130.000). Deze schuld betreft nog te betalen facturen die voortvloeien uit
normale dienstverlening van stichting A aan stichting X. Stichting X heeft in  1999 f 1.350.000
(1998: f 1.456.000) aan diensten van stichting A afgenomen, welke als patientgebonden kos-
ten zijn verantwoord.

Dit kan ook geschieden onder de post "Schulden aan verbonden rechtspersonen" op de balans.

Omdat er sprake is van een joint venture moet stichting X ook geconsolideerde externe ver-
slaggeving opstellen waarin stichting A proportioneel is geconsolideerd. In deze consolidatie wor-
den ook de onderlinge verhoudingen (naar rato) geelimineerd.

Geconsolideerde resultatenrekening van stichting X over 1999

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Personeelskosten 61.574464 59500628 Extern budget 91.503.965 90 065.814

K'oedings- & hoaelmatige kosten 8.193000 8578839 Vergoedingenvoor 706973 654234
diensien

Algemene en patient- 11 086 933 10.747600
gebonden kosten

Onderhoud. afschrijving, 10771.977 10875603
huur &1: intrest

Subtotaal 91.626.374 89.702.672 Subtotaal 92.210.938 90.720.048

Ovenge lasten 664125

Voordelig saldo 1.017.376 Nadelig saldo 79.562
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Geconsolideerde balans van stichting X per 31-12-1999

Activa lg9g 1098 Passiva 1909
1

1998

Immateriele ,·ask acm·a 7 680.960 8 581  590

Materiele ,·aste  11\·a 55675963 57078171

\/aste activa 63.356.923 65.659 76.

\i,rderingen 67 overlopende paten 4.989.413 4871 267 Eigen vermogen 1.820.149 j.926.934

Firiancieringst:kort                                     0 0 Langlopende schulden 63.600681 66.742.794

Effecten & liquide middelen 4681 753 4410911 Kortlopende schulden & 7 ]36385 6.223.806
overlopende passiva

Vlottende activa 9.671.166 9.282.178 Financieringsoverschot 470.874 48.404

Totaal 73.028.089 74.941.939 Totaal 73.028.089 74.941.939

In de toelichting bij de geconsolideerde externe verslaggeving wordt het volgende toegelicht:
De geconsolideerde financiele verslaggeving bevat de financiele verslaggeving van stichting X
voor 100% en het proportionele gedeelte van stichting A: 33,3% over 1999 en 37,9% over
1998. Het eigen vermogen in de geconsolideerde balans wijkt af van het eigen vermogen in de
enkelvoudige financiele verslaggeving van stichting X vanwege het aandeel in het eigen vermo-

gen van stichting A dat is opgenomen in de geconsolideerde financiele verslaggeving

Stichting A vervult de laboratoriumfunctie voor de stichtingen X, Y en Z. In totaal zijn voor
deze stichtingen en beperkt voor derden in 1999 1.600.000 laboratorium-punten gerealiseerd,

tegenover 1 500.000 in 1998. Het aandeel van stichting X hierin was 500.000 respectievelijk
550.000 punten.

Door de bovenstaande verwerking van de joint venture wordl aan gebruikers inzicht gege\'en

in de relaties die stichting X met stichting A heeft en welk belang deze relaties hebben. Door de
geconsolidecrde externe ,·erslaggeving wordt inzicht geboden in het geheel dat stichting X vornit
met stichting A. Een ziekenhuis dat een eigen laboratorium zou exploiteren zou hierdo„r min ol
meer vergelilkbaar worden met de combinatie van stichtingen X en A.

8.5 Kapitaal- en stichtingsdeelname

De deelname in het kapitaal van een NV of BV verschilt sterk van de zogenaamde stichtings-
deelname of verbonden non-profit organisatie. Voor deze case wordt uitgegaan van een stichtings-
deelname in stichting D en een deelname in NV N. De balans en resultatenrekening van stichting
D zijn die van stichting D uit paragraaf 8.2. Stichting R de deelnemer, mag volgens de statuten van

stichting D den van de vier bestuurders benoemen in stichting D. Er is geen sprake van deelname
in het kapitaal, zoals dat in een NV of BV het geval is. De overige bestuurders van stichting D wor-
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den benoemd door een drietal andere partijen waarmee geen (formele of stilzwijgende) joint ven-
ture overeenkomst bestaat. De deelname in NV N bedraagt 25% en is bepaald op basis van het uit-
staande aandelenkapitaal. Er zijn geen aandelen met bijzondere rechten of anderszins constructies
die de zeggenschap beperken. De resultatenrekening en balans van NV N zijn onderstaand gege-
ven. Beide zijn opgesteld volgens het algemene model dat gehanteerd wordt.

Winst- en verliesrekening van NV N over 1999

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Personeelskosten 5.250.000 4.608.523 Vergoedingen voor diensten 5.671.459 4.941.568

Algemene en patient- 258.640 204.896
gebonden kosten

Onderhoud, afschrijving, 50.263 48.256
huur & intrest

Subtomal 5.558.903 4.861.675 Subtotaal 5.671.459 4.941.568

Overige lasten 45000 11.250 Overige baten 15.236 16.589

Voordelig saldo 82.792 85 232

Balans van NV N per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immatenele vaste activa 12.500 15.000 Kapitaal 400.000 400.000

Materiele vaste activa 1.070.350 1.100.500 Algemene reserve 221.589 138.797

Vask activa 1.082.850 1.115.500 Eigen vermogen 621.589 538.797

Vorderingen & overlopende posten 350.600 340.210

Effect€n & liquide middelen 89.475 73.259 Langlopende schulden 830.000 920.000

Vlottende activa 440.075 413.469 Kortlopende schulden & 71.336 70.172

overlopende passiva

Totaal 1.522 925 1.528 969 Totaal 1.522.925 1.528.969

De resultatenrekening en balans van stichting P zien er na verwerking van de deelneming in NV N
als volgt uit:
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Enkelvoudige resultatenrekening stichting P over 1999

Lasten 1099 1998 Baten
1

logo
1 1998

Personeelskosten 121 356.589 118.254.381 Extern budget 200  1 +0 ()99 202 460 084

\'oedings- ST hi,telmatige ki,Ren 12588.357 11.258964 Vergoedingen ,·c,or diensten 5  321 587 4558 325

Algement· en patient- 41250.960 39 568.504
gebonden kosten

Onderhoud, afschnlvIng, 37258369 38.125 589

huur & intrest

Subcotaal 212.460.275 207.207.498 Subtotaai 214.470.686 207.028.409

I)venge listen 1 523.000 143 250 Overige baten - 958258

Resultaat deelnemingen 20 698 21.308

Voordelig saldo 508.109 657.227

Enkelvoudige balans stichting P per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immaimele vasle activa 7 161.254 7 361 235 Kapitaal

Materiele vaste activa 142258359 145263.981 Algemene reserve

1·inan,iele vaste activa 155 397 134690 RAK 1526 321 1018212

Vaste activa 149.575.010 152.759.915 Reserve deelneming

Lorderingen & m·eilopende posten 27256329 31 256479 Eigen vennogen 1.526.32 1 1.018.212

rinancieringstekort                                 0 155.634 Langlopende schulden 138076 502 148.555.837
overlopende passiva

Effectrn ,Sr liquide middelen 356.289 560.259 Konlopende schulden & 30.259.147 35158.238

Viotte·nde acti.·41 27.612.618 31.972.372 Financienngsoverschor 1 325658                0

1-otital 177.187.628 184.732.287 14)taal 177.187.628 184.732.287

In de toelichting bij de balans neemt stichting P het volgende op:

Stichting P neemt sedert de oprichting voor 25% van het aandelenkapitaal deel in NV N, 50%
van de aandelen is in handen van het management van NV N en  25% is in handen van parti-
cipatiemaatschappij K. In deze NV is een adviesbureau opgenomen dat ontstaan is doordat de

afdeling organisatie-advies van stichting P verzelfstandigd is. NV N richt zich exclusief op de
gezondheidszorg en maakt gebruik van kennis die in het ziekenhuis van stichting P is opge-
daan met organisatieverandering, organisatievormen, training en dergelijke. De netto vermo-

genswaarde op basis van de waarderingsgrondslagen van stichting P van de deelneming in NV
N  is als volgt:
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Inf NV N

Netto vermogenswaarde per 1/1/1998 113.391

Bij:  resultaat 1998 21.308
Netto vermogenswaarde per 31/12/1998 134.699

Bij:  resultaat 1999 20.698
Netto vermogenswaarde per 31/12/1999 155.397

Stichting P is verbonden met stichting D door middel van een samenwerkingsovereenkomst.
Stichting D verricht gespecialiseerde radiotherapeutische behandelingen voor de vier zieken-
huizen in de regio. Elk van deze ziekenhuizen heeft statutair het recht om ten van de vier

bestuurders van deze stichting te benoemen. Voor stichting P is de heer A, lid van de Raad van·
Bestuur, benoemd. De verbondenheid met stichting D leidt er toe dat stichting P in staat is
invloed van betekenis Uit te oefenen op het beleid van stichting D. Dit is met name van belang

voor stichting P waar het besluitvorming aangaande de capaciteit en de aanschaf van nieuwe
technologie betreft. De voordelen voor patienten van stichting P zijn gelegen in nauwere
samenwerking tussen stichting D en de maatschappen oncologie en chirurgie waardoor onder
meer de wachttijden voor behandeling aanzienlijk korter zijn.

Stichting P verwijst naar de resultatenrekeningen en balansen van stichting D en NV N in haar
eigen externe verslaggeving en geeft een toelichting op de activiteiten en doelen van NV N en
stichting D:

NV N is ontstaan als verzelfstandiging van de organisatie-advies afdeling. Er werken thans 25
adviseurs die exclusief opdrachten in de gezondheidszorg uitvoeren. Ofschoon de doelstelling
van NV N gericht is op het behalen van winst heeft stichting P voordeel van de activiteiten van
NV N omdat zij haar in staat stellen steeds te kunnen beschikken over deskundige adviseurs
die de organisatie goed kennen. De omzet van NV N stijgt de laatste twee jaar fors (circa  15%
per jaar). Ongeveer 10% van de omzet wordt nog bij stichting P gerealiseerd (f 543.256 in
1999).

Stichting D voert gespecialiseerde radiotherapeutische behandelingen uit ten behoeve van de
vier ziekenhuizen in de regio. De kosten van deze behandelingen worden rechtstreeks gedecla-
reerd bij de verzekerde of het ziekenfonds.  In 1999 werden door stichting D in totaal 25.129
behandelingen op 11.587 patienten uitgevoerd. Door nauwe samenwerking met de maat-
schappen chirurgie en oncologie van ons ziekenhuis kunnen patienten sneller en beter behan-
deld worden, gebruik makend van de gespecialiseerde apparatuur en kennis van stichting D.

In de algemene toelichting neemt stichting P op:
De doelstelling van het management is om in de komende jaren de relatie met stichting D te
intensiveren, omdat een toenemend aantal patienten gebaat blijkt te zijn met specialistische

radiotherapeutische behandeling. In dit kader zal gezamenlijk met de overige deelnemende
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ziekenhuizen en stichting D gezocht worden naar mogelijkheden om de capaciteit uit te brei-
den met circa de helft. Daartoe zal stichting D zelf financiering aantrekken waarvoor stichting
P zich mogelijk garant zal stellen

8.6 De strategische alliantie en de zwakke personele unie

Ingeval er sprake is van een strategische alliantie of van een zwakke personele unie, dan is er

geen sprake van een groep, zodat consolidatie of combinatie achterwege blijft. Ook is geen sprake
van een deelneming, omdat er geen invloed van betekenis door de ene op de andere partij wordt

uitgeoefend. Toch kan een dergelijk samenwerkingsverband van grote betekenis zijn voor de
samenwerkende partners en van grote invloed zijn op de strategie en de bedrijfsvoering. In een
dergelijk geval kan met een uitgebreide toelichting volstaan worden, zoals die in hoofdstuk 7.

Stel dat de case uit paragraaf 8.3.2 van stichting A en stichting B geen sterke personele unie

is, maar een zwakke personele unie of een strategische alliantie. De stichtingen A en B kunnen dan
in het directieverslag de volgende toelichting opnemen:

Met ingang van 1 januari 1996 heeft stichting A een strategische alliantie gevormd met stich-

ting B. Het doel van deze alliantie is om in de regio als zorgaanbieders sterker te staan ten

opzichte van verzekeraars en overheden en op termijn te komen tot een verbeterd aanbod
voor ouderen in de regio. De strategische alliantie heeft vooralsnog vorm gekregen door con-
tractuele regeling waarin beide partijen zich verplicht hebben met elkaar te overleggen over de

afstemming van functies, wijzigingen in capaciteit en beleid en gezamenlijk met elkaar overleg
met zorgverzekeraars en overheden aan te gaan.

Naar verwachting zal, door maatregelen van de overheid, de concentratie in de ouderenzorg
steeds groter worden. De alliantie wit dan ook in de nabije toekomst haar belang gaan vergro-
ten en tevens een thuiszorgorganisatie vragen toe te treden tot de alliantie. Het belang van de

huidige alliantie is vooral gelegen in schaalvergroting en het uitwisselen van kennis, naast het

vergroten ran de gezamenlijke onderhandelingsmacht ten opzichte van verzekeraars.  Om
inhoud te geven aan dit voornemen zal in het najaar van 2000 een gezamenlilk strategisch
plan opgesteld worden waarin tevens is opgenomen een gezamenlijke visie op de toekomst
van de ouderenzorg en de rol die de alliantie daarin kan spelen.  Het feit dat de ouderenzorg
steeds meer op weg is georganiseerd te worden in ketens die een volledig spectrum aan zorg
voor ouderen bieden en de trend naar schaalvergroting nopen de partners in de alliantie steeds

intensiever te gaan samenwerken en gebruik te maken van elkaars capaciteit, kennis en kunde.
Een van de concrete voorbeelden is de ontwikkeling van nieuwe diensten voor ouderen die nu
door een werkgroep van stichtingen A en B voorbereid wordt. Op termijn moet niet uitgeslo-
ten worden dat stichtingen A en B, eventueel met derden, door de omstandigheden gedwon-
gen worden hun banden nauwer aan te halen om in de regio een rol van betekenis te kunnen

blijven spelen.
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Beide partners, stichting A en stichting B, nemen een verwijzing naar de resultatenrekening
en de balans van hun partner op en een samenvatting van ondedinge transacties en verhoudingen.

Door de toelichting op het samenwerkingsverband kan de gebruiker van de externe verslag-

geving inzicht krijgen in de betekenis van het samenwerkingsverband voor elk van de partners en
tevens in de mate waarin transacties tussen de partners plaatsvinden. Omdat de gebruiker in staat
gesteld wordt zich toegang te verschaffen tot de externe verslaggeving van de beide partners, is hij
in staat het geheel van de strategische alliantie te overzien. Daar de gebruiker die alleen een belang

heeft bij den van de partners alleen inzicht krijgt in die gegevens die die betreffende stichting
betreffen, inclusief het belang van het samenwerkingsverband, wordt onnodige informatieverstrek-
king voorkomen. De beoordeling van de gevolgen voor de toekomstige financiele positie en resul-
taten is vrij beperkt, maar het is mogelijk om, door de analyse van de financiele gegevens en de
productie van beide partners, een oordeel te geven over de effectiviteit en de efficiency waarmee de
samenwerkende partners hun diensten of producten voortbrengen.

8.7 Jointly controlled operations en jointly controlled assets

Gegeven is de balans van stichting A voordat daarin de gegevens van de jointly controlled
operation en de jointly controlled asset zijn verwerkt.

Enkelvoudige resultatenrekening stichting A over 1999 (voor verwerking joint venture)

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Personeelskosten 60.904716 58.749.834 Extern budget 90.300.750 88.740 708

Voedings- & hotelmatige kosten 8.193000 8578839 \'ergoedingen voor diensten 600.000 534.000

Algemene en patient- 11 517 756 It.278962
gebonden kosten

Onderhoud. afscht·11\'ing. 9775113 9.752448
huur 6z intl·est

Subtotaal 90.390.585 88.360.083 Subtotaal 90.900.750 89.274.708

Overige lasten 664.125

Voordelig saldo 914.625 Nadelig saldo 153.960
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Enkelvoudige balans stichting A per 31-12-1999 (voor verwerking joint venture)

Activa I logo 1 VO# Passiva 199.
1

MI

Inimat,ricle \'.1-ll' .l,tl r., 7  68lj 901 1 8 581 590 K,ipitaal

Matcricle Im .1,11\'a 53 570874 54723087 Algemene  reserve                                                   0                                   0

Pinanizele raste airi,·a                                    0                     0 RAK 1 548 675 1 702 635

Vaste acti'a 61.251.834 63.305.577

\'orderingen u m·erlopende posten 4689633 4 368 633 Eigen vermogen 1.548.675 1.702.635

Financieringstekort                                                        0                              0          Langlopende schulden 62.133 726 64727 133

Effecten & 1!quide middelen 4680975 4 368.000 Kortiopende schulden & 6469167 5.569 467
overlopende passic·a

viottende artiva 9.370.608 8.736.633 Financieringsoverschol 470.874 42975

Tolaal 70.622.442 72.042.210 Totaal 70.622.442 72.042.210

Verder is gegeven dat stichting A deelneemt in een jointly controlled operation met stich-
ting S en dat stichting A samen met stichting S een gebouw heeft aangekocht dat ingebracht is in
de joint venture. Er is dus sprake van een jointly controlled operation en tegelijk een jointly con-
trolled asset. De gegevens van de joint venture zijn als volgt:
1.     Het gebouw heeft f 800.000 gekost en de beide stichtingen zijn elk voor 50% eigenaar van
het gebouw dat in 40 jaar afgeschreven wordt tot een restwaarde van f 0
2      De beide venturers hebben afgesproken dat stichting A uit haar extern budget  f 2,5 mln zal
bijdragen na goedkeuring door de zorgverzekeraar en dat stichting S een extern budget van f 5
mIn zal bildragen na goedkeuring door de zorgverzekeraar. Het externe budget wordt gebruikt om
het deelname-percentage te bepalen in de jointly controlled operation, er van uitgaande dat dit de
mate bepaalt waarin beide venturers voordeel hebben van de jointly controlled operation.
3.    De kosten van de joint venture zullen naar verhouding van het externe budget gedragen wor-
den door de venturers.
4    De joint venture maakt in totaal f 300.000 aan algemene kosten.
5    De joint venture maakt wor f 7.2 min aan personele kosten. Het personeel is in gehike mate
alkomstig,·an beide venturers
6    De joint i·enture is vanaf 1 januart 1999 volledigoperationeel.

De verwerking van de joint venture in de [inanciele verslaggeving van stichting A is als volgt:
1     Stichting A neemt de helft van het gebouw (f 400.000) op in de balans en schrijft hierover af

(f 10.000). Het gebouw is uit liquide middelen betaald. Vervolgens berekent stichting A

f 3.333 door aan stichting S.
2    Stichting A neemt een derde van de algemene kosten (f 100.000) op in de resultatenrekening
3    Stichting A neemt in de resultatenrekening f 3,6 mln op aan personele kosten, maar berekent

hiervan f 1,2 min door aan stichting S.
4.    Van het negatieve saldo  'an de joint venture van f 20.000 neemt stichting A f 6.667 voor zijn

rekening.

256     Extcrne 3'er·slaggeving van same,iwi·illende :or<vnstellingen



Enkelvoudige resultatenrekening stichting A over  1999 (na verwerking joint venture)

Lasten 1999 1998 Baten 1999 1998

Personeelskosten 64.504 716 58.749.834 Extern budget 92800750 88.740.708

Voedings- & hotelmatige kosten 8.193.000 8.578.839 Vergoedingen voor diensten 1.803.333 534.000

Algemene en patient- 11 617 756 11.278.962
gebonden kosten

Onderhoud, afschrijving, 9.785 113 9.752.448
huur ST intrest

Subtotaal 94.100.585 88.360.083 Subtotaal 94.604.083 89.274.708

Overige lasten 664125

Voordelig saldo 914.625 Nadelig saldo 160.627

Enkelvoudige balans stichting A per 31-12-1999 (na verwerking joint venture)

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immateritle vaste activa 7 680 960 8 581 590 Kapitaal                                       0                  0

Matenele vaste activa 53.970.874 54.723.987 Algemene reserve                            0                  0

Financiele vaste activa                                   0                 0 RAK 1.542.008 1702.635

Vask activa 61.651.834 63.305.577

Vordenngen & overlopende posten 4.689 633 4.368.633 Eigen vermogrn 1.542.008 1.702.635

Financieringstekort                                     0 0 Langlopende schulden 62.133.726 64.727 133

Effecten 6r liquide middelen 4.280.975 4.368.000 Kortlopende schulden & 6.475.834 5.569.467
overlopende passiva

vlottende activa 8.970.608 8.736.633 Financieringsoverschot 470.874 42.975

Totaal 70.622.442 72.042.210 Totaal 70.622.442 72.042.210

In de externe verslaggeving neemt stichting A een toelichting op de joint venture op:

Gezamenlijk met stichting S is een joint venture opgezet waarin beide partners participeren:
stichting A voor eenderde en stichting S voor tweederde. De verhouding is bepaald door het
externe budget dat door de locale zorgverzekeraar verdeeld is over de twee partijen. Stichting
A brengt haar deskundigheid op het gebied van ambulante geestelijke gezondheidszorg in, ter-

wijl stichting S haar deskundigheid op het gebied van langdurige psychiatrie inbrengt. De
totale kosten van de joint venture bedragen f 7.520.000, tegen opbrengsten van f 7.500.000.
Het verlies van f 20.000 wordt naar verhouding door de partners gedragen. Het grootste aan-
deel in de kosten wordt gevormd door de personele kosten van f 7,2 min. De helft van het
personeel komt van stichting A, zodat, gezien de bekostigingssystematiek, f 1,2 mln doorbere-
kend wordt aan stichting S.

Het gebouw waarin de joint venture is gevestigd, is voor de helft eigendom van stichting A en
voor de helft van stichting S. Het gebouw heeft een aanschafwaarde van f 800.000. Er worden

afschrijvingen aan stichting S doorbelast, omdat stichting S voor de helft eigenaar is van het
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gebouw, inaar tweederde \·an het gebouw in gebruik heelt

In cle loint venture wordt langdurige en intensieve psychiatrische hulp gegeL·en aan chenten ill
de thilissituatie  Dit initiatiet bundelt de kennis ran stichting A en stichting S. Het initiatiei is
op 1 lanuari 1999 ,·an start gegaan en in ]999 zi in 479 clienten behandeld. \\·aan:in er reeds
121 <inistagen zijn

De pint venture heeft geen eigen rechtspersoonlilkheid en \·alt rechtstreeks onder de managers
behandeling ran beide stichtingen. Deze bepalen het operationele beleid en rapporteren perio-
diek aan de Raad van Bestuur van stichting A en van stichting S. De beide Raden van Bestuur
hebben hun visie en strategie neergelegd in het plan "Langdurige ambulante hulp" uit  1998
De joint venture kan zelf geen verplichtingen aangaan, deze worden door het management van

heide stichtingen aangegaan.

De joint venture betekent voor stichting A dat clienten die eigenlijk niet (meer) geholpen kon-
den worden vanwege de zorgintensiteit en duur, nu via dit project geholpen kunnen worden.

Hierdoor wordt het zorgaanbod in de regio verbreed.

De jointl>· controlled operation en jointly controlled asset behoren, voorzover toegerekend,
onder de \erantwoordelijkheid \·an stichting A. Ook heeft de jointly controlled operation als zoda-
nig een bepaalde waarde. Door de bovenstaande vorm van presentatie kan de gebruiker zich
inzicht L·erwen·en in de financiele positie, resultaten en output van stichting A inclusief de gevol-
gen die licide loint ventures hebben. De acti\'lteiten in de joint \·entures hebben geen eigen rechts-
pu:soonlijkheid en zi in, met inachtname Ian het bepaalde in ele sanienwerkingscontracten met
Andere rentuiers, rechtstreeks toe le rekenen a :in stichting A.

8.8 Het onroerend goed contract

1111 |let .,lit'c,i·lend gc,ecl . i,litract d oell Zil h. 2„:ils b.'lianciel cl in p.irtigninf 7 11. c.ell dii c.tal
&·raagstukken ,·ooi
1    Is spiake ran een operationele lease. in welk ge\·al de hurende zorginstelling in haar resulta-

tenrekening de huurlasten van het verslagjaar opneemt, eventueel een uitstaande schuld aan
de verhuurder als onderdeel van de kortlopende schulden en melding maaki ran het hestaan

i"an een langlopende rerplichting inzake de huur van onroerend goed
2.   Is sprake van linanciele lease, in welk geval de hurende zorginstelling in haar jaarrekening het

gehuurde object activeert (tegen de reele waarde van het lease-object of, indien dit lager is,
tegen de contante waaide \"an de minimale lease-betalingen conform paragraaf 292 112
Ontwerp-Richtliin RJ) onder gelilktijdige passivering van de financiering en in elk verslagiaar
zowel een afschrilringslast als een linancieringslast laat zien.

3.    Is. ongeacht of spr.ike is \·an een operationele of financiele lease, sprake van een zogenaamde
Special Purpose Entity (of Company) die betrokken dient te worden in de consolidatie.
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Reeds in paragraaf 7.11  is de typische BTW-constructie bezien tegen het licht van de criteria
voor financiele en operationele lease. Geconstateerd is dat de typische BTW-constructie normaliter
niet kwalificeert als financiele lease.

Is sprake van een operationele lease waarbij stichting H de hurende zorginstelling is en stich-
ting F de verhuurder dan neemt stichting H de volgende toelichting in haar jaarrekening op:

Stichting H huurt van stichting F een gebouw met installaties en inventaris. Dit gebouw wordt
gebruikt als hoofdkantoor van onze thuiszorgorganisatie en tevens als consultatiebureau en uit-
leenmagazijn voor hulpmiddelen. De huurovereenkomst die tussen stichtingen F en H is gesloten
heeft een looptijd van  10 jaar, ingaande  1 januari  1995, kan niet tussentijds opgezegd worden en
wordt na de eerste tien jaar stilzwijgend telkens met 2 jaar verlengd, tenzij drie maanden vooraf
opgezegd.

Door deze toelichting krijgt de gebruiker van de jaarrekening inzicht in de lange termijn ver-
plichtingen die de zorginstelling is aangegaan en kan hij zich een oordeel vormen over de (toe-
komstige) financiele positie van de zorginstelling.

Is sprake van een financiele lease tussen de hurende zorginstelling stichting H en de verhuur-
der F, dan wordt de financiele lease verwerkt zoals dat voorgeschreven is onder de richtlijnen van
RJ (Ontwerp-Richtlijn 292) en IASC (IAS 17). Stichting H activeert het gebouw op de balans en
neemt tegelijk de verplichting jegens stichting F tot betaling van de lease-termijnen op. Jaarlijks
verantwoordt stichting H de afschrijvingen op het lease-object en de financieringslasten die voort-
vloeien uit de financiele lease. Tevens geeft stichting H een toelichting op de financiele lease. Door

deze wijze van verwerking krijgt de gebruiker inzicht in de financiele positie van stichting H,
inclusief het gebouw waarvan stichting H de gebruiker en economisch eigenaar is, en de daarmee

gepaard gaande betalingsverplichting van stichting H aan stichting E Daarmee is ook inzichtelijk
met welke middelen en daaraan gekoppelde kosten, onderscheiden naar financiering en afschrij-
ving, stichting H haar activiteiten uitvoert.

Stichting F kan een zogenaamde Special Purpose Entity van stichting H zijn. Als stichting H
stichting F in het leven heeft geroepen als vehikel om bepaalde activiteiten uit te voeren dan kun-
nen de onderlinge relaties zodanig zijn dat stichting F kwalificeert als ten eerste een dienstenstich-
ting van stichting H en dus in de jaarrekening toegelicht dient te worden als een verbonden non
profit organisatie en ten tweede als een groepsmaatschappij van stichting H en dus in de consolida-
tie betrokken dient te worden. Indien stichting F nu een dienstenstichting voor stichting H is, dan
zou stichting H stichting F als verbonden non profit organisatie in haar enkelvoudige externe ver-

slaggeving moeten opnemen. Stichting F kwalificeert als een verbonden non profit organisatie van
stichting H indien stichting H minimaal invloed van betekenis op het beleid stichting F uitoefent,
die invloed duurzaam is en uitgeoefend wordt om de activiteiten van stichting F (mede) dienstbaar
te doen zijn aan de activiteiten van stichting H. In dit geval wordt de relatie met stichting F toege-
licht zoals uitgewerkt in paragraaf 8.5.
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Stichting H kan onder meer de volgende toelichting geven op de verbonden non-profit orga-
nisatie F:

Stichting F 15 tri het leven gel-oepen met het ultslultende doel om te voorzien in het onroerend
goed dat door stichting H benodigd is. Deze doelstelling is statutair vastgelegd en kan niet

gewilzigd worden voor 2004. Stichting F kent een drietal bestuursleden waarvan er een
benoemd kan worden door stichting H De overige twee worden door middel van coOptatie uit

onalhankehike kring benoemd. Wiiziging van de benoemingsrechten en het statutaire doel van
stichting F is niet mogelijk dan met goedkeuring van stichting H. Dit heeft tot gevolg dat stich-
ling F alleen dienstbaar kan zijn aan stichting H, hetgeen in de praktijk geeffectueerd wordt
doordat stichting E voorzover besluiten genomen moeten worden, zich richt naar ha belang
en de richtlijnen die het bestuur van stichting H geeft

1ndien stichtingen F en H een groep vormen dan is geconsolideerde externe verslaggeving

verplicht. Consolidatie is reeds uitgewerkt in paragraaf 8.2.

8.9 Outsourcing

Stichting X beheert een verpleeghuis. Omdat stichting X niet zelf in staat is de automatisering
voldoende vorm te geven, is deze uitbesteed aan het nabijgelegen ziekenhuis, stichting Y. De

balans en resultatenrekening van stichting X zien er als volgt uit:

Resultatenrekening Stichting X over 1999

Lasten 1909 1998 Baten 1999 l99H

l'er.uneelhkA.tell 20 301 572       19583 278 Extern budget 30  1 (10  2 50 29 580230

Voellings- 6 hote|niatige kohleti 2 731000 285961 3 Verioe,lincen ,·i,or chen.ten 200 000 178 000

\Igellicile en  laticill 3 839 372     -3 759 654' eehonden k+ten

,
4.)nderlioud. ,11*·hril\·ing 1

3258371 3 250.81 (.

 

huur & intre.I

Subtowal 30. 130. 195 29.453.36j Subtotaal 30.300 250 29.758 236

C),·enge lasten 221 375

Voordelig saldo 304.875 Nadelig saldo 51.320
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Balans stichting X per 31-12-1999

Activa 1999 1998 Passiva 1999 1998

Immateriele vaste activa 2.560.320 2.860.530 Kapitaal                                     0                  0

Matenele vaste activa 17.856.958 18.241.329 Algemene reserve                        0                0

Financiele kasie activa                                  0                   0 RAK 516.225 567.545

Vaste activa 20.417.278 21.101.859

Vordenngen & overlopende posten 1563211 1456211 Eigen vermogen 516.225 567.545

Financieringstekort                                     0 0 Langlopende schulden 20.711.242 21.575.711

Effecten & liquide middelen 1.560.325 1.456.000 Kortlopende schulden & 2.156.389 1.856.489
overlopende passiva

Vlottende activa 3.123.536 2.912.211 Financieringsoverschot 156.958 14.375

Totaal 23.540.814 24.014.070 Totaal 23.540.814 24.014.070

Stichting X licht in haar externe verslaggeving de verhouding met stichting Y toe, zowel de
financiele verplichting, als het belang van de outsourcing.

Stichting X heeft al haar activiteiten op het gebied van automatisering uitbesteed aan stichting
Y. Hiertoe is een 10-jarig contract gesloten met een opzegtermijn van 1 jaar, voor het eerst
opzegbaar op 1 januari 2004. Na de eerste periode van 10 jaar wordt het contract telkenmale

stilzwijgend voor de duur van 2 jaar verlengd. Op basis van het contract worden 2 systeembe-
heerders van stichting Y ingezet bij stichting X, wordt de helpdesk bemand en worden alle

werkzaamheden op het gebied van automatisering door stichting Y verzorgd, inclusief het ont-
wikkelen van beleid en het adviseren over de aanschaf van hardware en software. De aankoop
van hardware en software gebeurt door stichting X zelf. De kosten van het totale contract
bedragen f 300.000 per jaar en worden jaarlijks geindexeerd. Van de kosten is f 180.000 ver-
antwoord onder de personele kosten en f 120.000 onder de algemene kosten. Stichting X
hee ft zelf geen deskundigheid op het gebied van automatisering. Overwogen wordt het con-
tract in 2001 fors uit te breiden, omdat dan gestart zal gaan worden met geautomatiseerde sys-

temen in de zorg.

Bij deze wijze van verwerking doen zich geen bijzondere problemen voor. De gebruiker van
de externe verslaggeving krijgt inzicht in de financiele verplichting, maar ook in de inhoud en het

belang van deze samenwerking.

8.10 Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de technieken uit het voorgaande hoofdstuk toegepast op de  11  ideaal-
typische samenwerkingsverbanden uit hoofdstuk 2. De doelstelling van het toepassen van dergelij-
ke technieken is dat de gebruiker meer inzicht krijgt in het belang en het effect van

samenwerkingsverbanden op de zorginstellingen die er bij betrokken zijn. Uiteindelijk moet de
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externe \'erslagge\'ing, mel een \'elantwoording- en een meer algenieen inforniatieve functie,
inzicht ge\·en in de linanciele positie en resultaten alsmede de le\·ens\'atbaarheid van de zorginstel-
litig. iii de effecti,lteit en de efficiency en in het toekomstperspectief van de zorginstelling: kan
deze ook in de toekomst haar diensten blijven aanbieden?

1 let toep.issen ,·an consolidatie (71 proportionele consolidatie lerert de gebruiker meer inzicht
i,1) in de groep of het concern als zodanig. Door te rapporteren op groepsniz·eau inzake de finan-
clele verslaggeving en ook doelstelling en output van de groep te presenteren, kan de gebruiker
zich een oordeel vormen aangaande alle vier de aspecten: effectiviteit, efficiency, financiele positie
en levensvatbaarheid en toekomstperspectief. Mede door de technieken te plaatsen in het kader
 ·an het model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen uit hoofdstuk 6, wordt zowel

retrospectieve als prospectieve informatie gegeven, ofschoon deze laatste onderhevig is aan onze-
kerheid en derhalve minder betrouwbaar is. Daarentegen is de prospectieve informatie wel zeer
relevant, aangezien aangaande toekomst nog besluiten genomen kunnen worden, om de koers te

\·erleggen.

Een bilzonder aspect bij proportionele consolidatie is het bepalen van het aandeel dat in een
iointly controlled entity bestaat en de proportionele verwerking van de niet-financiele gegevens in
de externe verslaggering. De verwerking van de niet-financiele gegevens kan eigenlijk alleen
on\ erdeeld geschieden, indien sprake is van niet-uniforme en coniplexe producten en diensten.
Dit \ereist een toelichting op de onderlinge verhoudingen en op het profilt dat getrokken wordt
van de gemeenschappelijke activiteiten. Een tweede bijzonder aspect dat leidt tot een van profit
organisaties af.ilkende verwerking, is de mutatie die kan optreden in het aandeel in de acti,·itei-
ten, hit clitenuin 0171 het aandeel in een joint venture te bepalen. Mutaties in activiteiten zullen
gewoonlilk laailijks roorkonien in de praktilk. 0\er het geheel genomen kan proportionele conso-
lidatie, zoals uitgewerkt in paragraaf 8.4, bildragen aan het inzicht, mits een toelichting op de
Cli\·erse posteri gegeren wordt.

In die ge,·allen waarin Sprake isi·an een verbonden non-profit organisatle van de Zorglnstel-
|tng 15 Cell \ Cl bonden non profit l)1'gallisatle \el'ant,#,)c)rd 111 lic exlerne \'erslagge\'inK. In dc enkel-
roudige linanciele verstaggering komt een deelneming zoals gedefinieerd in art 2:24c niet voor. Bil
een verbonden non-profit organisatie is het noodzakelijk oni een uitgebreide toelichting te geven
op de samenwerkingsverbanden en hun betekenis \·oor de deelnemende zorginstelling.

BiI de contractuele relaties zijn de zwakke personele unie en de strategische alliantie een
tweetal samenwerkingsverbanden waarin partners gelijkwaardig sanienwerken, zonder zich direct
te binden tot een groep. Een toelichting is echter weI gewenst, omciat deze vornien \·an sanienwer-

king weI hun inkloed doen gelden op de samenwerkende zorginstellingen.

Bi 1 911£ r,irnieti L·an verwerking van sallienwerkingsverbanden blijit het nood=akelilk Lim een
uitgebreide toelichting te ge\·en. In deze toelichting zal onder meer, naast een toelichting  ·an de
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samenwerkingsstructuur en het belang en de betekenis van het samenwerkingsverband en een
samenvatting van de onderlinge schulden en vorderingen, naar de jaarrekeningen van samenwer-

kingsverbanden verwezen moeten worden zodat de gebruiker zich een beeld kan vormen van de
aard en het belang van het samenwerkingsverband, alsmede van de invloed die er van uit kan
gaan. Toelichten en separaat presenteren van onderlinge verhoudingen geven de gebruiker inzicht
in de invloed van de samenwerkingsverbanden op de financiele positie en resultaten. Specifieke
groepen gebruikers, zoals zorgverzekeraars en COTG, kunnen deze transacties dan ook toetsen aan

redelijkheid van kostentoerekening.

Om gebruikers van de jaarrekening niet onnodig te confronteren met doublures in de gege-

vens, kan de informatieverstrekking in de enkelvoudige externe verslaggeving beperkt worden tot

die gegevens die niet in de geconsolideerde externe verslaggeving opgenomen zijn, onder voor-
waarde dat gebruikers van de jaarrekening zich zonder problemen toegang kunnen verschaffen tot
die geconsolideerde jaarrekening.

De contractuele samenwerking in de  vorm van financiele of operationele lease is een aparte
constructie die verwerkt kan worden conform de richtlijnen van de RJ. Door toepassing van deze

richtlijnen worden de financiele positie en de resultaten van de hurende zorginstelling weergege-
ven op basis van de economische realiteit. Bij operationele en financiele lease dient op basis van de
feitelijke omstandigheden, zoals weergegeven in Ontwerp-Richtlijn 292 van de RJ, beoordeeld te
worden of sprake is van een Special Purpose Entity of Company. Indien dit het geval is, dan dient
ten eerste nagegaan te worden of sprake is van een kapitaaldeelname of een verbonden non profit
organisatie  en ten tweede  o f sprake is van een groepsmaatschappij. In beide gevallen volgt verwer-

king zoals uitgewerkt in de voorgaande paragrafen.

Concluderend kan gesteld worden dat de toepassing van de technieken niet tot speciale pro-
blemen leidt. Wel moet er aandacht zijn voor het feit dat gebruikers niet of nog niet gewend zijn
aan het gebruik van bepaalde technieken. Zo heeft de werkgroep gezondheidszorg van de RJ al
geconcludeerd dat veel huur-constructies thans ten onrechte niet als financiele lease worden aange-

merkt. Onbekendheid met bepaalde technieken, ook bij de uitgevende directies, betekent dat in
eerste instantie het gebruik van nieuwe technieken tot vragen zal leiden, voordat het daadwerkelijk
als oplossingen ervaren wordt.
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9 Samenvattingen conclusies

9.1 Inleiding, probleemstelling en opzet van de studie

Zowel uit de literatuur als uit de praktijk blijkt dat samenwerkingsverbanden bij zorginstel-
lingen in aantal en betekenis toenemen. De Regeling Jaarverslaggeving Ziekenhuisvoorzieningen

1991 (RJZ 1991) die betrekking heeft op de externe verslaggeving van zorginstellingen tot en met
het boekjaar 1999 stelt weinig regels ten aanzien van de wijze waarop samenwerkingsverbanden in
de externe verslaggeving verwerkt moeten worden. In de RJZ-1991 wordt slechts gevraagd het

aantal, de aard en de omvang van samenwerkingsverbanden, evenals de mate van zeggenschap te

vermelden  in de externe verslaggeving.  In de nieuwe Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen

(RJZ), die van kracht is voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2000, wordt in grote lijnen
de regelgeving van BW 2 titel 9 voorgeschreven. Uit de nieuwe RJZ en uit de Ontwerp-Richtlijn
Zorginstellingen van de RJ kan geconcludeerd worden dat samenwerkingsverbanden meer aan-
dacht krijgen. Zo wordt consolidatie voor groepen voorgeschreven en moeten meer gegevens inza-
ke "verbonden" rechtspersonen opgenomen worden. De effecten van de nieuwe RJZ op de externe

verslaggeving van zorginstellingen en in het bijzonder op de verwerking van samenwerkingsver-
banden in de externe verslaggeving van zorginstellingen kunnen, gezien de ingangsdatum, nog
niet in de praktijk onderzocht worden.

De verwerking van onderlinge relaties tussen profit organisaties is in de wet- en regelgeving

in grote mate uitgekristalliseerd. In figuur 9.1  is een kort overzicht gegeven van de belangrijkste
typen samenwerking en hun verwerking in de externe verslaggeving van profit organisaties.

Mate van verbondenheid Vennootschappelijke verbondenheid Contractuele verbondenheid

Vorm Venverking externe Vorm Verwerking extent

verslaggeving verslaggeving

Sterk Groep Consolidatie Alliantie Vermelden in

externe verslaggeving:
eventueel consolidatie

jointly Proportionele Jointly Venturers veran[woor
controlled consolidatie 01 controlled den eigen activa en

entity vermogensmutatie- operations passiva kosten en
methode c.q assets opbrengsten worden

toegerekend op basis
van contract
inzake Joint venture

Zwak Deelneming Vermogensmutatie- Specifiek Eventueel vermelden
methode contract langlopende

verplichting

Figuur 9.1 Samenwerkingsvormen en externe verslaggeving; profit organisaties.

Zorginstellingen wijken op een tweetal punten significant af van profit organisaties:
1.    De doelstelling is niet gericht op winst, maar op het leveren van bepaalde diensten, waarbij de

financiele positie en resultaten randvoorwaarden zijn.
2.   Zorginstellingen en hun samenwerkingsverbanden zijn in overgrote meerderheid (circa 95%)
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georganiseerd m de vorm van stichtingen, heigeen betekent dat er wei zeggenschapstrchten
uitgeoefend I<zinnen worden. maar Keen vermogensrechten

Tegen deze achtergrond is de probleenistelling als ,·olgt geformulecrd
Op welke wijze kunnen in Nederland gevestigde zorginstellingen, die een of meer
samenwerkingsverbanden zijn aangegaan, hun externe verslaggeving opstellen zodat
daaruit duidelijk het belang en het effect van dat samenwerkingsverband of die samen-
werkingsverbanden blijken?

Om deze rraagstelling te kunnen beantwoorden is de studie in een viertal delen opgezet

1    Een onderzoek naar het voorkomen van samenwerkingsverbanden bij zorginstellingen, de
aard \·an die samenwerkingsverbanden en de wijze waarop deze in de externe verslaggeving
tot uitdrukking worden gebracht. Voor samenwerkingsverbanden is een matrix met karakteris-
tieke vormen van samenwerkingsverbanden en een beschrijving ran die vormen ontworpen
Bij gebruikers van externe verslaggeving van zorginstellingen is onderzoek gedaan naar de
informatie die zij belangrijk vinden in de externe verslaggeving, en specifiek ten aanzien van

samenwerkingsverbanden, en de mate waarin zij die informatie krijgen. Tevens is aan de direc-
ties die externe verslaggeving uitgeven gevraagd naar het doel waarmee zij verslaggeving uitge-
ven, de informatie die zij daarbij verstrekken en het belang dat zij daaraan hechten.

2     Een beschrilving van de externe verslaggeving van profit organisaties, zowel van specifieke
technieken die toepassing vinden op samenwerkingsverbanden, als conceptuele raaniwerken
als Corporate Governance en het Stramien van de RJ

3   In het derde gedeelte is onderzocht op welke wijze zorginstellingen in het algemeen informa-
tie.ian gebruikers zouden kunnen verstrekken en welke inf ormatie aangaande samenwer-
kings,erbanclen verstrekt zou moeten worden om de gebruiker inzicht te geven.

4    in het  ·iet-de gedeelte zijn de concepten, die iii het derde gedeelte len aanzien van gmenwer-
kingsverbanden ontwikkeld zi in, toegepast op de in het eerste deel otitwikkelde karakteristie-
ke \'<,i Ii'ten I,in famenwerkings\·erbanden

9.2 Samenwerkende zorginstellingen

Uit de literatuur kan de conclusie getrokken worden dat zowel zorginstellingen als hun
samenwerkingsverbanden in circa 95% van de gevallen in de vorm van een stichting zijn georgani-
seerd. Dit betekent dat bil de uitwerking rooral aandacht besteed nioet worden aan de organisatie-

L·orni ran de stichting, en in mindere mate aan die van de vereniging en de contractuele
samenwerkingsverbanden.

Het aantal samenwerkingsverbanden per zorginstelling blijkt uit literatuuronderzoek nogal te
rarieren, maar het gemiddelde aantal pei zorginstelling van ruirn viIf geelt aan dat sanienwerkings-
r·erbanden een belingnlk fenonieen ziln bil zorginstellingen, hetgeen gestaafd wordt door de aard
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van de activiteiten waarop de samenwerkingsverbanden betrekking hebben: deze omvatten veelal

belangrijke functies. Ook uit de literatuur blijkt dat samenwerkingsverbanden een verschijnsel zijn
dat in opkomst is; de vormgeving van dergelijke verbanden is vrij divers, evenals de inhoud van de
samenwerking, maar vrijwel altijd wordt voor meer intensieve vormen van samenwerking gekozen
voor de vorm van de stichting.

Er is praktijkonderzoek gedaan naar de reden en vormgeving van samenwerkende zorginstel-
lingen. Uit dit onderzoek blijkt dat de vestiging van zeggenschap het belangrijkste instrument is
om samenwerkingsverbanden te vormen. De motieven om een samenwerkingsverband te vormen
zijn vrijwel nooit gelegen in economisch voordeel, maar in de bijdrage die het samenwerkingsver-
band kan leveren aan het realiseren van de niet-financiete doelstelling van de zorginstelling, bij-
voorbeeld door de ontplooiing van bepaalde activiteiten, zoals een gemeenschappelijk
laboratorium, een gemengde zorgvorm of gemeenschappelijk gebruik van een MRl-scan. Doordat
zulke activiteiten de verbindende schakel vormen, vinden wel onderlinge transacties plaats, maar

geen stortingen of uitkeringen van kapitaal. Onderkend moet dus worden dat zeggenschap en
niet-financiele doelstelling bepalend zijn voor de samenwerking en niet onderlinge kapitaalsban-
den.

De zeggenschap, het instrument waarmee de samenwerking tot stand komt, kan onderver-
deeld worden in een drietal niveaus: de volledige zeggenschap of control, de samen met den of
enkele partners uitgeoefende volledige zeggenschap (joint control), en invloed van betekenis. Het
niveau van zeggenschap is bepalend voor de intensiteit van de samenwerking. Op basis van de
mate van zeggenschap, de onderlinge verbondenheid op het gebied van activiteiten en gerneen-
schappelijke doelstelling en de economische verwevenheid (met uitzondering van kapitaaltransac-
ties) kunnen samenwerkingsverbanden in een aantal karakteristieke vormen van samenwerking
onderscheiden worden. De volgende vormen van samenwerkingsverbanden kunnen onderschei-
den worden:

1.     De holding. In deze situatie is er sprake van ten stichting die als holding gezien kan worden.

In de holding vinden in het algemeen geen daadwerkelijke activiteiten plaats, maar het
bestuur van het 'concern' zetelt in de holding. Door statutaire bepalingen bij de 'werkmaat-
schappijen" is de holding de enige bestuurder van de werkmaatschappijen, of kan de holding
alle bestuurders van de werkmaatschappij benoemen en ontslaan zonder tussenkomst van
derden. De holding coordineert de activiteiten binnen het concern en zorgt voor complemen-
tariteit in en afstemming van activiteiten. Hoek (1998) heeft dit model beschreven als bestu-
ringsmodel. Eventueel kunnen binnen het concern een of enkele rechtspersonen een

specifieke functie hebben, zoals het verzorgen van bepaalde diensten. Door het blokkeren
van statutenwijzigingen bij de werkmaatschappijen zonder toestemming van de holding is de

zeggenschap blijvend.
Il.     De federatie. Dit model lijkt op de holding, maar de werkmaatschappijen hebben zeggen-

schap over het centrale beleid. De werkmaatschappijen bepalen gezamenlijk met elkaar het
beleid, zorgen voor afstemming van de activiteiten en kunnen onderling diensten verlenen en
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goederen leveren. Hoek (1998) heeft dit model beschreven als het federatiemodel. In de hol-
ding vinden vaak activitellen plaats op het gebied van onroerend goed en financiering/treasu-
9 -nianagenient. In deze situatie is veelal sprake ran een blokkade door de holding ten
aanzien van statutenwijzigingen van de werkmaatschappijen. die echter in uitzonderlijke
gevallen toch opgeheven kan worden

111 De dienstenstichting. Dit is een bijzondere vorm binnen de holding-constructie. De dien-
stenstichting is een aparte stichting die specifiek diensten of activiteiten binnen het concern
levert en onder de zeggenschap van de holding-stichting valt. Voorbeelden van dergelijke
diensten of activiteiten zijn wetenschappelijk onderzoek, linnenmanagement, fondsenwer-

ving en automatisering. Een bijzondere vorm van dienstenstichting is de stichting die haar
diensten ook of vooral aan derden verkoopt. 1n een aantal gevallen is een holding tevens een

dienstenstichting die zich dan vooral bezig houdt met dienstverlening ter zake van onroerend

goed en financiering. De dienstenstichting is een bijzondere vorm van de stichtingsdeelname:
de holding binnen een concern of eventueel federatie oefent  100% van de bestuurlijke zeg-
genschap uit.  Door het blokkeren van statutenwijzigingen bij de dienstenstichting zonder
toestemming van de holding is de zeggenschap blijvend.

IM      De jointly controlled entity. In deze situatie hebben een tweetal (eventueel drietal) partijen
gezamenlijk de bevoegdheid om 100% van het bestuur van een stichting te benoemen. De
activiteiten van de betreffende jointly controlled entity liggen in het verlengde van die van de
venturers. Statutenwijzigingen bij de jointly controlled entity zi.jn slechts mogelijk met toe-
stemming van beide partners, zodat de gezamenlilke zeggenschap duurzaam is. Essentieel
kenmerk voor een jointly controlled entity is dat de samenwerkingspartners ten aanzien van

de jointly controlled entity een onderling contract hebben waarin hun onderlinge verhoudin-
gen tot de iointly controlled entity geregeld worden: Eventueel kan sprake zijn van een infor-
meel of stilzwijgend contract, gebaseerd op gedragingen die op elkaar zijn afgestemd van de
partners.

V     De kapitaaldeelname. Deze vorm komt alleen voor als een rechtspersoon een kapitaaldeel-
nanic heeft in een NV of BV. In de cases is een situatie gevonden waarin de stichting die als

holding optreedt 100% van de aandelen ran een B\' iii bezit heeft De zeggenschap over de
deelname is blilvend, zolang de deelnemende rechtspersoon haar aandelen niet ven·reenicil

\ 1.   De stichtingsdeelname. In deze constructie wordt invloed van betekenis op een stichting

uitgeoefend doordat de deelnemende rechtspersoon, in het algemeen een stichting, tussen de
circa 20% en 100% van de bestuurders in de -deelneming" kan benoemen. De invioed van
betekenis kan zeer sterk zijn zodat van control gesproken kan worden. Er is geen sprake van
een jointly controlled entity omdat er geen sprake is van volledige benoemingsrechten die
uitgeoefend worden gezamenlijk met derden waarmee een venture-contract bestaal.
Blokkade van statutenwijzigingen is bij invloed \'an betekenis (zonder control) veelal niet
exclusief voorbehouden aan de participanten, zodat elke participant hierover slechts een

beperkte zeggenschap heeft. Een stichtingsdeelname moet voldoen aan een drietal voorwaar-
den: de deelnemer moet invloed van betekenis of control op het beleid van de stichtingsdeel-
name uitoefenen, deze invloed moet een duurzaam karakter hebben en tevens uitgeoefend
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worden om de activiteiten van de stichtingsdeelname ten dienste te laten zijn van de rechts-

persoon die de invloed uitoefent. Deze voorwaarden zijn naar analogie van het deelnemings-
begrip bij kapitaalvennootschappen. Maat (1995) wijst op de aansluiting op het begrip
deelneming (art. 2:24c) die de wetgever gezocht heeft bij het definieren van een samenwer-

kingsverband in de RJZ 1991.
VII. De personele unie is een vorm waarbij meerdere partijen zich verbonden hebben om in hun

bestuur en Raad van Commissarissen een personele unie te vormen. Een dergelijke personele
unie kan volledig of partieel zijn, en kan statutair verankerd zijn, vastliggen in een contract
of de facto overeengekomen zijn. Er kunnen twee hoofdvormen onderscheiden worden: de
sterke personele unie, waar sprake is van ten centrale leiding, en de zwal:he personele unie,
waar sprake is van gezamenlijkheid op bepaalde terreinen, maar waar een centrale leiding
ontbreekt of zeer zwak is, omdat er naast de centrale leiding ook vanuit de deelnemende

zorginstellingen invloed van betekenis op het beleid wordt uitgeoefend.
VIll.  In den geval is een soon strategische alliantie gevonden. In dit geval is sprake van een con-

tract voor de duur van enkele jaren, onmiddellijk opzegbaar door beide partijen, waarbij de

ene partij zich, als voorloper op een fusie of een holding, verbindt aan de andere partij en bij
haar dienstverlening aan clienten gebruik maakt van de kennis, kunde en ervaring van de
andere partij  en zich tevens afficheert als gelieerd  aan die andere partij.

1X.     De jointly controlled operations. In dit geval starten een twee- of drietal rechtspersoonlijk-
heid bezittende organisaties gezamenlijk een geen rechtspersoonlijkheid bezittende activiteit.
Deze activiteit wordt ondersteund door inbreng van activa van de venturers, door de joint
venture zelf verworven activa en met name door inbreng van personeel en specifieke kennis
van de venturers. De bedoeling van de jointly controlled operation is dat de bundeling van
twee verschillende soorten deskundigheid leidt tot specifieke, innovatieve en/of betere

dienstverlening aan de client. Essentieel kenmerk voor een jointly controlled operation is dat
de samenwerkingspartners ten aanzien van de jointly controlled operation een onderling
contract hebben waarin hun onderlinge verhoudingen tot de jointly controlled operation
geregeld worden. Eventueel kan sprake zijn van een informeel of stilzwijgend contract, geba-
seerd op gedragingen die op elkaar zijn afgestemd van de partners.

X.    Het (on)roerend goed contract. Bij deze constructie is sprake van een aparte rechtspersoon
of van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarin (on)roerend
goed wordt ondergebracht. Het desbetreffende (on)roerend goed wordt vervolgens in zijn
geheel doorverhuurd aan een gelieerde zorginstelling. Het specifieke aspect van deze con-
structie is, dat naast een eventuele beheersing van de rechtspersoon waarin het (on)roerend
goed is ondergebracht, ook een langlopende contractuele verplichting is aangegaan tot huur
en verhuur waarbij alle of vrijwel alle (on)roerend goed doorverhuurd wordt aan dezelfde
huurder.

XI      Dienstverlening of outsourcing. 1n een aantal gevallen is sprake van langlopende verplich-
tingen waarbij de ene partij zich verplicht om belangrijke diensten en functies (bijvoorbeeld
automatisering, administratie, personeelszaken) gedurende langere tijd in te kopen bij een
andere partij. Vaak zijn beide partijen zorginstellingen of is ten der partijen nauw verbonden
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met Cell Zorginstelling, terwijl de andere cen zorginstelling is
De kirakieristieke ,·ormen van samenu·erkingsrerbanden ktinnen rerdeeld worden in twee catego-
rieen. sainen\ierkitigsmerbanden die rechispersoonlilk. bilioorbeek! docir middel ran statuten. met
elkaar verbonden ziln en contractuele samenLirrkingsiverbanden. Als borendien ingedeeld wordt
naai  de mae  ·an  erbondenheid. gemdiccerd door de mae wn zeggenscha D. dan ontstaat de

Mate van verbondenheid Rechtspersoonlijke verbondenheid Contractuele verbondenheid
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indeling uit figuir 9.2
Figuur 9.2 De karakteristieke vormen van samenwerkende zorginstellingen.

De holding, de federatie, de personele unie (in sterke vorm) en de strategische alliantic
4 respectie,·elil k rot men 1, 11, VII en V 1 II uit figuur 9.21 zibi ,·ormen vai, sanienwerking die rooral
eerichi ziln up Cle besturing en iii principe de gehele sanien,ierking en de samenwerkingspartners
regardei-en. De mate \·an verbondenheid is slerk  nict alleen ii<irden a.specleti I.in de gmeni\'er
king iii licige niate onder\forpen aan een centrale leiding, ook betreft de samenwerking vrilwel alle
a>jiciten en onderdelen van de simenwerkende organisaties. De 0,·erige \'ormen ran samenwei-
king zilti in het algemeen gericht op het f erkrilgen Fan een belangrilke of Li·ezenli Ike bildrage a.iii
Lic .1( 11\'llettell. ,1,111 het pritilaire proces, 1 .111 de 11.1,-lilers iii dc ..inieli\,ci·kilig, Zi)Iidet' lial |let de
gehele fainenweiking en de samenwerkitigspailneis in hun gchecl beimloccit. Weliswaar kunnen
bepaalde aspecten van de samenwerking vergaand vastgelegd worden. maar de samenwerking
regardeert slechts enkele aspecten of onderdelen van de samenwerkende organisaties. De kapitaal-
deeiname en de stichtingsdeelname zijn vormen van rechispersoonlijke verbondenheid die in de
mate van verbondenheid een grote eariatie kennen. de verbondenheid kan zwak zi in, vergelilkhaar
met een 20% deelneming in een NV, lot zeer sterk, vergelijkbaar met een 100% deelneming in een
N\' die terens groepsmaatschappij is. Hetzelfde geldt voor de personele unie en in iets mindue
mate roor de strategische allianlie.

Het belang en het effect van samenwerkingsverbanden zou in de externe zerslaggeving tot
uitdrukking nioeten komen. omdat gebruikers,"an de externe verslaggeiing anders niet in staat
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geacht kunnen worden zich een volledig beeld te vormen van alle activiteiten en verplichtingen die
de zorginstelling is aangegaan. De regels in de RJZ-1991, die ziet op boekjaren tot en met 1999,
vereisen slechts een minimum aan informatie; een minimum dat bovendien in de praktijk veelal
niet gehaald wordt. De nieuwe RJZ brengt dienaangaande veranderingen met zich mee, doordat
naast consolidatie in specifieke gevallen (namelijk als een groep bestaat) over zogenaamde "ver-
bonden rechtspersonen" informatie opgenomen moet worden in de externe verslaggeving.
Buitenlandse regelgevers zoals de AICPA (USA) en CICA (Canada) eisen ten opzichte van de RJZ
meer informatie aangaande samenwerkingsverbanden waarop invloed van betekenis of control
wordt uitgeoefend in de externe verslaggeving.

Uit het onderzoek onder gebruikers van de externe verslaggeving van zorginstellingen blijkt
dat gebruikers weliswaar belang hechten aan de externe verslaggeving van zorginstellingen en aan
informatie over samenwerkingsverbanden, maar dat zij die informatie maar in zeer beperkte mate
krijgen. Dit beeld stemt overigens overeen met de eisen die gesteld worden aan de externe verslag-
geving volgens de RJZ 1991. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers van de externe verslaggeving in
een tweetal groepen ingedeeld kunnen worden. Aan de ene kant een betrekkelijk slecht geinfor-
meerde groep van vooral clienten-organisaties en werknemersorganisaties die wel belang hecht aan
de externe verslaggeving, maar deze minder leest en minder goed overweg kan met de materie.
Aan de andere kant een groep van goed geinformeerde gebruikers, bestaande uit banken, zorgver-
zekeraars en collega-instellingen die van meerdere jaarverslagen kennis nemen (ook van andere

non-profit organisaties en profit organisaties), een groot belang hechten aan de externe verslagge-
ving en er veel gebruik van maken.

Uit het onderzoek blijkt dat de directies die externe verslaggeving uitgeven daarbij een vrij
brede doelgroep op het oog hebben. Dit komt echter niet overeen met de daadwerkelijke gebrui-
kersgroep van de jaarverslagen. De informatieve functie en het afleggen van verantwoording staan

voorop. Directies hechten groot belang aan de externe verslaggeving, ook aan informatievoorzie-
ning omtrent samenwerkingsverbanden. De huidige informatievoorziening wordt door de uitge-
vende directies als voldoende bestempeld, hetgeen evenwel niet overeenkomt met de respons van
de gebruikers.

Concluderend kan ten aanzien van samenwerkingsverbanden bij zorginstellingen gesteld
worden dat samenwerkingsverbanden een frequent voorkomend verschijnsel zijn, grote invloed
kunnen hebben op de zorginstelling, maar dat de externe verslaggeving aangaande samenwer-
kingsverbanden sterk tekort schiet waar het gaat om het verstrekken van inzicht. De bestaande

regeling, de RJZ 1991, echter sanctioneert deze praktijk.
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9.3 Een model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen

De externe rerslaggew·ing,an zorginstellingen heeft betrekking op de non-profit organisatie
een entiteit niet eeti wezenlilk andere primaire doelstelling dan een prolit organisatie. Veel auteurs

rei wilzen naar het belang dat gehecht moet worden aan een goede enkel\·oudige externe rerslag-
geL·ing ,·an actlvitelten en met die activiteiten bereikte resultaten in relatie lot de doelstellingen  In

cle praktilk Ji oidt die extertie rerslaggering rooral gezien als een aanvulling op de financiele ver-
slagge\ing. Die financiele verslagge\·ing zell wordt vormgegeven op basis van de van profit organi-
saties bekende concepten en technieken.

De externe verslaggeving van zorginstellingen moet ingebed zijn in een model van Corporate
Governance dat relevant is voor de zorgsector: de bestuurders hebben de plicht om zich te verant-

woorden over de besteding van de verkregen middelen, de daarmee bereikte resultaten, de verhou-
ding tussen bet"eikte resultaten en bestede middelen en de verhouding tussen de resultaten en de
vooraf gestelde doelstellingen. Een transparante externe verslaggeving, die zicht geeft op de achter-

liggende werkelijkheid, is een vereiste vanuit de gedachte van Corporate Governance. Een belang-
rijk element hiervan is dat de externe verslaggeving de "lijnen der bevoegdheid en
verantwoordelilkheid" moet volgen. Als een bestuur bevoegdheden heeft, dient zij ook verant-
woordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. Externe verslaggeving moet dus dat

gchied beslaan waar de leiding haar bevoegdheden kan uitoefenen.

Oni te knmen lot evenwichtige externe verslaggeving is het onvoldoende uit te gaan van een
Stramien of Conceptual Framework root" financiele zerslaggeving. Een dergelijk Conceptual
Framework heeft een te beperkt werkingsgebied, omdat het de niet-linanciele informatie \·rijwel
gcheel I,uiten beschouwing laat. Het door de AICPA (1994) ontwikkelde Comprehensive Model <,1
Bit,iness Re ,orting betreft een breder scala i·an informatie die iii de externe ,·ersl,iggering opgeno-
tiieti zoo nioeten worden en houdt meer rekening met de informatiebehoeften ran de gebruiker iii
hi-cdc zin  Met name de prospectic\·e inforniatie. performance indicatoren en een analyst van ach-
terilittiendc krachten die \kin in\'loed ziln op de oiganisatie en die niede hipalend zijn \901 het
iesultaat t.linancieel en niet-|inancieel). ziin helangrilke plitspunten ,·an dit nic,del ten i,pztchte \.iii
i·c n >11'.litileti i ._1<31' lin.inciele verslagge\'ing in engere zin. Het Comprehensive Model of Business
Reporting (bestemd voor profit organisaties) kan,·ergeleken worden met het raamwerk voor de
exteriie \·erslagge 'ing r'an nmi-profit organisaties van Herremans en Mentink (1993). Beide model-

len schenken veel aandacht aan de niet-financiele performance en aan achterliggende krachten en
inrloeden die bepalend zijn voor de ie bereiken resultaten. Het Comprehensive Model of Business

Reporting is breder uitgewerkt dati het model van Herremans en Mentink en kan toegepast wor-
den op de externe verslaggering van zorginstellingen. De in het model genoenide blokken van
intormatie komen tegenioet aan de in[ormatiebehoeften J'an de gebruikers en leggen de nadruk op
de rerantwoordelijkheid van het management. Ook sluit dit model aan bij de ideeen van

Corporate Governance.
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Een van de blokken informatie uit het Comprehensive Model of Business Reporting betreft
de financiele verslaggeving. Dit deel van de informatie is noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in
de financiele positie, resultaten en levensvatbaarheid van de zorginstelling. Het gebruik van een
reeds uitgewerkt Conceptual Framework, zoals het Stramien van de RJ, gebaseerd op het
Conceptual Framework van het IASC, kan de kwaliteit van de financiele verslaggeving verbeteren,
omdat sprake is van een reeds vergaand ontwikkeld en overdacht concept. Toepassing van het
Stramien van de RJ stuit bij zorginstellingen, non-profit organisaties, op een belangrijk vraagstuk:
de definitie van een actief. Een actief houdt onder andere in dat naar verwachting toekomstige eco-
nomische voordelen besloten liggen in het actief. Deze definitie is congruent met de doelstelling
van een profit organisatie: economisch voordeel behalen. Voor zorginstellingen is er echter niet
hoofdzakelijk sprake van toekomstige economische voordelen, maar van een verwachte bijdrage
aan de activiteiten. Reeds wees Mautz (1989 en 1994) er op dat non-profit organisaties wel "activa"
hebben, maar dat deze het karakter van "service facilities" hebben: toekomstige bijdragen aan de
doelrealisatie. In het kader van de financiele verslaggeving moet echter geconstateerd worden dat
ook bij een non-profit organisatie, in casu een zorginstelling, sprake is van economische voordelen.
Deze economische voordelen vloeien de zorginstelling toe vanwege

1.    Het verkrijgen van opbrengsten met de geleverde diensten. In deze situatie bestaat een directe
relatie tussen de levering van bepaalde diensten (of goederen) en de daarvoor verkregen

opbrengst. De afnemer van de dienst betaalt een vergoeding of doet deze betalen door een

derde (zorgverz€keraar).
2.    Derden die de diensten niet afnemen, maar daaraan een zodanig belang hechten dat zij bereid

zijn de non-profit organisatie of zorginstelling een vergoeding (een "bijdrage om niet" in ter-
men van Herremans en Mentink, 1993) te doen toekomen. De relatie tussen het actief dat
benodigd is om de dienst voort te brengen en de subsidie is dan weliswaar niet direct, maar
zonder dat de non-profit organisatie of zorginstelling deze activa heeft is zij niet in staat om de
desbetreffende diensten voort te brengen en dus niet in staat om de subsidies te verwerven.

3.       De  besparing die het bezit van een actie f met zich meebrengt ten opzichte  van het inkopen
van de functies die een actief vervult. Het bezit van een pand bespaart bijvoorbeeld de huur
van huisvesting.

Met name Mautz (1989 en 1994) heeft gewezen op de zogenaamde service faciliteiten die bij
non-profit organisaties in de externe verslaggeving tot uitdrukking zouden moeten komen. De
IFAC heeft in 1998 een aantal Exposure Drafts uitgebracht voor overheidsorganisaties, een, gezien
de doelstelling die niet op winst gericht is maar op het leveren van bepaalde diensten, relevante

groep organisaties. De IFAC heeft de definitie van een activum zodanig aangepast dat een actief
ook een actief is als er geen toekomstige economische voordelen te verwachten zijn, maar toekom-
stige bijdragen in de vorm van "services". Het verdient de voorkeur in de financiele verslaggeving
alleen in te gaan op de financiele positie en resultaten van de zorginstelling en de service facilitei-
ten buiten beschouwing te laten. In de externe verslaggeving zal onder de niet-financiele informa-
tie aandacht geschonken worden aan de activiteiten van de zorginstelling, de haar ten dienste
staande middelen in algemene zin om haar doelstelling te realiseren en de mate waarin de zorgin-
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stelling ook in de toekomst diensten kan blilven leveren. Het concept van service faciliteiten is
onvoldoende uitgewerkt door Mautz (1989 en  1994) om tot een coherent concept, toe te passen
bil zorginstellingen, te kunnen leiden. Het concept van service faciliteiten is vooral voor die cate-

gorieen activa van zorginstellingen waar de overheid primair verantwoordelijk is voor de instand-

houding en de aan vervanging verbonden kosten minder zinvol, de service faciliteiten worden in
die gevallen door de overheid gepland, die hierdoor verantwoordelilk is voor het in stand houden
van de service faciliteiten.

Het eigen vermogen van zorginstellingen heeft een geheel eigen karakter. Is bij profit organi-
saties sprake van een (latente) claim die aandeelhouders hebben op het kapitaal, bij non-profit
organisaties is sprake van een zelfstandig eigen vermogen dat niet uitgedeeld kan en zal worden
aan aandeelhouders of daarmee vergelijkbare rechthebbenden. Het eigen vermogen van een non-
profit organisatie heeft dus het karakter van een voor een bepaald doel bestemd vermogen. Voor
zorginstellingen die de vorm van een stichting hebben komt dit overeen met de bedoeling van de
rechtsvorm (Hendriks, 1994).

Aldus kan een model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen geschetst worden:
Corporate Governance, met zijn eisen van verantwoording en transparantie, vormt de achtergrond
van de externe verslaggeving. Deze externe verslaggeving wordt opgesteld volgens het

Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994). De financiele verslaggeving die hierin
wordt opgenomen kan opgesteld worden op grond van het Stramien voor financiele verslaggeving
van  de  RJ.  Afwij kend hiervan  is de betekenis van het eigen vermogen een andere  dan bij profit
organisaties. Dit model is aangeduid als model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen.

Tegen het licht van dit model kan de doelstelling van de externe verslaggeving in twee met
elkaar samenhangende functies ondergebracht worden:
1.      Een verantwoordings[unctie met vooral een retrospectie f karakter.
2     Een functie als zelfstandig informerend overzicht met een retrospectief en een prospectief

karakter
De rolgende aspecten moeten aan de orde komen
1.      De financiele positie, resultaten en levensvatbaarheid van de zorginstelling, omdat de financie-

le positie een randvoorwaarde is voor het goed kunnen functioneren.
2.     De effectiviteit: in hoeverre heeft de zorginstelling haar doelstelling weten de realiseren.
3.   De efficiency:.welke verhouding tussen middelen en resultaten is gerealiseerd.
4.   Het toekomstperspectief: de mate waarin de zorginstelling ook op langere termijn in staat is

haar diensten te blijven leveren en haar doelen te realiseren, afhankelijk van onder meer de

ontwikkelingen in de omgeving van de zorginstelling.

Het verschil tuSSen enkelvoudige en geconsolideerde externe verslaggeving is gelegen in

enerzijds het bereik waarover gerapporteerd wordt en anderzijds de doelgroep van de rapportage
Bij enkelvoudige externe verslaggeving wordt gerapporteerd over de enkelvoudige rechtspersoon
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ten behoeve van de bij die rechtspersoon betrokken gebruikers; bij geconsolideerde externe ver-
slaggeving wordt gerapporteerd over de groep, ten behoeve van de bij die groep betrokken gebrui-
kers.

In beide gevallen moet de externe verslaggeving informatie bevatten over de samenwerkings-
verbanden, omdat die van invloed zijn op en van belang voor de financiele positie, de effectiviteit,
de efficiency en het toekomstperspectief. Het in een afzonderlijke rechtspersoon afzonderen van

bijvoorbeeld het laboratorium heeft belangrijke consequenties voor de zorginstelling, die voor haar
voortbestaan afhankelijk is van onder meer een goede uitvo€ring van die functies.

9.4 Een overzicht van toepassingen

Voor elk van de typen samenwerkingsverband uit paragraaf 9.2 is het mogelijk gebleken om
concepten voor externe verslaggeving uit te werken die het belang en het effect van het samenwer-
kingsverband op de zorginstelling zichtbaar maken. In hoofdlijnen is een viertal concepten toepas-
baar:
1.       Consolidatie om inzicht  te geven in een groep van zorginstellingen (en eventueel andere non-

profit organisaties en profit organisaties) die onder centrale leiding staan. Deze techniek inzake
de financiele verslaggeving wordt aangevuld met een rapportage van de activiteiten van de
groep, de groepsbanden en een toelichting waarin gegevens van de samenwerkingsverbanden
opgenomen zijn. Voor joint ventures kan proportionele consolidatie toegepast worden.

2.       Verantwoording als deelneming:  dit  is van toepassing  op de participatie  in een kapitaalven-

nootschap die kwalificeert als een deelneming in de zin van art 2:24c, aangevuld met een uit-
gebreide toelichting op het samenwerkingsverband en op de onderlinge verhoudingen en
transacties.

3.    De specifieke toelichting van een "deelneming" in een non-profit organisatie: een rechtsper-
soon heeft een verbonden non-profit organisatie als hij, middelijk of onmiddellijk, duurza-
me zeggenschap uitoefent over die non-profit organisatie teneinde met die non-profit
organisatie duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Een dergelij-
ke verbonden non-profit organisatie kwalificeert niet als een deelneming in de zin van art
2:24c omdat geen sprake is van een kapitaalparticipatie, maar de verbondenheid is duurzaam
en heeft het exclusieve doel dienstbaarheid aan de activiteiten van de deelnemer zeker te stel-
len. Een dergelijke verbonden non-profit organisatie kwalificeert niet als een actief en wordt
dus niet op de balans geactiveerd, maar dient vanwege het belang voor de deelnemer wel uit-
gebreid in de externe verslaggeving toegelicht te worden.

4.    De toelichting om het samenwerkingsverband, de transacties en financiele verhoudingen, als-
mede de betekenis voor de doelrealisatie uiteen te zetten.

Ongeacht de toepassing van de technieken is het belangrijk dat er een toelichting is, waarin
de onderlinge transacties en verhoudingen uiteengezet worden, zoals dat ook in het
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Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA.  1994) gerraagd wordt. Elk van de genoemde
conceplen heeft een eigen toepassingsgebied. In figuur 9.3 ziln de karakteristieke vormen ran
hamenwerkingsverhanden weergegeven en het toe te pashen concept.

Type Enkelvoudige externe verslaggeving      Geconsolideerde externe verslaggeving 4

lit,Iclitlt Belichting I c m:elldatie Ian gri„·p.maaischapplien

1 #,·n.ten,lii hti ne Iee Iii htine 1 L Mwhclatit· 1.in *,r „1·P.ma.il kh,ippill'n              '

1·ederatic Toelichling Geen consolidatic

Perscinele unie Lsterk) Toelich[ing Ci,mbinatie win Knicp:riiaar.chappt.im

Jointly controlled entity 1 Toelichting I'roportionele consolidatie

2    Indien kapitaaideelname. ook deelneming

K.,pitaaideeiname Deelneming & toelichting Consolidatie indien groepsmaatschappil
anders geen consolidalie

ftichtingsdee Iname Toelichting Consolidatie indien gniepsma:11:chappit.
anders geen consolidatie

Per·sonele unie (zwak) Toelichring Geen consolidatte

prategische alliantic Toelichting Geen consolidatie

lointly controlled operation/ Venturers verantwoorden eigen acti\·,1 en Geen consolidatie
1 ,intlm- controlled asit passiva en,·erantwoorden kosten en

opbreng,ten op ha.1. 1·:in Lontra,1

c'lir jerend glied .omial't 1 Finan:Iele lease 1 Geen mizigingen
2 Dienslenstichting 2    Cons„lidatie indirn groepsmaaischappil

(spE) ander. gi·en c„lisolidalie

(411 soilri·ing Toelichten Geen consolidatic

Figuur 9.3 Overzicht verwerking karakteristieke vormen van samenwerking in de externe verslaggeving.

Bil figuur 9 3 moet opgemerkt worden dat de diverse karakteristieke vormen ook roor kun-
tien komen in de geconsolideerde laarrekening, bijvoorbeeld onidat een in de consolidatie betrok-
keli zorginstelling een kapitaal- of stichtingsdeelname heeft die niet kwalificeert als
gi-vipsiliaatscliappil, of omdat een in de consolidatie betrokken zorginstelhng een giategische
.illiantic is aancegaan niet een buiten cle groep ,·allende partner In dergellike ger,illen \\·ordt het

desbetrelfende samenwerkingsverband rerantwoord zoals dat ook in de enkelrouclige jaarrekening
geschiedt. Het desbetreffende samenwerkingsverband leidt op zichzelf niet tot consolidatie, inaar
komt voor in de geconsolideerde externe verslaggeving waarin de zorginstelling die het desbe-
treffende samenwerkingsverband heeft is opgenomen.
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9.5 Consolidatie

Consolidatie wordt toegepast als sprake is van een groep. Het groepsbegrip in de
Nederlandse wetgeving gaat uit van organisatorische verbondenheid en economische eenheid.
Gezien het karakter van de samenwerkingsverbanden is de organisatorische verbondenheid, in de
vorm van centrale leiding, een geschikt criterium omdat onderlinge relaties door middel van zeg-
genschap gestalte krijgen. Echter, de verbondenheid in groepen zorginstellingen is niet gericht op
een economische eenheid, maar op het aanbieden van een pakket diensten (en goederen) om zo
het groepsdoel te realiseren. Economische verbondenheid door middel van kapitaalbelangen komt

nauwelijks voor. Voor het groepsbegrip moet daarom aansluiting gezocht worden bij de primaire
kenmerken van groepen van zorginstellingen: zeggenschap als instrument en doelrealisatie (niet
financieel) als bindende factor. Aldus kan het groepsbegrip in uitgewerkte vorm toegepast worden

bij zorginstellingen.

Een belangrijke reden om consolidatie toe te passen is omdat het de lijnen van bevoegdhe-

den, namelijk die van de centrale leiding van de groep, volgt. Consolidatie is daarom een geschikt
middel om de centrale leiding verantwoording af te laten leggen. De grens tussen de groep en de
omgeving is een grens tussen hetgeen onder central€ leiding gebeurt en wat onafhankelijk van die
centrale leiding in de omgeving gebeurt.

Consolidatie geeft inzicht in de financiele positie, resultaten en levensvatbaarheid van de

groep als zodanig. Doordat de groep inzicht geeft in de bestede middelen, de bereikte resultaten en
de relatie daarvan tot het groepsdoel, wordt inzicht gegeven in de effectiviteit en efficiency van de
groep. Door ook op groepsniveau het model voor de externe verslaggeving van zorginstellingen toe
te passen, geeft het management van de groep tevens inzicht in het toekomstperspectief en in de

belangrijkste factoren die van invloed zijn op de resultaten van de groep.

Het belang van derden bij een groep van zorginstellingen en non-profit organisaties komt
niet tot uitdrukking, doordat derden geen rechten kunnen doen gelden op vermogensbestandde-
len binnen de groep (zoals aandeelhouders van een NV of BV binnen een groep dat wel kunnen)
en de groepsleiding in staat is door middel van volledige zeggenschap (ten van de kenmerken van
de groep) de groepsmaatschappij volledig dienstbaar te maken aan de groepsdoelstelling. Indien
binnen een groep vennootschappen op aandelen voorkomen waarm derden een (financieel) belang
hebben, dan komt op groepsniveau wel een belang van derden tot uitdrukking omdat derden

bepaalde vermogensrechten kunnen doen gelden.In deze bestaat geen verschil met de geconsoli-

deerde financiele verslaggeving van profit organisaties.

Een bijzonder probleem treedt op als een jointly controlled entity geconsolideerd moet wor-
den. ls sprake van een kapitaalvennootschap, dan vindt proportionele consolidatie plaats op basis

van zeggenschap en kapitaalbelang die parallel aan elkaar lopen. Voor jointly controlled entities
kan aansluiting gevonden worden bij de doelstelling van zorginstellingen en non-profit organisa-
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ties. Door gebrulk te niakeri L'an actir·iteilen als criteriuiii kan het aan elke \'enturer toekoniende
decl in de joint \enture bepaald worden

In de uitwerking blijkt cc,nsolidatie niet op problemen te stuiten. Door tocpassing,an conso-
lidatie kan voldaan worden aan het verantwoordings- en inzichivereiste.

De verwerking van samenwerkingsverbanden in geconsolideerde externe verslaggeving is een
informatiebron \·oor die gebruikers die betrokken zijn bil de groep, en is geen informatiebron voor
de gebruikers die betrokken zijn bij een of enkele groepsmaatschappijen. Dit blijkt ook duidelijk
uit het onderzoek onder bankiers, zorgverzekeraars en COTG als gebruikers van de externe ver-
slaggeving. Deze partijen hebben naast belang bij geconsolideerde externe verslaggeving ook

belang bii enkelvoudige externe verslaggeving

9.6 De enkelvoudige externe verslaggeving

Ook de enkelvoudige externe verslaggeving moet inzicht bieden in het belang en het effect

van samenwerkingsverbanden voor respectievelijk op de zorginstelling. Bij profit organisaties wor-
den een tweetal concepten toegepast: het deelnemingsbegrip en informatievoorziening over "reta-

ted parties"

Uitgebreide informatie over samenwerkingsverbanden, zoals dat ook reeds onder
Amerikaanse en Canadese richtlijnen voor non-profit organisaties gebruikelijk is, levert de gebrui-
ker voldoende informatie om het belang en het effect van het samenwerkingsverband te kunnen
lieoordelen. Als onderdeel van deze informatievoorziening krijgen gebruikers de resultatenreke-

mng en balans van de samenwerkingsverbanden. evenals een overzichl van de transacties en rela-
ties met de samenwerkingsverbanden

Het hilzondere van een verbonden non-profit organisatie is het feit dat de resultaten er\·an
iliet uildeelbaar ziin en dat er geen sprake is van verhandelbare rechten zoals bij aandelen. Ook al
:ou de vcrl)otideti non-profit organisatie als deelneming verantwoord worden en dus als een actief.
de waarde van een dergelijke deelneming is voor crediteuren nihil, evenals overigens de waarde

van gebouwen en andere activa voor crediteuren van beperkte waarde zijn (Elsinga, 1998). Om de
crediteuren van de zorginstelling juiste en volledige informatie te geven is het niet wenselijk om
een deelneming in de zin van art 2:24c op te nemen. Vanwege het feit dat een verbonden non-pro-
fit organisatie van belang is roor de zorginstelling, is het echter noodzakelijk dat gebruikers van de
externe verslaggeving, buiten de financiele verslaggeving, de volgende informatie krijgen over de
verbonden non-profit organisaties en kapitaaldeelnames:
1.    De naam, het adres en de vestigingsplaats van de verbonden non-profit organisatie of kapitaal-

deelname die dienstbaar zijn aan een unieke identificatie van de verbonden non profit organi-
satie of kapitaaldeelname.
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2.     De gerealiseerde activiteiten en output van de verbonden non-profit organisatie of kapitaal-
deelname, evenals de doelstelling ervan en het aandeel in de output dat afgenomen is door de
deelnemer. Op deze wijze kan de effectiviteit van de verbonden non-profit organisatie of kapi-
taaldeelname beoordeeld worden en de bijdrage die geleverd is aan de doelstelling van de
I                             „deelnemer

3.     De balans en resultatenrekening van de verbonden non-profit organisatie of kapitaaldeelname,
evenals de onderlinge financiele verhoudingen tussen de zorginstelling en de verbonden non-
profit organisatie of kapitaaldeelname. In combinatie met het voorgaande punt kan de efficien-
cy van de verbonden non-profit organisatie of kapitaaldeelname bepaald worden. Tevens kun-
nen de financiele positie en levensvatbaarheid er van beoordeeld worden.

4.   De belangrijkste operationele gegevens en prestatiemaatstaven van de verbonden non-profit
organisatie of kapitaaldeelname, zodat inzicht verkregen kan worden in de prestaties ervan.

5.    De zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van de verbonden non-profit organisatie of kapi-
taaldeelname en het aandeel dat de diverse "deelnemers" hebben, zowel in de zeggenschap als
in de afname van de output, evenals een opgave van het management en bestuur of toezicht-
houders.

6.   De bijzondere verplichtingen en eventuele risico's die op enigerlei wijze voortvloeien uit de
verbonden non-profit organisatie of kapitaaldeelname voor de zorginstelling. Dit kan bepaalde
vaststaande verplichtingen omvatten, maar ook de statutair vastgelegde plicht bij te dragen in
exploitatietekorten of de moreel gevoelde verplichting bijdragen te leveren in een tekort.

7.    Een analyse van het management van het effect dat de verbonden non-profit organisatie of
kapitaaldeelname heeft op de zorginstelling. Dit kan kostenvoordelen betreffen, maar ook bij-
dragen in immateriele zin, zoals een hoger kwaliteitsniveau of een bredere verspreidingsmoge-
lijkheid van eigen kennis.

8.    Een discussie van het management aangaande het toekomstperspectief van de verbonden non-
profit organisaties of kapitaaldeelname en de effecten daarvan op de zorginstelling zelf.

9. Speciale factoren en omgevingsinvloeden die het bestaan of het effect van de verbonden non-
profit organisatie of kapitaaldeelname op de deelnemers substantieel beinvloeden. Op deze

wijze kan de gebruiker van de externe verslaggeving inschatten hoe in de toekomst risicok of
verplichtingen zich zullen materialiseren en het gewenste effect van de verbonden non-profit
organisatie of kapitaaldeelname blijft bestaan.

Bij het verstrekken van bovenstaande informatie kan, vooral indien ook een geconsolideerde jaar-
rekening wordt gepubliceerd, duplicering van informatie onstaan. Tevens dient aangevoerd te wor-
den dat de gebruiker van de jaarrekening van een zorginstelling alleen belang heeft bij die
informatie die direct of indirect betrekking heeft op de zorginstelling en van belang is voor de
beoordeling van de positie van de zorginstelling waarvan hij de jaarrekening raadpleegt.
Om gebruikers van de externe verslaggeving niet onnodig te confronteren met dezelfde informatie
op een tweetal verschillende plaatsen, danwel met voor de gebruiker niet zinvolle informatie, kun-
nen in de informatieverstrekking de volgende beperkingen aangebracht worden:
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I Indien terens sprake is van geconsolideerde externe verslaggeving
I kan lolstaan worden met een in de geconsolideerde iaarrekening opgenonien lilst met
geconsolideerde rechtspersonen waaraan separaat is toegeroegd een hist mel niet-geconsoh-
cleerde kapitaaldeelnames en \'ethonden non-profit organisaties.
2    kunnen de gerealiseerde output en actiriteiten. de balans en resultatenrekening \·an de
deelneming of rerbonden non-profit organisatie, alsmede de belangrilkste operationele gege-
vens en prestatiemiatstaven achterwege bli Iren, orndat deze opgen„men zi in in de geconsoh-
deerde externe verslaggeving.

Il.   Indien geen sprake is van consolidatie van de desbetreffende deelneming of verbonden non-
pro fit organisatie :

3    kan verwezen worden naar de jaarrekening van de deelneming of verbonden non-profit
organisatic voor de balans en de resultatenrekening op een zodanige wijze dat deze toeganke-

lijk moeten zijn voor de gebruiker,
4.   kunnen de vorderingen op en schulden aan deelnemingen en andere verbonden rechts-

personen blijken uit de posten «Vorderingen op verbonden rechtspersonen" (te onderscheiden

van -Vorderingen op groepsmaatschappijen") respectievelijk "Schulden aan verbonden rechts-
personen" (te onderscheiden van "Schulden aan groepsmaatschappilen"),
5    dient de informatieverstrekking zich hoofdzakelijk te richten op die gegevens die effect

hebben op of van (bijzonder) belang ziln voor de deelnemende zorginstelling

Ten opzichte ran deelnemingen en verbonden non-profit organisaties waarover control wordt
uitgeoefend, wordt de bovenstaande informatievoorziening aangaande deelnemingen en verbon-
den non-profit organisaties waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend beperkt, doordat
enc zilds nimcier informatie gei raagd wordt (bili·ooibeeld geeti balans en resultatenrekening) en
doorclat :inclerzilds de informatic over dergeliike deelnemingen en verbonden non profit organisa-
ties niet per entiteit \·erstrekt hoeft te worden, maar o,ver het geheel van dergeliike entiteiten. Dit
neenit niet weg dat het management van de verslaggevende zorginstelling verplicht is risicos en
rerplichtingen ten aanzien van deelnemingen en verbonden non-profit organisalies waarover
in\loed \ an betekenis wordt uitgeoelend apart toe te lichten als die van niaterieel belang ziin T·oot
..1,· hn,iticiclt· Di,sitic cil le\'In>,·atbiatheit.1 Jaii cle zorginstelling.

9.7 Contractueel samenwerkende zorginstellingen

Het bilzondere aan contractuele samenwerkingsverbanden is dat de samenwerking betrekke-
lilk zwak is, omdat ze meestal beperkt is tot een bepaald werkgebied dat niet het geheel van de

sanienwerkende organisaties omrat. Slechts een enkel contractueel samenwerkingsverband is der-
mate sterk dat sprake zal zijn van een groep, zodat gecombineerde externe verslaggeving (met
gebruikmaking van de techniek van consolidatie) slechts in een beperkt aantal ge\·allen van toepas-
sing :al zijn. Bij rrilwel alle rormen van contractuele samenwerkingsverbanden „,lstaat het een
uitgebreide toelichting te geven op de structuur, de onderlinge transacties en verhoudingen en op
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het belang van het desbetreffende samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden, die leiden
tot langlopende financiele verplichtingen of risico's, dienen zodanig toegelicht te worden dat het
bestaan van het samenwerkingsverband uit de externe verslaggeving blijkt, terwijl de langlopende
verplichtingen of risico's zelf opgenomen zijn in de balans (tenzij de waarde niet betrouwbaar te
bepaten of te schatten is). Door de banden met "related parties" afzonderlijk te vermelden in de
enketvoudige externe verslaggeving, kan de gebruiker zich een oordeel vellen over het belang van
het samenwerkingsverband en over het effect dat het samenwerkingsverband heeft op de zorgin-
stelling.

Bij contractuele samenwerkingsverbanden komen de jointly controlled operations en assets

voor. Door gezamenlijk onder een contract activiteiten te ontplooien, willen de venturers meer

bereiken dan ieder voor zich kan bereiken. In dergelijke contractuele samenwerkingsverbanden
neemt iedere venturer zijn eigen belang op en licht het samenwerkingsverband toe.

Bij het onroerend goed contract doen zich een drietal vraagstukken voor:
1.    Is sprake van een operationele lease, in welk geval de hurende zorginstelling in haar resulta-

tenrekening de huurlasten van het verslagiaar opneemt, eventueel een uitstaande schuld aan
de verhuurder als onderdeel van de kortlopende schulden en melding maakt van het bestaan
van een langlopende verplichting inzake de huur van onroerend goed.

2.      Is sprake van financiele lease, in welk geval de hurende zorginstelling in haar jaarrekening het
gehuurde object activeert conform paragraaf 292.112 Ontwerp-Richtlijn RJ onder gelijktijdige
passivering van de financiering en in elk verslagjaar zowel een afschrijvingslast als een finan-

cieringslast  laat  zien.
3.     Is, ongeacht of sprake is van een operationele of financiele lease, sprake van een zogenaamde

Special Purpose Entity (SPE) (of Company (SPC)) die betrokken dient te worden in de conso-
lidatie. Indien sprake is van een SPE of SPC dan kan aan de Richttijnen van de RJ getoetst wor-
den of sprake is van een groepsmaatschappij die opgenomen dient te worden in de

geconsolideerde jaarrekening.
In deze kunnen de relevante Richtlijnen van de RJ onverkort toegepast worden.

Indien sprake is van (langlopende) contracten voor de outsourcing van bepaalde functies,
zoals automatisering of financiele administratie, dan kan volstaan worden met de vermelding van
deze verplichting in de jaarrekening.

De verwerking van contractuele samenwerkingsverbanden in de externe verslaggeving van
zorginstellingen leidt bij toepassing niet tot specifieke problemen. Toelichting zoals boven
omschreven geeft de gebruiker inzicht in het belang en het effect van het desbetreffende samen-

werkingsverband.
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9.8 Aanbevelingen

Onder de regelgeving die van kracht is op boekjaren toi en met 1999, de RJZ-1991, wordt
onvoldoende inlorniatie over samenwerkings\·erbanden van zorginstellingen verstrekt om de
gel,ruiker inzicht te bieden in belang en effect van die samenwerkingsverbanden. Zowel onderzoek
aangaande de informatievoorziening in de externe i·erslaggering toont dit aan als onderzoek onder
geliruikers. Deze bevindingen staan in contrast tot de constatering dat samenwerkingsverbanden
in aantal, belang en omvang toenemen. De in december 1999 gepubliceerde Regeling

Jaarverslaggeving Zorginstellingen die van kracht is voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2000, brengt op dit punt wel verbetering, maar deze is vooralsnog onvoldoende, temeer daar de
externe verslaggeving vooralsnog door de zorginstellingen als een stiefkind behandeld lijkt te wor-
den en initiatieven om zelf deze externe verslaggeving te verbeteren vrij dun gezaaid lijken te zijn

Rekening houdend met de bijzondere kenmerken van zorginstellingen (het non-profit karak-
ter en de stichting als belangrijkste organisatievorm) is het mogelijk gebleken om een algemeen
model te ontwerpen voor de externe verslaggeving van zorginstellingen. Toepassing van dit model
maakt de externe verslaggeving waardevoller voor zowel gebruiker als verschaffer. Een van de uit-

gangspunten van dit model is dat gerapporteerd wordt langs lijnen van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, als een bestuur bevoegd is ten aanzien van ten of meer rechtspersonen of activitei-
ten, dan is zij daar ook verantwoordelijk voor en dient zij inzicht te geven in de gang van zaken en
de bereikte resultaten. Een tweede uitgangspunt is dat meer niet-financiele informatie opgenomen
wordt in de externe verslaggeving; enerzijds informatie over factoren die de resultaten nu en in de
toekomst beinvloeden en anderzijds informatie over de plannen van het management en de mate
waarin rooralgaande plannen gerealiseerd ziIn. Het gehele model is gebaseerd op het verstrekken
ran inzicht aan de gebruikers van de externe verslaggeving en op het afleggen van verantwoording
o\"er hetgeen tiiet de ter beschikking staande middelen lS bereikt. Deze externe verslaggeving is
breder dan de thans bestaande financiele rerslaggeving en krilgt rorm door toepassing van het
taan het karakter van zorginstellingen aangepaste) Comprehensive Model of Business Reporting
LAICPA, 1994)

(Dok aangaande samenwerkingsverbanden kan op gestructureerde wijze voldoende informa-
tie geboden worden om de gebruikers inzicht te geven in het belang en het effect van samenwer-

kingsverbanden. Het is moeilijk om de kosten van deze informatievoorziening te meten, hetgeen

in deze studie ook niet gedaan is. In figuur 9.3 is weergegeven bij welke vormen van samenwer-
king welke vormen van externe verslaggeving toegepast kunnen worden. Daar waar sprake is van
het als ten groep onder centrale leiding opereren van diverse rechtspersonen, een figuur die vooral
bestuurlilk activiteiten met zich meebrengt, is geconsolideerde externe verslaggeving een wenselij-
ke vorm van externe ,·erslaggeving, omdat inzicht gegeven wordt in hetgeen de groep bewerkstel-
ligt. Daar waar samenwerkingsverbanden een wezenlijke bildrage leveren aan de activiteiten van
een zorginstelling dienen deze samenwerkingsverbanden toegelicht te worden. Die samenwer-
kingsverbanden die kwalificeren als een verbonden non-profit organisatie (er is sprake van mini-
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maal invloed van betekenis, er wordt een duurzame verbondenheid nagestreefd en de werkzaam-
heden van de non-profit organisatie zijn dienstbaar aan die van de "deelnemer") dienen in de
externe verslaggeving een bijzondere plaats in te nemen en uitgebreid voorzten te worden van een
toelichting waarin vooral het effect op de ("deelnemende") zorginstelling of het belang van een der-

gelijke verbonden non-profit organisatie naar voren komen.

De nieuwe RJZ die voor het boekjaar 2000 voor het eerst van kracht wordt, is een eerste stap
naar verbeterde externe verslaggeving van samenwerkingsverbanden, omdat consolidatie en een

beperkte informatievoorziening aangaande samenwerkingsverbanden waarmee de zorginstelling
verbonden is, verplicht gesteld worden.

Het is aan te bevelen dat zorginstellingen de in deze dissertatie opgenomen concepten en
technieken op vrijwillige basis gaan toepassen, voorzover ze daar door de RJZ niet toe gedwongen
worden. Naast een bezinning op Governance zijn de belangrijkste concepten en technieken:
Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA, 1994), consolidatie, toelichten verbonden
non-profit organisaties en het toelichten van samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor en
effecten hebben op de samenwerkende zorginstelling. Over enkele jaren kan dan onder de gebrui-
kers onderzocht worden in hoeverre de desbetreffende informatievoorziening bijdraagt aan hun
inzicht.
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10 Summary

Title:
Annual reporting

ot heal(h care institutions that have
entered into alliances

10.1 Introduction, problem definition and structure of the study

Both the relevant literature and practical experience show that alliances between health care
institutions are growing in number and significance. The Hospital Annual Reporting Regulations
1991 (Regeling Jaarverslaggeving Ziekenhuisvoorzieningen 1991, 'RJZ 1991'), which were applica-
ble to the annual reports of health care institutions to the end of the 1999 financial year, contain
few rules on how alliances should be accounted for in annual reports. The RJZ 1991 require the
disclosure of only the number, the nature and the scope of alliances and the degree of control. The
new Health Care Institutions Annual Reporting Regulations (Regeling Jaarverslaggeving
Zorginstellingen, 'RJZ'), which will be applicable for financial years beginning on or after ljanuary
2000, in broad lines correspond with the provisions of Part 9 of Book 2 of the Netherlands Civil
Code. It can be concluded from the new RJZ and the Draft guidelines for health care institutions
for annual reporting of the Netherlands Council for Annual Reporting that alliances are receiving
more attention. They stipulate, for example, that groups should be consolidated and more infor-
mation should be provided on associated legal entities. Given the effective date of the new RJZ, it is
as yet too early to study their practical impact on the annual reports of health care institutions and,
in particular, on the way in which they account for alliances.

The accounting treatment of relationships between profit-driven organisations is laid down
in legislation and regulations. Figure  10.1  provides a brief summary of the main types of relation-
ship and their treatment in the annual reports of profit-driven organisations.

Degree of alliance Corporate alliance Contract-based allaince

Flinn Trcalmenf In Form Treatment in

annual reports annual reports

St,·(ing Group Consolidation Strategic alliance Disclosed in annual
reports, possible
consolidation

Jointly controlled Proportional Jointly controlled Venturers account for
entii> consolidation or operations or assets, their own assets and

e(-1,111>· .1:Lounling liabilities: costs and
re\'enues are alloca-
led in accordance
with me joint venture
contract

Weak Participating interest Equity accounting Specific contract Possible disclosure as

long-term commitmenl

Figure 10.1 Forms of alliance and annual reporting, profit-driven organisations.
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There are two significant differences between health care institutions and profit-driven orga-

nisaliotls.

1    Their objectire is not to realise a profit but to provide certain services subject to the cons-
traints of their financial position and results.

2     The vast malority of health care institutions and their alliances (approximately 9596) are foun-
dations, which means that controlling rights can be exercised but not property rights.

Against this background the problem was defined as follows:
How do health care institutions in the Netherlands that have entered into one or more
alliances prepare their annual reports so as to disclose the importance and effect of such
alliances?

To answer this question, the study was carried out in four parts:
1       A study of the occurrence and nature of alliances among health care institutions and their dis-

closure in annual reports. Typical examples of alliances in health care were set out in a matrix
and described. A study was made of the information requirements of the users of health care
institutions' annual reports and, specifically with regard to alliances, the extent to which they
obtained the required information. Managers were also questioned about the purpose of the
annual reports they issued, the information they contained and the importance they attached
to them.

2.    A description of the annual reports of profit-driven organisations, considering both the speci-

fic accounting methods applicable to alliances and conceptual frameworks such as Corporate
Governance and the Council for Annual Reporting's Guidelines.

3    The third part considered how health care institutions in general could provide inforniation
that improved the insight of users.

4     ln the fourth part of the study the alliance concepts developed in the third part were applied

to the typical examples of alliances in health care considered in the first part.

10.2 Alliances between health care institutions

It can be concluded from the literature that some 95% of health care institutions and their
alliances are organised as foundations. The study therefore concentrated on the legal form of the
foundation and to a lesser extent on that of the association and that of the contract based alliance.

The number of alliances a health care institution enters into varies widely according to the
literature. Since the average per institution is more than five, however, the alliance is evidently an
important phenomenon in the health sector, which is underlined by the nature of the activities and
the significance of the functions involved. The literature also shows that alliances are gaining in
importance. They adopt a fairly diverse range of forms to match the nature of the alliances, but in
nearly all cases the foundation is the preferred form for more intensive forms of alliance.
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Practical research into the health care institutions' reasons for entering into alliances and the
organisational form they adopted found that the main instrument used to organise an alliance was
the control structure. The motive for setting up an alliance was rarely to gain an economic advan-
tage but rather to facilitate the realisation of a non-financial goal, for example access to a shared

laboratory, a mixed form of health care or a shared MRI scanner. Since such facilities are shared,
there are transactions between the venturers but there is no contribution or distribution of capital.
It must therefore be recognised that the venture is determined by the control structure and non-
financial goals and not by cross-shareholdings.

Three levels of influence are recognized. Influence is the instrument that establishes the
alliance: control, joint control (exercised together with one or more partners) and significant influ-
ence. The level of influence determines the intensity of the alliance. The level of influence, the sha-
red activities, the common goals and the economic ties (with the exception of capital transactions)
can be used to classify alliances into the following typical examples of alliances in the health-care:
I.           The management entity.  In this situation a single foundation  acts  as the controlling entity

The controlling entity generally does not carry on any activities but is the seat for the
management of the 'group'. Provisions in the operating companies' articles of association sti-
pulate that the controlling entity is the operating companies' sole manager or that it can dis-
miss all the operating companies' managers without the intervention of third parties. The
controlling entity coordinates the group activities and ensures that they are complementary
and compatible. Hoek (1998) has termed this type the management model. Within the
group, one or more legal entities may perform a specific function such as the provision of
certain services. Since the operating companies are not able to alter their own articles of asso-
ciation without the permission of the holding entity, the control is lasting.

II. The federation. This type is similar to the holding entity but the operating companies con-
trol the central policy. The operating companies together set the policy, coordinate activities
and provide goods and services to each other. Hoek (1998) termed this type the federation
model. The holding entity often performs real estate and financial or treasury management
activities. The holding entity can often prevent the operating companies from altering their
articles of association. In exceptional circumstances, however, this preventive measure can be
set aside.

111. The service foundation. This is a distinct form of the management model. It is a separate
foundation established for specific group services or activities that reports to the controlling
entity. Examples of such services or activities are scientific research, linen management, fund
raising and information technology A special form of service foundation is one that sells its
services also or primarily to third parties. In some cases, a controlling entity may act as a ser-
vice foundation if it is engaged principally in, for example, the provision of real estate or
financial services. The service foundation is a special form of foundation under the full con-

trol of a group's or federation's controlling entity. Since the controlling entity can prevent the
service foundation from altering its articles of association, the control is lasting.

IM The jointly controlled entity. In this situation, two (or possibly three) parties together have
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the power to appoint all of a foundation's management. The jointly controlled entity's acti ri-
ties are an extension of the venturers'  Since all parties must agree to an alteration of the
jointly controlled entityk articles of association, the joint control is lasting. A key feature of
the jointly controlled entity is that the partners tasks and duties are regulated by contract.
The contract may be informal, tacit or based on each partner's agreed conduct.

i.     The equity interest. This form occurs only where a legal entity has an equity interest in a
private or public company Only one instance was found in the case studies of a foundation
acting as a holding entity for all the shares in a private limited liability company. Control over
the interest is lasting as long as the participating entity does not alienate the shares.

VI.    The foundation interest. In this situation, a participating entity, in general another founda-
tion, has an interest in a foundation over which it can exercise significant influence by

appointing between about 20% and 100% of its managers. The significant influence may be
so strong that it verges on control. This is not a jointly controlled entity since there is no
absolute right to make appointments, which is exercised together with the third parties with
which there is a venture contract. Where a participating entity has significant influence but
not control it cannot individually prevent alteration of the articles of association. Each parti-
cipating entity therefore has only limited influence. A foundation interest must satisfy three
conditions: the participating entity must exercise significant influence or control over policy,
the influence must be lasting and must be exercised so that foundation interest's activities
benefit the entity exercising the influence. These conditions are comparable to the criteria for
participation in a company limited by shares. Maat (1995) notes the similarity with the con-
cept of participation (section 24c of Book 2 of the Netherlands Civil Code) that the legislatu-
re sought for the definition of an alliance in RJZ 1991.

VII. Where there is cross-membership of constituent bodies several parties sit on each other's
executive and supervisory boards. Cross-membership may be complete or partial, may be
laid down in articles of association or in a contract or be agreed upon on a de facto basis
There are two main forms of cross-membership: strong cross- membership, where there is a
single central board, and weak cross-membership, where there is joint action in certain areas
but at best only a weak central board since the participating health care institutions have
only significant influence on the policy.

VIll. A form of strategic alliance was found in just one case. In this case there was a long-term
contract that both parties could terminate without notice, whereby one party, in anticipation
of a merger or a holding entity structure, undertook to apply the know-how, skills and expe-
rience of the other party in the services it delivered to its clients and to advertise itself as
being associated to the other party.

IX. Jointly controlled operations. In this case, two or three organisations with legal personality
together carry on an activity that does not have legal personality To carry on the activity, the
venturers contribute assets, the Joint venture itself purchases assets and, most importantly,
the venturers contribute personnel and specific expertise. The purpose ofjointly controlled
operations is to combine tWO different typeS of expertise to produce specified, innovative
and/or better client services. A key feature is that the partners enter into a contract governing
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their tasks and duties in respect of the jointly controlled operation. The contract may be
informal, tacit or based on each other's agreed conduct.

X.    The property contract. In this situation, a separate legal entity, a limited partnership or a
general partnership, is established to hold either movable or immovable property The pro-
perty is then rented or leased in full to an associated health care institution. The specific
feature of this arrangement, apart from the possibility to manage the legal entity holding the
property, is that all or nearly all the property is rented or leased to the same entity under a
long-term contract.

XI.    Contracting or outsourcing. In a number of cases, a long-term commitment was entered
into under which one party undertook to buy certain important services and functions (for
example in the fields of computing, accounting and human resources) from another party In
most cases both parties were health care institutions or one was closely related to a health
care institution and the other was such an institution.

These typical examples of alliances in the health-care can be divided into two categories:
alliances with legal personality, for example those established by means of articles of association,
and alliances based on a contract. The two categories can be further divided by degree of alliance,
based On the degree of influence, to produce figure 10.2.

Degree of alliance Alliance with legal personality Contract-based alliance

VII·    Cross-membership of con-
Strong

Vill:  Stratifc allince
stituent bodies

IE E IX    Jointly controlled
operation

X      Property contract

1 "1 F-1      9
9:      C.(Intn-ung or outsourcing

[-1     1 1,1
u V VI    a

Vill

1:    Management ent,Ey                                                                                          x
11· Federation
111 Service foundation
IV·   Jointly controlled entity                                                                                                            XI
V    Equity interest

Weak VI·  Foundation inlerest

Figure 10.2 Typical forms of alliance in the health-care sector

The management model, the federation, cross-membership (in a strict sense) and the strate-
gic alliance (types I, II, VII and VIII respectively in figure 10.2) are intended chiefty for the
management of the alliance and affect the entire venture and all participants. The degree of alliance
is strong; not only are many features of the alliance subject to central management, but the alliance
affects nearly all aspects of the participating organisations. The other forms of alliance are generally
established to make an important or essential contribution to the activities, the primary processes,
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of the partners without dominating the alliance as a whole or the partners individually Certain
aspects of the venture may be regulated in detail, but the venture itself relates to only specific

aspects or functions of the partners. The equity interest and the foundation interest have legal per-
sonality with \·arying degrees of alliance, ranging from weak, comparable to a 20% interest in a
company limited by shares, to very strong, comparable to a 100% interest in a company limited by
shares that is also a group company The same is true for cross-membership and, to a lesser degree,

for a strategic alliance.

The importance and the effect of alliances should be disclosed in annual reports since the
users of those reports, it must be assumed, cannot otherwise gain a full understanding of all the
health care institution's activities and commitments. The RJZ 1991, which are applicable, for the
last time, to financial years ending in 1999, impose only minimum requirements on the informa-
tion provided, although that minimum is often not achieved in practice. The new RJZ accordingly
introduce changes, including consolidation in specific cases (namely where there is a group) and
the disclosure of information on 'associated legal entities'. Foreign regulators such as the AICPA

(USA) and the CICA (Canada) have demanded vis-a-vis the RJZ that more information be provided
in annual reports where significant influence or control can be exercised over an alliance.

The study shows that users attach importance to the annual reports of health care institutions
and to the information provided on alliances but that they have only very limited access to such
information. This is actually in accordance with the annual reporting requirements laid down in

the RJZ  ] 991 The study also shows that the users of annual reports could be divided into two

groups. Firstly, a relatively poorly informed group consisting chiefly of client organisations and
employee organisations that appreciate the annual reports but do not read them regularly and are
less well equipped to understand the information they contain. Secondly, a group of well-informed
users consisting of banks, health insurers and other health care institutions that read several annu-
al reports (including those of both non-profit and profit-driven organisations) and that appreciate
the annual reports and make frequent use of them.

The Studv shows that managers who issue annual reports targeted a lairl>  wide user group.
I his. however. did not agree with the actual user group. Providing information and being accoun-
table come first. Managers attach great importance lo annual reporting and also to the provision of
information on alliances. Management chancterise the information they currently provide as com-

plete, a view that is not shared by the users.

It can be concluded that health care institutions frequently have alliances and those alliances

can exert a great deal of influence on health care institutions but that the annual reports provide an

inadequate insight into the alliances. The existing regulations, the RJZ 1991, however, do not

penalise this practice.
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10.3 A model for the annual reports of health care institutions

Health care institutions issue annual reports as non-profit institutions: entities with essential-
ly different objectives than profit-driven organisations. Many authors refer to the importance of
reporting on activities and the results achieved on those activities in relation to the objectives. In
practice, this information is regarded primarily as a supplement to the financial statements. The
financial statements themselves are drawn up in accordance with concepts and methods used by
profit-driven organisations.

The annual reports of health care institutions must be embedded in a Corporate Governance model
that is relevant to the health sector: managers have a duty to account for the resources they receive,
the reSults they achieve, the relationship between the results and the resources applied and the rela-
tionship between the results and the pre-agreed goals. Transparent annual reports, which provide an
insight into the underlying reality, are a prerequisite for Corporate Governance. An important ele-
ment of this is that the annual reports must disclose 'the lines of authority and accountability'. If a
manager has authority he or she must also bear responsibility and account for it. Annual reports
must therefore consider the areas in which the managers can exercise their authority.

Guidelines or a Conceptual Framework for financial statements would not suffice to arrive at
balanced annual reports. The scope of a Conceptual Framework would be too narrow since non-
financial information would be virtually ignored. The Comprehensive Model of Business Reporting
developed by the AlCPA (1994) covers a wider range of information that should be included in
annual reports and takes greater account of the users' information requirements. In particular, pro-
spective information, performance indicators and an analysis of the underlying forces that influen-
ce the organisation and help determine the result (both financial and non-financial) are significant
advantages of this model in comparison with the narrower Guidelines for financial statements. The

Comprehensive Model of Business Reporting (developed for profit-driven organisations) is compa-
rable with the framework for the annual reports of non-profit organisations drawn up by
Herremans and Mentink (1993). Both models pay a great deal of attention to non-financial perfor-
mance and the underlying forces that help determine the results. The Comprehensive Model of
Business Reporting has been worked out more broadly than Herremans and Mentink's model and
can be applied to the annual reports of health care institutions. The information blocks named in
the model satisfy the users' information requirements and provide an impression of the managers'
responsibilities. This model is also in keeping with the ideas of Corporate Governance.

One of the information blocks in the Comprehensive Model of Business Reporting relates to
financial statements. The provision of this information is necessary to gain an insight into the
financial position, results and continued operational existence of a health care institution. Using a
detailed Conceptual Framework, such as the Guidelines of the Council for Annual Reporting,
which is based on the IASC's Conceptual Framework, might enhance the quality of the financial
statements since the concept is already highly developed and well thought-out. Use of the Council
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for Annual Reporting's Guidelines by a health care institution, i.e. a non-profit organisation, raises
an interesting question, how do you define an asset? An asset is expected to generate a future pro-
fit. This definition corresponds to the objective of a profit-driven organisation to realise a profit.
lhe main objective of a health care institution's assets is to realise not necessarily a future profit but
an expected contribution to the activities. Mautz (1989 and 1994) has noted that non-profit orga-
nisations have  assets' but that they have the character of 'service facilities'· future contributions to
the realisation of a goal. For financial reporting purposes, however, non-profit organisations, such
as health care mstitutions, also realise economic benefits. Health care institutions realise economic
benefits from:
1     The receipt of revenue in exchange for the provision of services. There is a direct relationship

between the provision of certain services (or goods) and the revenue received therefor. The
consumer of the service or a third party (such as a health insurer) pays for the service.

2.    The receipt of subsidies ('contributions free of charge' in the words of Herremans and
Mentink, 1993) from third parties that do not consume the services but attach great importan-
ce to them. The relationship between the subsidy and the asset necessary for the service may
not be direct but if the non-profit organisation or health care institution did not have the asset,
it would be unable to provide the service and would not receive the subsidy.

3.    The saving enjoyed from the ownership of an asset in comparison with the purchase of the
functions that an asset fulfils. Ownership of a building, for example, represents a saving in rent.

Mautz (1989 and 1994) in particular has referred to the service facilities that should be dis-
closed in a non-profit organisation's annual reports. In 1998, the IFAC issued a series of Exposure
Drafts for government organisations, a relevant group of organisations given their objectives not to
realise profits but to provide specific services. The 1FAC redefined 'asset' so that the term related to
both a future economic benefit and future contributions in the form of 'service'. The financial sta
tements should preferably consider only the financial position and results of a health care institu-

tion and not touch upon the service facilities. The health care institution's activities, the general
resources at its disposal to realise its objectives and the degree to which it will be able to continue
providing services in the future should be considered in the non-financial information in the annu-
.11 reports The concept of service facilities is inadequately elaborated upon by Mautz (1989 and
1994) to produce a coherent concept that is applicable to health care institutions. The concept of
service facilities is of less relevance to those categories of a health care institution's assets for which
the government has primary responsibility for their maintenance and the cost of their replacement,
in such instances, the service facilities are planned by the government, which also bears responsi-
bility for their maintenance.

The capital of a health care institution is highly distinctive. At a profit-driven organisation,
the shareholders have a deferred claim on the capital. At a non-profit organisation, the capital is
ring-fenced and cannot and will not be distributed to shareholders or comparable claimants as
there are no shareholders or comparable claimants. A non-profit organisation's capital is therefore
earmarked for a particular objective. For health care institutions that are foundations, this is in
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accordance with the purpose of the legal form (Hendriks, 1994).

A model for annual reporting can therefore be distilled: Corporate Governance, with its
requirements of accountability and transparency, forms the backdrop, with the annual reports
being prepared in accordance with the Comprehensive Model of Business Reporting (AlCPA,
1994). The financial statements they contain should be drawn up in accordance with the Council
for Annual Reporting's Guidelines on financial statements. By way of departure, capital has a diffe-
rent definition than for a profit-driven organisation. This model is known as the model for the
annual reports of health care institutions.

In the light of this model, the annual reports have two interrelated functions:
1.   An accountability function with a retrospective character.
2.      An independent informative statement function with a retrospective and forward-looking

character.
The following aspects should be considered:
1.   The financial position, results and continued operational existence of the health care institu-

tion, since the financial position is a precondition for the institution's efficient operation.
2.    Effectiveness: the extent to which the health care institution realised its goals.
3.   Efficiency: the relationship between resources and results.
4.   Prospects: the degree to which the health care institution will be able to continue providing its

services and realising its goals, subject in part to developments in the health care institution's
environment.

The difference between individual and consolidated annual reports lies in their scope on the
one hand and their target groups on the other. Individual annual reports contain information on a
single legal entity for the benefit of the users of that legal entity, consolidated annual reports con-
tain information on a group for the benefit of the users of that group. In both cases the annual
reports must contain information on alliances since they affect the institution's financial position,
effectiveness, efficiency and prospects. Transferring a laboratory, for example, to a separate legal
entity will have major consequences for the institution if its continued operational existence relies
to some extent on the laboratory function.

10.4 A review of applications

For each type of alliance considered in section 10.2, annual reporting concepts have been
worked out for health care institutions that disclose the importance and effect of alliances. In
broad lines, four concepts are applicable:
1.      Consolidation to provide an insight  into a group of health care institutions (and other non-

profit organisations and profit-driven organisations where applicable) that are subject to cen-
tralised management. This method of financial reporting is supplemented by a report on the
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activities of the group, group affiliations and notes containing information on the alliances.
Joint ventures can be consolidated proportionally

2    Accounting for alliances as participating interests: this concept is applicable to equity interests
in a company limited by shares within the meaning of article 24c of Book 2 of the Netherlands
Ci\il Code, supplemented with detailed notes on alliances and on the relationships and trans-

actions with alliances.
3   Specific notes on a participating interest' in a non-profit organisation: a legal entity has an

associated non-profit organisation if it exercises lasting significant influence over that non-
profit organisation with a view to being associated with it on a long-term basis in order to furt-
her its own activities. Such an associated non-profit organisation does not qualify as a
participating interest within the meaning of article 24c of Book 2 of the Netherlands Civil
Code since no interest is held in its capital. Since affiliation is lasting and has the sole purpose
of furthering the participating entity's activities, it is not capitalised in the balance sheet but
considered in detail in the annual report owing to its importance to the participating entity

4.   Notes on the alliances, the transactions and financial relationships with them and their signifi-
cance for the realisation of the institutions objectives.

Regardless of the method applied, there should be notes explaining the transactions and rela-
tionships between the alliance and the health care institution, as required under the Comprehen-
sive Model of Business Reporting (AICPA, 1994). Each of the above concepts has its own field 01
application. Figure 10.3 summanses the typical examples of alliances and the applicable concept.

Type Individual annual report Consolidated annual report

Managemem entil\ Notes (-.onsolidation of group entities

her·.·ice l„undawn Notes (-onsolid:ition of group entities

1,·deratll'll Ni)tes N„ consolidaitoll

c 1,8-member.hip chilling) Notes ( ombination in case „t group entities

Amli· imirolled enzil\ 1 Note> Proportional lon.011dation

2     11 equit\· interest 110 :qlill,· a.(i,lintint

1  '1 t J-   ,11      -   -  - -      -    -Equity accounting & m,te. , linsolidation if group entitv: otherwise n„1      1

I IllI1 11Ill)I  lil I' .1 .ne. , m,Olid:llic,n 11 group cniti>, „Uk t \ ·1. M st

Lross-membership iweak) N,te. No :0179,lidatk,n

Strategic alliance No consolidationNotes

lointly controlled operation/ Ven[urers account for their own assets and
Jointly controlled asset habilities and recognise costs md revenues No consolidation

on a contract basis

Prcipert\· contract 1 Finanung lease 1 No change
2    Service foundattorl

C:n case of Special Purpose Entil,3 2     Consolidation it :roLip entzt>
otherwise not

l lutsourcing Notes No consolidation

Figure 10.3 Treatment of typical examples of alliances in annual reports.
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10.5 Consolidation

Consolidation occurs where there is a group. In Dutch law, the term 'group' is based on orga-
nisational ties and economic ties. In view of the nature of an alliance, organisational ties, in the
form of centralised management, is an applicable criterion since the relationship is formed by
means of the control structure. However, the ties in groups of health care institutions are not inten-
ded to achieve economic goals but to provide a range of services (and goods) in order to realise the
group's objectives. There are rarely economic ties in the form of an equity interest. The term
'group' should be based on the primary characteristics of groups of health care institutions, where
the binding factor is control used as an instrument to realise non-financial goals. The term 'group'
can therefore be worked out for application to health care institutions.

An important reason for consolidation is that this method discloses the lines of authority,
namely those extending from the central management of the group. Consolidation is an appropria-
te means for central management to account for itself. The boundary between the group and its
environment is a boundary between the actions of the central management and independent
actions in the environment.

Consolidation provides an insight into the financial position, results and continued opera-
tional existence of the group as such. Since the group provides an insight into the resources
applied, the results achieved and the relationship between them and the group's goals, it provides
an insight into its effectiveness and efficiency By applying the model for the annual reports of
health care institutions at a group level, group management also provides an insight into the pro-
spects and the main factors that influence group results.

The minority interest in a group of health care institutions and non-profit organisations is not
disclosed since third parties have no right to the capital within the group (unlike shareholders in a

public or private group company) and group management has control (one of the characteristics of
a group) to make the group companies subservient to the group goals. If a group includes compa-
nies limited by shares in which third parties have a financial interest, third party interests are dis-
closed at a group level because the third parties have certain rights to the capital. In this situation,
there is no difference from the consolidated financial statements of profit-driven organisations.

A specific problem arises when a jointly controlled entity has to be consolidated. I f the entity
is limited by shares, it is consolidated proportionately on the basis of equity interest. Jointly con-
trolled entities can be accounted for in accordance with the objectives of health care institutions
and non-profit organisations. By using the activities as the decisive criterion, based on the propor-
tionate right to the activities, each venturer's share in the joint venture can be determined.

Application of consolidation techniques does not lead to problems. Consolidation satisfies
the requirements of accountability and insight.
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The treatment of alliances in consolidated annual reports is a source of information for users
involved in the group but is not a source of information for users involved in one or only a few
group companies. This is also evident from studies of banks, health insurers and COTG (Central
Health Care Charges Board) as users of annual reports. Therefore parties are interested in both

consolidated and individual annual reports.

10.6 Individual annual reports

Individual annual reports must also provide an insight into the importance and effect of
alliances to and on health care institutions. Profit-driven organisations apply two concepts: partici-
pating interests (recognition) and the provision of information on related parties (disclosure).

Detailed information on alliances, as is customary under US and Canadian guidelines for
non-profit organisations, enables users to form an opinion on their importance and effect. The
information provided includes the alliances' profit and loss accounts and balance sheets and a
summary of the transactions and relationships with the alliances.

Two key features of an associated non-profit organisation are that its results are not distribu-
table and that it has no tradable rights such as shares. Even if an associated non-profit organisation
were accounted for as a participating interest and thus as an asset, its value to creditors would be
nil, just as the value to creditors of buildings and other assets would be limited (Elsinga, 1998). To

provide a health care institution's creditors with accurate and complete information, participating
interests should not be accounted for in accordance with article 24c of Book 2 of the Netherlands
Ci\'il Code. Where an associated non-profit organisation is of importance to the health care institu-
tion, however, the users of its annual reports should receive sufficient information. Since:
1     Informition that uniquely identifies the associated non-profit organisation or equity interest.
2     The realised activities, output and objectives of the associated non-profit organisation or equi-

ty interest and the proportion of output that is consumed by the participating entity This will
help users form an opinion on the effectiveness of the associated non-profit organisation or
equity interest and of the contribution made to the goals of the participating entity.

3    The balance sheet and profit and loss account of the associated non-profit organisation or
equity interest and the financial relationship between the health care institution and the asso-
ciated non-profit organisation or equity interest. In combination with the above point, this
information can be used to determine the efficiency of the associated non-profit organisation
or equity interest. An opinion can also be formed On the health care institution's financial posi-
tion and continued operational existence.

4.    The main operational data and performance measurements of the associated non-profit orgam-
sation or equity interest so that an insight can be gained into its performance.

5.   The control exercised over the associated non-profit organisation or equity interest, the share
of each participating entity in both the control and in the consumption of the output, and a
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statement by the management and executive or supervisory directors.
6. Special commitments and the risk exposure to the health care institution arising from the asso-

ciated non-profit organisation or equity interest. This may include certain fixed commitments
but also a duty under the articles of association or a moral obligation to contribute to any ope-
rating loss.

7.   A management analysis of the associated non-profit organisation's or equity interest's effect on
the health care institution. This may include cost savings but also intangible contributions
such as higher quality standards or the wider distribution of own expertise.

8.    A management discussion of the prospects of the associated non-profit organisation or equity
interest and the effects on the health care institution itself.

9. Special factors and environmental influences that may have a significant impact on the existen-
ce or effect of the associated non-profit organisation or equity interest and on the health care
institution itself. The user could then use the annual reports to estimate how future risks or
commitments will materialise and whether the required effect of the associated non-profit
organisation or equity interest will continue to exist.

The provision of the above information in combination with a consolidated annual report
might entail the duplication of information. Moreover, the user of a health care institution's annual
report is interested in only direct or indirect information that is required to form an opinion on the
health care institution's position. To avoid presenting the same information in two different places
and information that is not of relevance to the user, the following restrictions might be introduced:
1.    If a consolidated annual report is also issued:

1.      The consolidated report should merely include  a list  o f consolidated legal entities and a

separate list of non-consolidated equity interests and associated non-profit organisations.
2.    The realised output and activities, the balance sheet and profit and loss account of the

equity interest or associated non-profit organisation and the main operational information
and performance measurements may be omitted since they are already included in the
consolidated annual report.

II.    If the equity interest or associated non-profit organisation is not consolidated:
3.   Users can be referred to the balance sheet and profit and loss account in the annual report

of the equity interest or associated non-profit organisation.
4. Amounts receivable from and payable to equity interests and other associated entities can

be disclosed in the items 'Amounts receivable from associated entities' (as distinct from
'Amounts receivable from group companies') and 'Amounts payable to associated entities'
(as distinct from 'Amounts payable to group companies').

5.   The information provided should relate primarily to matters that have an effect on or
which are of particular importance to the health care institution concerned.

The information mentioned above should be presented in case the health care institution has
control over an alliance. In case of significant influence (and no control) there should be presented
less data in the annual reports so as not to overload the user of the annual reports. In these cases
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information can be reduced by both not giving information for example not giving a balance sheet
and profit and loss account and by aggregating information on all the associated non-profit or pro-
fit organisations together

10.7 Contract based alliances between health care institutions

Contract based alliances require separate consideration since they are relatively weak, usually
because they are usually limited to a specific activity and not to a health care institution's entire
organisation. Though a joint venture requires a contract between the venturers, this form of allian-
ce is not seen as contract based but as an alliance with legal personality. Since a contract based
alliance will rarely be strong enough to form a group, combined annual reports (on a consolidated
basis) will be drafted in only exceptional cases (if there is a contract that has a broad and deep
impact on both organisations participating in the contract). With nearly all forms of contract based

alliance, it would suffice to include detailed notes on the structure, related transactions and rela-
tionships and on the importance of the alliance. Where an alliance entails long-term financial com-
mitments or risks, detailed notes should be included in the annual report and the long-term
commitments and risks themselves should be included in the balance sheet (unless the value can-
not be reliably calculated or estimated). By disclosing the ties with related parties separately in the
individual annual report, the user can form an opinion on the importance of the alliance and on
the alliance's effect On the health care institution.

Contract based alliances raise the issue of jointly controlled operations and assets. By car-
lying on their activities jointly under a contract. the venturers seek to achieve more together than
they can individually In such contract based alliances, each venturer promotes its own interests
and the alliance seeks to achieve them.

Three issues are of relevance to a pi-opert>' contract:
1     If an operating lease has been concluded, the lessee healthcare institution discloses the rental

in its profit and loss account and, where appropriate. anv liabilit>· outstanding 10 the lessor is
Included as .1 Current liability and a note is made of the existence of a long-term commitment

to lease property.
2.    If a financing lease has been concluded, the lessee health care institution capitalises the leased

asset in accordance with article 292.112 of the Council for Annual Reporting's Draft
Guidelines while accounting for the financing as a liability and discloses both a charge for
amortisation and a financing expense each year.

3.    lf a Special Purpose Entity (SPE) (or Company (SPC)) has been established, it should be con-
solidated in case there is a group company regardless of whether there is an operating or finan-
cing lease. If there is an SPE of SPC, the Council for Annual Reporting's Guidelines can be
used to teSt whether it is a group company that should be included in the consolidated
accounts.
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lf a long-term contract has been signed to outsource certain functions, such as computing or
accounting, it is sufficient to disclose the commitment in the annual accounts.

The treatment of contract based alliances in annual reports of health care institutions does
not create specific problems. Notes such as those described above provide the user with an insight
into the importance and effect Of the alliance.

10.8 Recommendations

Under the regulations applicable to the end of the 1999 financial year, the RJZ 1991, the
information provided on a health care institution's alliances is insufficient for users to form an opi-
nion on their importance and effect. Both a study of the information provided in the annual
reports and a study of the users corroborate this finding. It is at odds with the fact that the num-
ber, importance and scope of alliances are growing. The Health Care Institutions Annual Reporting
Regulations published in December 1999, which are applicable to financial years commencing on
or after 1 january 2000, introduce many improvements in this area, but they are inadequate as the
health care institutions are still paying only lip service to annual reporting and initiatives to impro-
ve annual reports are very thin on the ground.

Taking into account the specific features of health care institutions (the non-profit character
and the foundation  as  the main organisational  form),  it  has been possible to develop a general
model for their annual reports. The model enhances the value of annual reports for both the user
and the provider of information. One of the underlying principles of this model is that the reports
reflect the lines of accountability and authority; if management has authority over one or more
legal entities or activities, it is accountable for them and has to provide an insight into their perfor-
mance and results. A second principle is that annual reports should include more non-financial
information that explains the factors that influence current and future results on the one hand and
management plans and their past success on the other. The entire model is based on the provision
of information to the users of annual reports and on accountability for the results achieved with
the available resources. Such annual reports are broader in scope than the current financial state-
ments and are prepared on the basis of the Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA,
1994) (modified for the character of health care institutions).

Adequate, structured information on alliances would provide users with an insight into their
importance and effect. It is difficult to measure the cost of providing this information, and the
study made no attempt to do so. Figure 10.3 shows which forms of annual reporting should be
used by which types of alliance. Where several legal entities operate as a single group under cen-
tralised management consolidated annual reports are the preferred form of annual reporting since
they provide an insight into the group's performance to achieve common goals. Where an alliance
makes a material contribution to a health care institution's activities, the alliance should be disclo-
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sed in the notes. Where an alliance qualifies as an associated non-profit organisation (there is mini-
mum significant influence. a lasting relationship is sought and the non-profit organisation's activi-

ties serve the interests of the participating entity), the annual report should include a separate
section providing details and notes specifically on an associated non-profit organisation's effect on
and importance to the participating health care institution.

The new RJZ, which Will take effect as from the 2000 financial year, is a first step towards
improving annual reporting on alliances since consolidation and the provision of limited informa-
tion On the health care institutions' alliances is compulsory.

It is recommended that health care institutions voluntarily adopt the concepts and methods
considered in this thesis insofar as they are not obliged to do so under the RJZ. In addition to
Corporate Governance, the main concepts and methods are: the Comprehensive Model of Business
Reporting (AICPA, 1994), consolidation, notes on associated non-profit organisations and notes on
alliances that are of importance to and have an effect on the health care institution. These concepts
are assumed to improve the quality of annual reports and to give users of annual reports more
insight in relevant information, in particular in the effects alliances have on health care institutions.
Furthermore, it gives management the opportunity to improve reporting viewed the discussion
taking place on Health Care Governance. In several years' time a study could then be made among
the users to determine the extent to which the information provided has enhanced their insight.
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Bijlage  1. Bekostiging van
zorginstellingen

In deze bijlage wordt eerst kort ingegaan op de bekostiging van de Nederlandse gezondheidszorg
in het algemeen en vervolgens op de bekostiging van zorginstellingen.

De zorgsector kan in grote lijnen opgedeeld worden in de Care-sector en de Cure-sector. De Care-
sector wordt in het algemeen bekostigd op grond van de AWBZ, terwijl de Cure-sector bekostigd
wordt op grond van de ZFW

De bekostiging van de AWBZ-sector (de Care-sector) verloopt in grote lijnen als volgt. Bij werkne-

mers wordt op hun loon een procentuele AWBZ-premie (met een bepaald maximum) ingehou-
den. Deze premie wordt ingehouden door de werkgever en afgedragen aan de Bedrijfsvereniging.
Deze stort de premies in de Centrale Kas van de AWBZ. Een zorginstelling die erkend is uit hoofde
van de AWBZ krijgt jaarlijks een (voorlopig) extern budget (Budget Aanvaardbare Kosten) toege-
wezen in overleg met het regionale Zorgkantoor. De bepaling van het externe budget wordt in het
navolgende stuk uitgelegd. Het Zorgkantoor geeft, als uitvoerder van de AWBZ, de Centrale Kas
van de AWBZ opdracht om maandelijks een twaalfde deel van het externe budget aan de zorgin-
stelling uit te keren. Het Zorgkantoor draagt tevenS zorg voor de inning van eigen bijdragen bij
gebruikers van de AWBZ-instellingen en afdracht daarvan aan de Centrale Kas van de AWBZ. Na

afloop van elk kalenderjaar stelt de zorginstelling een zogenaamde nacalculatie op en overlegt deze
aan het Zorgkantoor. Beide partijen dienen vervolgens de nacalculatie in bij het COTG die achteraf
het definitieve externe budget vaststelt. Wjkt deze vaststelling af van de eerdere, voorlopige vast-

stelling, dan vindt verrekening plaats.

De cure-sector wordt als volgt bekostigd. Bij Ziekenfondsverzekerden wordt door de werkgever
een procentuele premie (met een maximum) ingehouden op het loon en afgedragen aan de
Bedrijfsvereniging. Via verdeelsleutels worden deze premies verdeeld over de zorgverzekeraars in
Nederland. Deze zorgverzekeraars innen bovendien bij de bij hun verzekerde clienten de zoge-
naamde nominale premies die zij in eigen beheer houden. Tevens innen de zorgverzekeraars bij de
bij hen aangesloten particulier verzekerden nominale premies. Gezamenlijk vormen de voornoem-

de premies de inkomsten van de zorgverzekeraars. Op basis van door de zorginstellingen direct of
via de verzekerden ingediende nota's betalen de zorgverzekeraars de zorginstellingen die verrich-
tingen hebben uitgevoerd voor de clienten van de zorgverzekeraar. De tarieven van de verrichtin-
gen worden centraal vastgesteld door het COTG.

Het onderstaande voorbeeld gaat slechts in op de wezenlijke kenmerken van de externe budgette-
ring van zorginstellingen. Uitgegaan worcIt van een ziekenhuis met 500 bedden. Er is met goed-
keuring van de overheid f 100 miljoen geinvesteerd, hetgeen tot jaarlijkse afschrijvingen van f 3

miljoen leidt.

Externe verslaggeving van samenwerhende zorginstellingen   307



Stap 1. Productie-afspraken

De zorgrerzekeraar maakt met het ziekenhuis de volgende afspraken
1    Het ziekenhuis heeft 500 van overheidswege erkende bedden.
2.   Het ziekenhuis zal 150.000 verpleegdagen leveren
3    Het ziekenhuis zal 5.000 operaties uitvoeren.
Deze fase bevat nog weinig normatie 'e componenten. Slechts de erkende capaciteit van 500 bed-
den is van overheidswege vastgesteld.

Stap 2. Vertaling productie-afspraken in extern budget

Het COTG vertaalt de afspraken als volgt in een extern budget:

Afspraak Parameterwaarde (in f) Budgetonderdeel (in f)
500 bedden 150.000 75.000.000

150.000 verpleegdagen 200 30.000 000

afschrijvingen gebaseerd
off 100

miljoen 3.000.000

geinvesteer
TOTAAL Extern Budget 108.000.000

In deze opstelling zijn de parameterwaarden van overheidswege vastgestelde en genormeerde

bedragen per  'eenheid

Stap 3 Berekening tarief

Op basis van het externe budget van / 108 miljoen worden larieven berekend. De operaties heb-
ben een zogenaamde "tariefwaarde" van f 5.600 per stuk. De 5.000 operaties leveren dus f 28
milloen op. Aldus resteert een stuk extern budget van f 80 miljoen. Verdeeld over 150.000 ver-
pleegdagen levert dit een tarief per verpleegdag van f 533,- (afgerond) op. Het ziekenhuis mag
nu twee tarie\'en hanteren. / 5.600 per operatie en j 533 pit ierpleegdag

Stap 4. Produceren en factureren

Het ziekenhuis maakt in het jaar 140.000 verpleegdagen en 5.100 operaties. Zij brengt haar
patienten het volgende in rekening

Productie Tarief (in f) "Gedekt" (in f)
5.100 operaties 5.600 28.560.000

1 40.000 verpleegdagen 533 74.620.000

TOTAAL in rekening gebracht 103.180.000
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Stap 5. Berekening financieringsoverschot of -tekort

Het financieringstekort wordt als volgt berekend:

Extern budget 108.000.000

In rekening gebracht aan klanten 103.180.000

Financieringstekort 4.820.000

Stap 6. Verwerking financieringsoverschot of -tekort

Het tekort van f 4.820.000 wordt het volgende jaar als "opslag" op de tarieven gehanteerd.  Is er
bijvoorbeeld sprake van 145.000 afgesproken verpleegdagen, dan mag per verpleegdag f 33,-
(afgerond) extra (boven het "normale" tarieD in rekening gebracht warden. Er vindt geen inhaal

plaats van de aantallen verpleegdagen en/of operaties die in werkelijkheid afwijken van de produc-
tie-afspraak.

Betekenis van het financieringsoverschot of -tekort

De instelling mag elk jaar het voor dat jaar geldende externe budget als opbrengst verantwoorden.
Immers, dat bedrag is goedgekeurd voor de in dat jaar gemaakte productie-afspraken, ongeacht of
die afspraken wel of niet gerealiseerd worden. De tarieven die in rekening gebracht worden dienen
slechts ter dekking van het externe budget en hebben geen directe relatie met het product of de
productie. Het verschil tussen het externe budget en de daadwerkelijk geinde gelden ter dekking
van dat externe budget worden op de balans verantwoord als financieringstekort (minder in reke-
ning gebracht dan extern budget) of financieringsoverschot (meer in rekening gebracht dan extern

budget).

Binnen het externe budget is de zorginstelling, onder voorwaarden, vrij om kosten te maken. Zijn
de kosten hoger dan het externe budget, dan maakt de zorginstelling verlies; zijn de kosten lager
dan het externe budget, dan kent de zorginstelling een winst. Zowel winst als verlies zijn een
exploitatiesaldo.
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Bijlage 2. Regeling Jiarverslaggeving
Ziekenhuisvoorzleningen (RJZ) 1991

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

1n deze regeling wordt verstaan onder:
a   jaarrekening: de balans en de resultatenrekening met de toelichting;
b rechtspersoon: ieder die een ziekenhuisvoorziening beheert, als bedoeld in de Wet Zieken-

huisvoorzieningen (Stb. 1971,268), voorzover dat het beheer betreft.

Hoofdstuk 2

Artihel 2 Algemene bepalingen

1 Deze regeling geldt voor jaarrekeningen, jaarverslagen en de aan die stukken toe te voegen

overige gegevens, zowel in de vorm waarin zij door het bestuur van de rechtspersoon zijn
opgemaakt, als in de vorm waarin zij door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon zijn
vastgesteld of goedgekeurd.

2     De jaarrekening betreft alleen de ziekenhuisvoorziening, tenzij anders wordt vermeld.
3     Indien de jaarrekening betrekking heeft op meer dan ten ziekenhuisvoorziening, wordt zij per

voorziening uitgesplitst. Wat de balans betreft gebeurt dit voorzover mogelijk in de toelichting.
4     1ndien in de jaarrekening gegevens van andere activiteiten van de rechtspersoon dan die met

betrekking tot de ziekenhuisvoorziening waarop de jaarrekening betrekking heeft, zijn opge-
nomen, worden die gegevens afzonderlijk vermeld.

5 Vermeld worden gegevens over het aantal, de aard en de omvang van samenwerkingsverban-
den; daarbij wordt de mate van zeggenschap van de rechtspersoon in het beheer van het

samenwerkingsverband medegedeeld.
6    Als samenwerkingsverband wordt aangemerkt een organisatorisch verband waarin de rechts-

persoon duurzaam samenwerkt met andere rechispersonen ten dienste van de werl<zaamheid
van de ziekenhuisvoorziening en waaruit risico's of verplichtingen voor hem voortvloeien.

Artihel 3 Doelbepalingen

1     De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd een zodanig inzicht, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd
omtrent het vermogen en het resultaat van de rechtspersoon alsmede, voorzover de aard van
een jaarrekening dat toelaat, omtrent haar solvabiliteit en liquiditeit.

2    De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermo-

gen van de rechtspersoon en de samenstelling daarvan in actief- en passiefposten op het einde
van het boekjaar weer.

3    De resultatenrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte
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van het resultaat van het boekjaar en zi in afleiding uit de posten van baten en lasten weer.
4     De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, onverschillig of zij

lot ontrangsten of uitgaven in dat boeklaar hebben geleid.

Artikel 4 Gegevensbepalingen

1    Indien het verschaffen van het in artikel 3, eerste lid, bedoelde inzicht dit vereist, worden in
de jaarrekening gegevens verstrekt ter aanvulling van hetgeen bij deze regeling wordt ver-
langd. Indien dit noodzakelijk is voor het verschaffen van dat inzicht, mag van de voorschrif-
ten worden afgeweken,de reden van deze afwijking wordt in de toelichting uiteen-gezet,
voorzover nodig onder opgaaf van de invloed ervan op vermogen en resultaat.

2     De samenvoeging, de ontleding en de rangschikking van de gegevens in de jaarrekening en de
toelichting op die gegevens zijn gericht op het vereiste inzicht.

3     Het is niet toegestaan in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten tegen elkaar te
laten wegvallen, indien zij ingevolge deze regeling in afzonderlijke posten moeten worden
epgenomen.

4     Een post behoeft niet afzonderlijk te worden vermeld, indien deze in het geheel van de jaarre-
kening van te verwaarlozen betekenis is voor het vereiste inzicht. De bij deze regeling vereiste
vermeldingen in de toelichting mogen achterwege blijven voorzover zij afzonderlijk en teza-
men met soortgelijke vermeldingen voor dit inzicht van te verwaarlozen betekenis zouden
ZlJn.

5 Zoveel mogelijk wordt bij ieder post van de jaarrekening het bedrag van het voorafgaand
boekjaar vermeld; voorzover nodig wordt dit bedrag ter wille van de vergelijkbaarheid herzien
en wordt de afwijking ten gevolge van de herziening to€gelicht.

A,tikel 5 Algemene gegevens

De rechtspersoon vermeldt in de jaarrekening:
a    de naani en de restigingsplaats van de ziekenhutsvoor=iening waarop de laarrekening betrek-

king heeft.
b   de naam en de vestigingsplaats van de rechtspersoon,
c    de namen en vestigingsplaatsen van de ziekenhuisvoorzieningen, die door de rechtspersoon

worden beheerd,
d    de namen en vestigingsplaatsen van samenwerkingsverbanden,
e     de naam en woonplaats van de bestuurders van de rechtspersoon onder vermelding van hun

functie in het bestuur, alsmede van de leden van de toezichthoudende organen van de rechts-
persoon,

f     de namen van de leden van de directie van de onder a bedoelde ziekenhuisvoorziening en van
de in de ziekenhuisvoorziening werkzame leden van de medische en sociaal-wetenschappelij-
ke staf danwel de leden van het bestuur van de medische staf, met vermelding van disciplines
en specialismen.
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Artikel 6 Indelingsmodel

1     De jaarrekening wordt ingericht volgens het voor het boekjaar geldende model voor de inde-

ling van de jaarrekening van ziekenhuisvoorzieningen.
2    De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur stelt het modelschema vast. Hij kan ten

aanzien van het model nadere regels stellen welke kunnen afwijken van bepalingen van de
hoofdstukken 3 en 4 van deze regeling.

3     Het bestuur van de Stichting Nationaal Ziekenhuisinstituut kan de minister voorstellen doen
met betrekking tot het opstellen of wijzigen van het model.

Artikel 7 rekeningschema

1     De rechtspersonen dienen zoveel mogelijk in onderling overleg en in overleg met het
Nationaal Ziekenhuisinstituut te streven naar de totstandkoming van een rekeningschema voor

de ziekenhuisvoorzieningen dat als leidraad kan dienen bij de vermelding van gegevens.
2    Een vastgesteld rekeningschema wordt ter kennisneming toegestuurd aan de minister van

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Hoofdstuk 3

Artihel 8 Hoofdindeling van de balans

1     Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij
zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al of niet duur-
zaam te dienen.

2    Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriele, de materiele en finan-
ciele vaste activa.

3    Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de vorderingen,
effecten, liquide middelen en, voorzover zij niet onder de vorderingen zijn vermeld, de overlo-

pende activa.
4    Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de

schulden en, voorzover zij niet onder de schulden zijn vermeld, de overlopende passiva.

Artihel 9 Immateriele vaste activa

Onder de immateriele vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
a aanloopkosten;
b aanloopverliezen,
c   emissie- en leningkosten;
d   kosten van goodwill die van derden is verkregen;
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e   vooruitbetalingen op inimateriele vaste activa.

Artikel 10 Materiele vaste activa

1    Onder de materiele vaste activa worden afzonderlilk opgenomen:
a   gebouwen en terreinen,
b installaties,
c    invenlarissen;

d    gebouwen en installaties in aanbouw of aanleg en vooruitbetalingen op materiele vaste

activa;
e   niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa.

2    Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiele vaste activa slechts een beperkt
zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld.

Artihel  11 Financiele vaste activa

Onder de financiele vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
a     vorderingen op samenwerkingsverbanden bedoeld in artikel 2, zesde lid,
b deelnemingen;
c   ovenge vorderingen

Artikel  12  Verloop van posten

Het verloop gedurende het boekjaar van elk der posten, behorende tot de vaste activa, wordt in
een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken
a    de aanschaffingsprijs, de daarop gedane afschrijvingen en de boekwaarde aan het begin van

het boeklaar.
b   de som van de waarden waartegen de activa die in de loop ran liet boeklaar Zi.In vet'worven te

boek zijn gesteld,
i    de soni ,'an de waarden der activa die in de loop van het iaar zijn vervreemd of buiten gebruik

gesteld met de vermelding van de aanschaffingsprijzen en van daarop gedane afschrijvingen,

d   de afschrijvingspercentages,
e    de afschrijvingen over het boekjaar,
f    de aanschaffingsprijs, de daarop gedane afschrijvingen en de boekwaarde aan het einde van

het boekjaar.

Artikel 13 Voorraden

De tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlilk vermeld, onderscheiden naar
hun soort.
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Artikel 14 Vorderingen

1    Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:

a   vorderingen op debiteuren;
b overige vorderingen, met uitzondering van die waarop de artikelen 15 en 17 van toepas-

sing zijn.
2    Een academisch ziekenhuis vermeldt bovendien afzonderlijk de vorderingen krachtens de

rijksbijdrage, bedoeld in artikel 179, tweede lid, onderdeel c van de Wet op het wetenschap-

pelijk onderwijs (Stb. 1986, 414).
3    Bij elk van de in het eerste lid vermelde groepen van vorderingen wordt aangegeven tot welk

bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar.

Artikel 15 Financieringstehort

1 Afzonderlijk wordt vermeld het nog in de tarieven te verrekenen financieringstekort. Het
financieringstekort is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wette-

lijk budget voor aanvaardbare kosten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten
en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

2 Onder wettelijk budget wordt verstaan het krachtens de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb.
1980, 646) door het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde

bedrag voor aanvaardbare kosten, aangevuld met een berekening van nog met definitief toege-
kende, te verwachten aanpassingen van dat bedrag.

3 Aangegeven wordt in hoeverre de definitieve vaststelling van het wettelijke budget voor aan-
vaardbare kosten door het in het tweede lid bedoelde orgaan heeft plaatsgevonden.

4     Het bedrag wordt vermeld waarvoor in de boekjaren, volgend op dat waarop de jaarrekening
betrekking heeft, verrekening zal plaatsvinden op grond van reeds afgegeven beschikkingen
door het orgaan, bedoeld in het tweede lid.

Artikel  16 E#ecten

1 Afzonderlijk worden vermeld:
a   de gezamenlijke waarde van de effecten die zijn opgenomen in de prijscourant van een

Nederlandse of buitenlandse beurs,
b   de gezamenlijke waarde van de overige effecten.

2    Omtrent de effecten wordt vermeld in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechts-

persoon staan.

Artihel 17 Liquide middelen

1    Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen en de banksaldi.
2    Omtrent de saldi wordt vermeld in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtsper-

Soon staan.
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Artihel 18 Eigen vermogen

1    Onder het eigen vermogen worden afzonderlilk opgenomen:
a   het kapitaal,
b   de reserves.

2 Reserves worden naar hun aard onderscheiden Een academisch ziekenhuis kan onder andere
een reserve voor wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek aanhouden.

3    Het verloop van het eigen vermogen wordt in de toelichting uiteengezet met vermelding van
statutaire bepalingen dienaangaande.

4    In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de exploitatie-saldi over de laatste vijf boek-
Jaren.

Artihel 19 Voorzieningen

1    Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen:

a   verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch rede-
lijkerwils is te schatten;

b   op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen
of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

c kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die
kosten zijn oorsprong mede vindt in het boekjaar of in een voorafgaand boekjaar en de
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

2    Waardevermindering van een actief wordt niet door vorming van een voorziening tot uitdruk-
king gebracht

3    De voorzieningen worden gesplitst naar de aard der verplichtingen, verliezen en kosten waarte-

gen zij worden getroffen; zij worden overeenkomstig de aard nauwkeurig omschreven. In de
toetichting wordt zoveel mogelijk aangegeven in welke mate de voorzieningen als langlopend
moeten worden beschouwd.

4   In ieder geval worden afzonderlijk opgenomen
a   het vernieuwingsfonds,
b   de egalisatievoorziening onderhoud.
c   de voorziening voor belastingverplichtingen, die na het boekjaar kunnen ontstaan, doch

aan het boekjaar of een voorafgaand boekjaar moeten worden toegerekend,

d   de voorzieningen voor pensioenverplichtingen.
5    Mutaties in de voorzieningen worden in de toelichting uiteengezet.

Artikel 20 Schulden

1   Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:
a   obligatieleningen en andere leningen;
b   schulden aan kredietinstellingen;

316     Externe verslaggeving van samenwerkende:orginstellingen



c   schulden aan leveranciers;
d   schulden ter zake van salarissen, belastingen en sociale lasten,
e   schulden ter zake van pensioenen,
f overige schulden.

2    Bij elk van de in het eerste lid vermelde groep van schulden wordt aangegeven tot welk bedrag
de resterende looptijd langer is dan een jaar met een aanduiding van het rentepercentage en
met afzonderlijke vermelding tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijfjaar.

3    Onderscheiden naar de in het eerste lid genoemde groepen wordt aangegeven voor welke
schulden zakelijke zekerheid is gesteld en in welke vorm dat is geschied. Voorts wordt mede-
gedeeld ten aanzien van welke schulden de rechtspersoon zich, al dan niet voorwaardelijk,
heeft verbonden tot het bezwaren of niet bezwaren van goederen, voorzover dat noodzakelijk
is voor het verschaffen van het in artikel 3, eerste lid, bedoelde inzicht.

4 Aangegeven wordt, tot welk bedrag schulden in rang zijn achtergesteld bij andere schulden; de
aard van deze achterstelling wordt toegelicht.

5    Indien het bedrag, waarmee de schuld wordt afgelost hoger is dan het ontvangen bedrag, dan
mag het verschil, mits afzonderlijk vermeld, uiterlijk tot de aflossing worden geactiveerd.

6    Het bedrag wordt vermeld dat de rechtspersoon op leningen, die zijn opgenomen onder de
schulden met een resterende looptijd van meer dan een jaar, moet aflossen tijdens het boek-

jaar, volgend op dat waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Artikel 21 Financieringsoverschot

1 Afzonderlijk wordt vermeld het nog in de tarieven te verrekenen financieringsoverschot.
2    Artikel 15, eerste lid, tweede volzin en tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige

toepassing met dien verstande dat voor "financieringstekort" wordt gelezen "financieringsover-
schot"

Artikel 22 Langlopende verplichtingen

1     Indien de rechtspersoon zich heeft verbonden tot de voldoening van belangrijke financiele
verplichtingen gedurende een aantal jaren tengevolge van opstal, huur, pacht en koop op
afl)etaling, wordt van deze verplichtingen afzonderlijk in de toelichting melding gemaakt.

2    Indien de rechtspersoon zich heeft verbonden tot de voldoening van andere dan in het eerste
lid bedoelde financiele verplichtingen, die naar hun aard of omvang van bijzondere betekenis
zijn, wordt ten aanzien van deze verplichtingen in de toelichting mededeling gedaan van de
wijze waarop de financiering van deze verplichtingen zal plaatsvinden.

3    Indien de rechtspersoon door borgtochten of overeenkomsten van soortgelijke strekking
garantieverplichtingen heeft aangegaan, wordt van de omvang van deze verplichtingen in de
toelichting melding gemaakt.

4    Artikel 20, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op het eerste tot en met derde lid.
5 Vermeld wordt tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen financiele verplichtingen
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de rechtspersoon voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlo-

pende overeenkomsten voortvloeien. Daarbij worden afzonderlijk vermeld de verplichtingen
legens samenwerkingsverbanden, bedoeld in artikel 2, zesde lid. Artikel 20, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

A, tihel 23 Staat van herhomst en bestedingen

In de toelichting op de balans wordt een staat van herkomst en besteding van middelen opgeno-
men, daarin wordt aangegeven wat de financieringsbronnen zijn geweest en op welke wijze deze

middelen zijn besteed.

Hoofdstuk 4

Artihel 24 Resultatenrehening

1    Op de resultatenrekening worden aan baten en lasten in ieder geval afzonderlijk opgenomen:
a   salarissen, vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid,
b sociale kosten en andere personeelskosten;
c   kosten van voeding;
d andere hotelmatige kosten,
e algemene kosten;
f   patient-, c.q. bewonersgebonden kosten,
g   terrein- en gebouwgebonden kosten,
h   afschrijvingen, huur en leasing, vernieuwingsfonds en intrest,
i hulpbedrijven,
j wettelijk budget voor aanvaardbare kosten,
k  vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden,
1 exploitatie-saldi van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste actir.7,
m overige baten en lasten;

n   voordelig of nadelig saldo.
2   Een academisch ziekenhuis vermeldt bovendien afzonderlijk

a   de bijdrage uit 's Rijks kas, als bedoeld in artikel 179, tweede lid, onderdeel c van de Wet
op het wetenschappelijk onderwijs,

b   afschrijvingen ten laste van het eigen vermogen.
3    In de toelichting wordt het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten uiteengezet.

4    Overeenkomstig de indeling van de resultatenrekening worden de cij fers van de exploitatie-
begroting van het boekjaar opgenomen.
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Artikel 25 Financiele gang van zaken

In de toelichting wordt inzicht verschaft in de financiele gang van zaken, daarbij wordt een uitsplit-
sing gemaakt van de kosten, de opbrengsten en de overige baten en lasten.

Artihel 26 Personeelsbezetting

Medegedeeld wordt het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werl<zame

werknemers, ingedeeld op een wijze die is afgestemd op de inrichting van de ziekenhuisvoorzie-

ning.

Hoofdstuk 5

Artikel 27 Grondslagen, waardering m resultaatbepaling

1     Bij de keuze van een grondslag voor de waardering van een actief en van een passief en voor de
bepaling van het resultaat laat de rechtspersoon zich leiden door de voorschriften van artikel 3.

2    De grondslagen waarop de waardering van de activa, bedoeld in artikel 9 en artikel 10, berus-
ten, zijn de aanschaffings- of vervaardigingsprijs.

3 Voordelige exploitatieresultaten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum

zijn verwezenlijkt. Nadelige exploitatieresultaten en risico's, die hun oorsprong vinden voor
het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaar-
rekening zijn bekend geworden.

4    De grondslagen van de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat
worden met betrekking tot elk der posten uiteengezet.

5 Slechts wegens gegronde redenen mogen de waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaand jaar zijn
toegepast. De reden der verandering wordt in de toelichting uiteengezet. Tevens wordt inzicht
gegeven in haar betekenis voor vermogen en resultaat aan de hand van aangepaste cijfers voor
het boekjaar of voor het voorafgaande boekjaar.

Artikel 28 Afschrijvingen

1   De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De methoden
volgens welke de afschrijvingen zijn berekend, worden in de toelichting uiteengezet.

2    Op het overeenkomstig artikel 20, vijfde lid, geactiveerde deel van een schuld wordt tot de
aflossing jaarlijks een redelijk deel afgeschreven.
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Artikel 29 Waa,devermindering

1 Waardeverminderingen ian actiz·a wi,rden onalhankelilk van het rebultaat \an het boeklaar in
aannierking genomen.

2   Vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. indien deze op de balansdatum
tiger is dan de aanschaffings- ofiers·aardigingspri is. De waardering geschiedt tegen cen andere

lagere waarde, indien het in artikel 3, eerste lid, bedoelde inzicht wordt gediend.
3 tndien redelijkerwijs een buitengewone waardevermindering van vlottende activa op korte ter-

miln valt te voorzien, mag bij de waardering hiermede rekening worden gehouden.

Hoofdstuk 6

A rtikel 30 Jaarverslag

1    Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang

\·an zaken gedurende het boekjaar.
2    In het jaan·erslag wordt een analyse opgenomen van de uitkomst van de resultatenrekening.

daarin worden onder andere de gemaakte productieafspraken, de werkelijke productie, het
wetteliike budget voor aanvaardbare kosten en de begroting betrokken.

3    In het laarverslag worden mededelingen gedaan omtrent gebeurtenissen van bijzondere bete-
kenis die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden onder vermelding van eventu-

cle financiele gevolgen. Mededelingen worden gedaan omtrent de rerwachte gang van zaken,
daarbij wordt voorzover gewichtige belangen zich hiertegen niet verzetten, in het bijzonder

aandacht besteed :ian de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting
4   [.en academisch ziekenhuis doet bovenclien mededelingen omtrent de werkzaamheden op het

Rehied \·an wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek
5   Het laarverslag mag niet in striid ziin met de jaarrekening

Hoofdstuk 7

Artikel 31 Overige gegevens

1     Aan de jaarrekening en het jaarverslag worden de volgende gegevens toegevoegd

a   de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 32, vierde lid:
b    kwantitatiere gegevens die inzicht geven in de omvang van de prestaties gedurende het

boelgaar, alsmed€ een overzicht van de in het boekjaar gehanteerde tarieven per verpleeg-

dag, onderscheiden naar de diverse klassen
2   Een academisch ziekenhuis voegt bovendien kwantitatieve gegevens toe die inzicht geven in de

omrang van de prestaties in het boekjaar op het gebied van wetenschappelilk geneeskundig
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onderwils en onderzoek.
3    De gegevens mogen niet in strijd zijn met de jaarrekening en het jaarverslag.

Hoofdstuk 8

Artikel 32 Deshundigenonderzoek

1     De rechtspersoon verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registerac-
countanl.

2     De accountant onderzoekt of de jaarrekening het in artikel 3, eerste lid, vereiste inzicht geeft.

Hij gaat voorts na of de jaarrekening aan de bij en krachtens deze regeling gestelde regels vol-

doet, en of het jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig deze regeling is
opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is.

3    De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon.

4    De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouw-
heid van de jaarrekening; voor het onderzoek volgens de tweede zin van het tweede lid mag
hij volstaan met de vermelding van hem gebleken tekortkomingen.

5     De jaarrekening kan niet worden vastgesteld of goedgekeurd, indien zij niet is voorzien van de

verklaring van de accountant.

Hoofdstuk 9

Artikel 33 Openbaarmaking

1     Het bestuur zendt jaarlijks voor 1 september een exemplaar van de jaarrekening over het voor-
afgaande boekjaar, het jaarverslag en de accountantsverklaring toe aan:

a    het College van gedeputeerde staten van de provincie waar de ziekenhuisvoorziening is
gevestigd;

b    het bestuur van de Stichting Nationaal Ziekenhuisinstituut;
c    de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

2    Een academisch ziekenhuis zendt tevens een exemptaar van de jaarrekening en de daaraan toe
te voegen stukken, bedoeld in het eerste lid, aan de minister van Onderwijs en
Wetenschappen.

3     Op het exemplaar van de jaarrekening moet de dag van vaststelling en goedkeuring zijn aange-
tekerld.

4    De organen, bedoeld in het eerste lid onder a en b, dragen zorg voor het voor eenieder ter
inzage leggen van de stukken, bedoeld in het eerste lid, ter provinciale griffie, respectievelijk
ten kantore van de genoeride stichting.
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Hoofdstuk 10

A, tikcl .34 Ove,gangsbepaling

'De op grond \ an het Besluit laarrekening ziekenhuis\oorzieningen (Stcrt  1983.252) genomen
besluiten aangaaride het modelschema en het rekeningscherna blilien gelden \oor de tild waar\oor
zii werden vastgesteld of tot zil door andere, volgens deze regeling genomen besluiten, worden

vervangen of ingetrokken.

Artikel 35 Uitzonderingsbepaling

Deze regeling is niet van toepassing op militaire ziekenhuizen.

Aitikcl 36 Intrehhing bcsluit

Het Besluit jaarrekening ziekenhuisvoorzieningen 1984 wordt ingetrokken.

Artikel 37 Inwerhingtreding

Deze regeling, die met de daarbil behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst,
treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant
waarin zij is geplaatst, met dien verstande dat de jaarrekening over het boekiaar  1990 mag worden
ingericht overeenkomstig het besluit, bedoeld in artikel 36

A,tikel .38 Citeertitel

Deze regeling kan Li·orden aangehaald als Regeling lait" ·erslaggez·ing ziekenhuisi·oor:ieningen
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Toelichting op de RJZ

1 Inleiding

Voor de jaarverslaggeving van ziekenhuisvoorzieningen is een nieuwe regeling vastgesteld. Zij ver-
vangt het Besluit jaarrekening ziekenhuisvoorzieningen van 1984. Dit besluit moest om verschil-
lende redenen worden gewijzigd. De wijziging was omvangrijk genoeg om tot het maken van een
nieuwe regeling over te gaan. Wat zich ten aanzien van dit besluit, hierna te noemen het BJZ, aan-
diende om gewijzigd te worden, is in de nieuwe regeling opgenomen.

Zo zijn de gevolgen verwerkt van de aanpassing van de regelgeving voor de jaarrekening van aca-
demische ziekenhuizen en de gewijzigde financieringssystematiek voor de ziekenhuisvoorzienin-
gen. De academische ziekenhuizen vallen sedert 1 januari 1991 onder de Wet Ziekenhuisvoor-

zieningen (WZV). Aan het modelschema voor de indeling van de jaarrekening van ziekenhuisvoor-

ziening en het daarmee samenhangende rekeningschema is opnieuw vorm gegeven. Over het
geheel genomen is de regeling meer in de lijn gebracht met de regeling van de jaarrekening en het
jaarverslag van het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9).

Het doel van de regeling is onveranderd het verschaffen van inzicht aan overheid en publiek in de
situatie met betrekking tot het financiele beheer van ziekenhuisvoorzieningen.

Voor de overheid bieden de jaarrekeningen van ziekenhuisvoorzieningen de mogelijkheid gegevens
te verkrijgen, die nodig zijn voor de macro-kosten-beheersing, het volgen van de ontwikkelingen
in de zorgsector, inzicht in de uitvoering van beleid als verwoord in de Wet Ziekenhuisvoorzienin-
gen, de Wet tarieven gezondheidszorg, Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten, het opstellen van regioplannen, het bepalen van de risicopositie van belang voor het
garantiebeleid, de beoordeling van bouwinitiatieven en de uitvoering van het saneringsbeleid.

Voor andere betrokkenen bieden de jaarrekeningen gegevens voor de beoordeling van de bedrij fs-
voering en de concurrentiepositie (andere instellingen, personeel, toegelaten specialisten), de

beoordeling van de risicopositie (kapitaalverschaffers), inzicht in de nakoming van gemaakte
afspraken en in de kostenstructuur (ziektekostenverzekeraars), bedrijfsvergelijkingen en ander
(markt)onderzoek (ziektekostenverzekeraars) en budgetcontrole (het Centraal orgaan tarieven

gezondheidszorg).

Inhoudelijk brengt de nieuwe regeling geen grote veranderingen met zich mee voor het handelen
van de direct betrokkenen met betrekking tot de jaarrekeningen. Vergeleken met het BJZ gaat het
om een beperkte uitbreiding en aanscherping van bepatingen, die de betrokkenen eerder bekend
dan nieuw zullen voorkomen. Vertegenwoordigers van organisaties in de gezondheidszorg, in casu
het Nationaal Ziekenhuisinstituut en de Vereniging van Academische Ziekenhuizen, zijn nauw
betrokken geweest bij de opstelling van de regeling.
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Op grond van de ervaringen met het BJZ zal de handhaving van de regeling, naar verwachting,
Keen probleeni opleveren. Van enige druk op het lustitieel apparaat is tot nu toe geen sprake Net
als het BJZ valt de regeling onder de werking van de Wet Economische Delicten (WED). De WED
spreekt van voorschriften. gesteld bil of krachtens artikel 23 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen
Handelingen in strild daarmee worden aangenierkt als overtredingen. Overtredingen van de roor-
schriften worden in eerste .ianleg bcoordeeld door de economische kamer rmi een .irrcindisse
nientsrechtb.ink. Afgezien van straffen en bijkomende straffen kan de economische rechter
niaatregelen opleggen ter nakoming van hetgeen bij of krachtens de onderhavige regeling is
bepaald. Voorzover bekend zijn ten aanzien van het BJZ sanctiemaatregelen nimmer toegepast.

11 Samenwerkingsverbanden

In de regeling zijn de samenwerkingsverbanden waaraan de rechtspersoon deelneemt ten behoeve
van de ziekenhuisvoorziening, scherper aangezet. Samenwerking in het ziekenhuiswezen doet zich
voor len aanzien van activiteiten die worden uitgevoerd door voorzieningen die zelf aangemerkt
worden als ziekenhuisvoorzieningen Samenwerking kan zich ook uitstrekken tot andere activitei-
ten. Voorbeelden van de eerste samenwerkingsvorm zijn bloedbanken, opleidingscentra, compu-
tercentra, wasseri}en, apotheken, administratiegebouwen en laboratoria. Van andere aard is de
samenwerking die activiteiten tot inzet hebben, zoals de aanschaf en het gebruik van dure appara-
tuur, maaltijdvoorzieningen, diagnostisch onderzoek, technische en/of agrarische diensten, eerste-

liinsprolecten.
Iii juridisch opzicht kan de samenwerking ook verschillend ziln geregeld. Zij kan zich voltrekken
op grond van een regeling van samenwerking. Er kan ook een vorm aan zi in gegeven door de
instelling van een afzonderlilke rechtspersoon, een stichting of ,·ereniging. Verder kunnen sanien-
werkingsverbanden verschillen in onivang van het terrein ran samenwerking, zowel in functioneel
als in ten itoriaal opzicht. Ook het aantal deelnemende organisaties kan uiteenlopen.

Ten aanzieii r·an zulke samenwerkingsverbanden is in de regeling een algemene hepaling opgeno-

men betrellende het rermelden \ an gege\·ens omtrent het aantal, de aard en de omvang Cart 2. vilf-
de lid) en een hilzlindere hepaling betreffende de z ernielding \·an financiele verplichtingen jegens
samenwerkingsverbanden, voorzover niet opgenomen in de balans (art 22, vilfde lid). De gege-
vensverstrekking omtrent het aantal, de aard en de omvang van samenwerkingsverbanden dient
geen afzonderlijk doel. Zij hoort als toelichting bij de posten die in de balans en de resultalenreke-
ning worden opgenomen als vorderingen op samenwerkingsverbanden, voorzieningen tegen risi-
cos, respectievelijk verplichtingen met betrekking tot samenwerkingsverbanden, schulden aan

samenwerkingsverbanden en als baten en lasten die uit sanienwerkingsverbanden voortvloeien.
Van deze ten opzichte van het BJZ uitgebreidere gegevensverzameling mag worden verwacht dat zij
bijdraagt aan het vereiste inzicht omtrent het verniogen en het resultaal roorzover dal door samen-

werkingsactiviteiten wordt beinvioed.
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111 Jaarverslag

Betrekkelijk nieuw, althans in het kader van de regeling van de jaarrekening van ziekenhuisvoor-
zieningen, is de bepaling aangaande het verslag over het in het desbetreffende boekjaar gevoerde
bestuur. Dit jaarverslag, het verslag van de directie c.q. (raad van) bestuur is met deze regeling een
verplicht onderdeel van de jaarrekening. Het BJZ bevatte geen voorschrift betreffende het jaarver-

slag, wat niet wegneemt dat de meeste ziekenhuisvoorzieningen wel een dergelijk verslag uitbren-
gen. In dit opzicht bevestigt de jaarverslag-bepaling (artikel 30) de praktijk. Voor de academische
ziekenhuizen was het voorheen voorgeschreven in het Besluit jaarrekening academische ziekenhui-
zen "algemene toelichting".
Overigens dient het jaarverslag als onderdeel van een jaarrekening, onderscheiden te worden van
het jaarverslag van werkzaamheden van ziekenhuisvoorzieningen dat krachtens andere wettelijke
regelingen (de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en het Erkenningsbesluit) moet worden
gemaakt.

IV Publiekrechtelijke voorzieningen

Voor gemeenten, provincies en het rijk is, met betrekking tot de ziekenhuisvoorzieningen die zij
beheren, de uitzonderingsbepaling vervallen, welke gold voor onder andere het doen van opgave
over vermogen en resultaat en het kapitaal. De voorschriften daaromtrent in het BJZ waren steeds

gerelateerd aan het begrip "rechtspersoon in volle omvang, waaruit, strikt gelezen, zou moeten
worden opgemaakt dat gemeenten, provincies en het rijk hun hele financiele huishouding uit de
doeken zouden moeten doen in het kader van de rekening en verantwoording over het bestuur
van hun ziekenhuisvoorzieningen. Dit is nimmer de bedoeling geweest. Om elk misverstand te
vermijden, dat overigens ook had kunnen bestaan ten aanzien van verenigingen en stichtingen die
meer doen dan een ziekenhuisvoorziening exploiteren, is in de onderhavige regeling een algemene
restrictie aangebracht in de definitie van het begrip rechtspersoon. Artikel 1, onderdeel b, beperkt
de rechtspersoon en daarmee zijn handelen ten opzichte van de jaarrekening, tot het beheer van de

ziekenhuisvoorziening. De restrictie houdt in dat alle voorgeschreven opgaven uitsluitend betrek-
king hebben op de ziekenhuisvoorziening die van een overheidslichaam, vereniging of stichting
uitgaat. Daarmee verviel de noodzaak nog langer een uitzondering te maken voor de genoemde
overheidslichamen op punten die in het BJZ werden genoemd. Het handhaven ervan had ook
cornplicaties opgeleverd ten aanzien van rijksacademische ziekenhuizen waarvoor de uitzondering
nooit heeft gegolden.
Gelet op de aard en de plaats van militaire ziekenhuizen vallen deze buiten de reikwijdte van de

regeling.

V Academische ziekenhuizen

In de regeling is de verantwoording door de academische ziekenhuizen geregeld van de rijksbijdra-

ge die zij op grond van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (WWO) ontvangen voor de
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bekostigilig \'all wetenschappelilk geneeskundig ondei-wils en onderzoek. Vergeleken met het BJZ
Mant het hier <1171 .1.im·tillende bepalingen, die 1·er}).ind houden Ilict de #11=iging Lati de \\\TO
Cartikel 204) en de eerder genocmde Wet ziekenhuisioorzieningen lartikel 23). Deze wijziging is
tot stand gebrachi bil de wet van 4 oktober 1990 (Stb. 535) en is met ingang van 1 lanuari 1991 in
werkinggetreden bil Koninklijk Besluit van 17 deceniber 1990 (Stb. 6281. Daarmee rerviel het
Besluit laarrekening academische ziekenhuizen (Stcrt. 1985,85) als al-zonderliike regeling ran de

Minister r·an Onderwils en Wetenschappen. Het BJZ, een regeling van de Minister van WelziIii,
Volksgezondheid en Cultuur, trad daarvoor in de plaats per 1 ianuari 1991

De in de regeling opgenomen bepalingen, specifiek root" de jaarrekening van academische zieken-
huisvoorzieningen, hebben betrekking op de te ontvangen rijksbijdragen (artikel 14, tweede lid).
de daaruit eventueel te vormen reserve voor onderwijs en onderzoek (artikel 18, tweede lid), de
besteding van de rijksbildrage (artikel 31, tweede lid) en de controle daarop door de Minister ,·an
Onderwils en wetenschappen Artikel 33, tweede lid, regelt de jaarlijkse toezending van de jaarre-
kening en daaraan toe te voegen stukken, zoals de accountantsverklaring, van de academische zie-
kenhuizen aan hem.

Anders dan voorheen, te beginnen met de jaarrekening over het boekjaar 1990, ziln de laarreke-
ningen van de academische ziekenhuizen niet meer onderworpen aan de goedkeuring van de
Minister ,·an Onderwils en Wetenschappen. Dit goedkeuringsvereiste is bij de genoemde wijzk
gingswet ran 4 oktober  1990 verrallen. Ook afwijkend van de eerdere bepalingen in de WWO. die
,·er\·allen ziln. is het tildstip waarop de laarrekeningen van acadeniische ziekenhuizen aan de
Minister,·an Onderwils en Wetenschappen uiterlilk moeten worden toegestuurd. De datum ran 1
1,111 is opgeschoven naar 1 september. die volgens de onderhavige regeling voor alle zickenhuis-
, out"zieningen geldt als uiterste datum voor de laailijkse publicatie van de vastgestelde of goedge-
keurcle laarrekening over het vooigaande boekjaar. Bil de datum van 1 september is rekening
cehouclen met de ternii.In, dic in de \\'WO lartikel 161) is vastgelegd \oor cle goedkeuring van de
1,1.in-ekening i·an,icademische ziekenhuizen door de raad ,·an toeziclit.

VI Model en rekeningschema

Als resultaat van cen nadere beschouwing ran de rol. de plaats en functie I·an het model zoor de

indeling van de jaarrekening van ziekenhuisvoorzieningen en het rekeningschema voor zieken-
huisvoorzieningen is een gewi izigde regeling van beide instrumenten tot stand gebracht. Volgens
het BJZ stelde het Nationaal Ziekenhuisinstituut zowel het mdelingsmodel als het rekeningschema
sast onder goedkeuring van de Minister van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur. Wat het model
betreft ging de bez·oegdheid van het NZi rrij ver, temeer daar aan het model nadere regels waren
eerbonden. Voor deze regelgeving bestond geen wettelijke delegatiebevoegdheid.
Cielet hierop en gelet op de verhouding van het model tot het doel van de laarrekening is de  \·ast-
stellingsbevoegdheid a:in de Minister van Welziln, Volksgezondheid en Cultuur toegekend  Het

NZi zal ziin taak blii\,en \·inden in het opstellen of wilzigen ran het model overeenkomstig de
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strekking van artikel 6, derde lid, van de regeling.

De bemoeiingen van de Minister van WVC met het rekeningschema is teruggebracht. De totstand-
koming van en het werken met een dergelijk schema is primair een zaak van de ziekenhuisvoorzie-
ningen. Het indirecte belang hiervan voor de jaarrekeningen is in het opnemen en de formulering
van artikel 7 van de regeling tot uitdrukking gebracht.

VII Financieringssystematiek

Behalve in de aanpasing van de regelgeving voor de jaarrekeningen van academische ziekenhuizen
voorziet de regeling in de aangepaste financieringssytematiek voor ziekenhuisvoorziening als
gevolg van de invoering van de budgettering in de gezondheidszorg. Het belangrijkste punt in
deze was dat in de resultatenrekening "nog in de tarieven te verrekenen" voorkwam. Dit hield in
dat de resultatenrekening overeenkomstig het BJZ gebaseerd was op de ontvangen gelden middels
verpleegtarieven en dergelijke, die via een balanspost "nog in de tarieven te verrekenen" werd aan-

gesloten op de opbrengstpost "budget". Het maakte de jaarrekeningen minder goed leesbaar.

Een ander punt was dat de afhandeling van de financiering, zoals die gold toi de invoering van de
budgettering, inmiddels is geschied. Daardoor kon de in het BJZ voorgeschreven opgave van de
balansposten "Nadelige/voordelige saldi nog te regelen" vervallen.

VIll Harmonisatie-maatregelen

In  de Regeling Jaarverslaggeving Ziekenhuisvoorzieningen  is in overleg met het Ministerie  van
Justitie een aantal maatregelen getroffen met het oog op een verdergaande harmonisatie met de
regeling van de jaarrekening en het jaarverslag in het Burgerlijk Wetboek, die reeds was ingezet bij
het BJZ. De maatregelen hebben betrekking op de opzet van de regeling, de inhoud van sommige
bepalingen en de redactie van artikelen. Er is naar gestreefd daar waar dat enigszins mogelijk was,
aan te sluiten bij het Burgerlijk Wetboek.

Wat de onderhavige regeling betreft bestaan de maatregelen onder andere uit een accentuatie van
het inzichtsvereiste met betrekking tot de financiele postie van ziekenhuisvoorzieningen (artikelen
4,20,27 en 29), de herschikking van de doelbepaling€n voor de jaarrekening en haar onderdelen
(artikel 3) en het overnemen, geheel of gedeeltelijk, van procedurele en inhoudelilke bepalingen,

bijvoorbeeld omtrent de voorziening op de balans, de afschrijvingen, de waardevermindering en
het jaarverslag.

IX Artikelen

Artikel 1 en 2
Bij de opst€lling van de regeling is opnieuw aandacht besteed aan de afgrenzing van de jaarreke-
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ningen die door verenigingen, stichtingen en overheidslichamen (gemeenten, provincie, rijk),
waarvali een ziekenhuisroorziening uitgaal. worden gemaakt. Als algemeen uitgangspunt geldt dat
het afleggen van rekening en verantwoording door bestuursorganen van deze organisaties (rechts-
personen) in het kader van deze regeling niet verder gaat dan het beheer met betrekking lot zle-
kenhuis\·oorzieningen. Dit uitgangspunt is in de onischrijring van het begrip "rechtspersoon" in
artikel 1, onderdeel b, laatste zinsnede. tot uitdrukking gebracht.

1n het tweede lid van artikel 2 is een verdere clausule aangebracht die van belang is roor organisa-
ties die meer ziekenhuisvoorzieningen beheren. De desbetreffende bepaling heeft als uitgangspunt
dat de iaarrekening betrekking heeft op een afzonderlijke ziekenhuisvoorziening, maar sluit niet
uit dat zij meer ziekenhuisvoorzieningen omvat. Het derde lid van artikel 2 bouwt daarop voort
door voor te schrijven dat de jaarrekening in zo'n geval moet worden gesplitst naar onderscheiden
ziekenhuisvoorzieningen. Vanwege de problemen die dit voor de balans kan opleveren biedt dit
artikel-onderdeel de mogelijkheid om de splitsing per voorziening in de toelichting op de balans
op te nemen.
De regeling sluit niet uit dat andere activiteiten van de rechtspersoon die niet (direct) te maken
hebben met het beheer van de (eigen) ziekenhuisvoorziening(en), van invloed zijn op de liquiditeit
en de solvabiliteit of het resultaat ervan. Gegevens omtrent zulke activiteiten kunnen naar goed-
dunken van de bestuursorganen in de laarrekening worden opgenomen op de wijze die in het vier-
de lid van artikel 2 is aangegeven

Het villde lid en in samenhang daarniee het zesde lid, houden een beperking in ten opzichte van
het \·ierde lid. Zil bevatten bepalingen omtrent samenwerkingsverbanden waarover eerder in deze

toelichting werd gesproken. Gegevens over aantal, aard en omvang van samenwerkingsverbanden
dienen in de toelichting op de jaarrekening te worden verstrekt in relatie tot de in de balans en in
de resultatenrekening opgenomen posten betreffende samenwerkingsverbanden. Het meet" ver-
plichte karakier ran deze bepaling Chet villde lid) ten opzichte van het vierde lid is gegrond op de
overweging dat de samenwerkingsactiviteiten te herleiden zi}n tot functies of taken ran de eigen
ziekenhtiisr oorzicning. De omschrilring zan het begilp sanienwerkingszerband in hit zesde Iici
bi"ctigt dat ondet  woorden.

A,"til:cl 4
Hoewel bil de inrichting van de laarrekening de bevordering van de uniformiteit ten behoeve van
de inzichtelilkheid voorop staat, onder andere door verplicht gebruik van het model voor de inde-
ling \'an laariekeningen en, zoveel mogelilk, een daarmee samenhangend rekeningschema. -de arti-
kelen 6 en 7 hebben daarop betrekking- kan rolgens het eerste lid van artikel 4 in
uitzonderingsgevallen worden afgeweken van de voorgeschreven opga\'en en vermeldingen  Het
kan in het bel.ing,an het vereiste inzicht zi In oni anders om le gaan met root"geschre, en opgaren,
de indeling erran en het gebruik ran henamingen en omschrilringen \'an pcisten. Ten eindc H.ille-
keurig handelen te voorkomen nioeten gegronde redenen worden aangmgod en toegelicht wor-
den voor de afwilking van de voorschriften ,·an de regeling

328   11\Ii·int· ,·Ci.lagg,·i·Ing wli .anif·m·,·i-ht·n,it· z,i,ginstellingen



Artihel 5
Bij vermelding van de namen van de bestuurders van ziekenhuisvoorzieningen en de namen van
directieleden, waar de onderdelen e en f van artikel 5 betrekking op hebben, dient het verschil in
bestuursstructuur in acht le worden genomen. Zo bepaalt artikel 152 van de gewijzigde WWO dat
de bestuursorganen van het academische ziekenhuis de raad van bestuur en de raad van toezicht

zijn. Een zelfde bestuursstructuur wordt steeds vaker bij de algemene ziekenhuisvoorzieningen
ingesteld. De leden van een raad van bestuur zijn bestuurders in de zin van de onderhavige rege-
ling.

Artihel 10
Bij de bepaling van hetgeen tot de materiele vaste activa behoort, moeten financiele leasing en

huurkoop betrokken worden. Met verwijzing naar de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de
Raad voor de jaarverslaggeving, die in het bedrij fsleven worden gehanteerd, dient bij financiele

leasing en huurkoop het actief en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de over-
eenkomst in de balans van de gebruiker te worden gewaardeerd op de prijs die bij contante be-

taling zou moeten worden voldaan. Is de prijs bij contante betaling niet bekend dan dient deze
gesteld te worden op de contante waarde van de termijnen, exclusief servicekosten. De afschrijving

moet plaatsvinden op dezelfde wijze als bij een gelijkbaar actief.

Artikel 15
Hiervoor, onder punt VII, werd al ingegaan op de gewijzigde financieringssystematiek voor de zie-
kenhuisvoorzieningen. Artikel 15 sluit wat de formulering betreft, aan op de budgetsyst€matiek.
Toegespitst op het desbetreffende boekjaar regelt het de opgave van financieringstekorten ten
opzichte van de budgetten voor aanvaardbare kosten die uit de Wet tarieven gezondheidszorg
voortvloeien in de vorm van toegekende of berekende budgetten. Het gaat hier om het verschil
tussen het budget voor het desbetreffende boekjaar en de in de loop van het boekjaar ontvangen
voorschotten daarop in de vorm van verpleeggelden, vergoedingen, etc. Daarbij wordt zoveel

mogelijk aan de hand van het gebruikelijke opbrengsten-registratiesysteem, onderscheid gemaakt
naar het bedrag dat verrekend zal worden in het boekjaar, volgend op dat waarop de jaarrekening
betrekking heeft en naar het bedrag dat in latere boekjaren zal verrekend worden.
In de toelichting wordt het financieringstekort voor het desbetreffende boekjaar verklaard door
vermelding van het voor het boekjaar toegekende, c.q berekende budget en de ontvangen vergoe-
dingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het budget.
Een overeenkomstige regeling is voor een financieringsoverschot neergelegd in artikel 21.

Artikel 18
Overeenkomstig de toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de WWO en WZV
(kamerstukken 11 1988/89, 20 889, nummer 3) voorziet het tweede lid van artikel 18 in de moge-

lijkheid voor academische ziekenhuizen om naast onder andere de reserve "aanvaardbare kosten
patientenzorg" een reserve "onderwijs en onderzoek" aan te houden.
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A,tikel 30
Van liet opnemen van bepalingen aangaande het iaarverslag - het verslag van de directie, bestuur of
i aad van bestuur - is gebruik gemaakt om de analyse van de uitkomst van de resultatenrekening
anders te regelen. Het BJZ schreef een analyse voor van de vergelijking van de jaarrekening en de
begroting en de vergelilking met de laarrekeningcilfers van het voorgaande boekjaar. In de praktilk
leverde dat enerzilds een zeer cilfermatige analyse op die niet erg zinvol was. Anderzilds waren er
al veel inhoudelijke jaarverslagen gemaakt. Aansluitend bij de laatst genoemde ontwikkeling regelt
het tweede lid van artikel 30 thans dat een algemene toelichting wordt gegeven op de vergelijking

'begroting - werkelijkheid" en de vergelijking met het voorgaande boekjaar. Zij zal een beter
inzicht bieden dan de cijfermatige toelichtingen die tot nu toe veelal werden gegeven. Onder de
begroting dient te worden verstaan de vastgestelde raming van de baten en de lasten voor het des-
betreffende boekjaar.

Artikel 31
Het tweede lid van artikel 31 honoreert de toezegging aan de Tweede Kamer om in de regeling van
de jaarrekening van ziekenhuisvoorzieningen een voorschrift op te nemen dat inhoudt dat de aca-
demische ziekenhuizen in de toelichting op de jaarrekening een overzicht geven van de met de
onlvangen rijksbijdrage geleverde prestaties, die voortvloeien uit de met de universiteit gemaakte

afspraken, neergelegd in het samenwerkingsdocument van universiteit en het academische zieken-
huis over de aard en omvang van taken en dienstverlening (artikel 137d, juncto artikel 177, derde

lid van de WWO). De verantwoording dient zich toe te spitsen op aanwijsbare prestaties ter zake
van academisch onderwijs en onderzoek door opgave van een aantal indicatoren, die inzicht geven

in de onderwils- en onderzoektaken. zoals aantallen co-assistenten en assistent-geneeskundigen, al
dan niet in opleiding

Artiltel 32
In de praktijk houdt het eerste lid van dit artikel in dat een privaatrechteliike ziekenhuis\·ootzie-

ning haar i
aarrekening moet laten controleren door een externe registeraccounlant. Een publiek-

rechtelilk ziekenhuisroorziening kan gebruik niaken on de diensten ,·aii een
09 erheidsregisteraccounlant.

Artikel 33
Aan de publicatieplicht van de ziekenhuisvoorzieningen wordt voldaan door toezending van een

exemplaar van de jaarrekening, het jaarverslag en de accountantsverklaring aan gedeputeerde sta-
ten in de provincie, waar de ziekenhuisvoorziening is gevestigd, aan het bestuur van het Nationaal
Ziekenhuisinstituut (NZi) en aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, De acade-

mische ziekenhuizen sturen ook een exemplaar aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Als voorheen wordt van Gedeputeerde Staten en het NZi verlangd dat zij de jaarrekeningen van de
ziekenhuisvoorzieningen, die van de academische ziekenhuizen nu ook inbegrepen, voor een ieder
ter inzage leggen. Inzage zal in het algemeen kosteloos kunnen geschieden, tenzil er sprake is van

bijzondere dienstverlening.
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Artihel 34
In artikel 34 wordt de geldigheidsverklaring geregeld van besluiten over de model- en rekening-
schema's, die door de ziekenhuisvoorzieningen, krachtens het BJZ, moeten worden gehanteerd bij

het opmaken van hun jaarrekeningen.
Zij hebben voor een deel betrekking op de afzonderlijke model- en rekeningschema's voor de aca-
demische ziekenhuizen enerzijds en de algemene ziekenhuisvoorzieningen anderzijds. Deze
besluiten hebben nog een beperkte geldigheidsduur. De afzonderlijke schema's zijn voor het laatst

van toepassing op de jaarrekening van onderscheiden categorieen ziekenhuisvoorzieningen over
het boekjaar 1990, die in het jaar 1991 worden opgemaakt.

Ter vervanging van deze besluiten zijn inmiddels, volgens het BJZ, nieuwe besluiten vastgesteld en

goedgekeurd betreffende een model- en rekeningschema, die zonder onderscheid door academi-
sche ziekenhuisvoorzieningen gebruikt moeten worden, voor het eerst bij het opmaken van de
jaarrekeningen over het boekjaar 1991. Deze nieuwe besluiten blijven van kracht tot zij vervangen
of ingetrokken worden door besluiten op grond van de onderhavige regeling.

Artikel 37
De regeling treedt onmiddellijk na publicatie in de Staatscourant in werking. Het moment van
inwerkingtreding in het jaar 1991 is tijdig ten opzichte van de jaarrekeningen over het boekjaar

1991 die in het jaar 1992 hun beslag krijgen. Op die jaarrekeningen is de regeling dan ook direct
en onverkort voor het eerst van toepassing. Zonder nadere voorziening zou het tijdstip van inwer-
kingtreding ook impliceren dat de regeling, met uitsluiting van het BJZ, direct van toepassing is op

de jaarrekeningen 1990 die nog bij de ziekenhuisvoorzieningen onder handen zijn of reeds zijn
afgehandeld. Dit zou een al te abrupte overgang zijn. Om die reden is, bij wijze van overgang, in
artikel 37 de clausule opgenomen dat de jaarrekeningen over het boekjaar 1990, als laatste, inge-
richt mogen zijn volgens het BJZ. Voor de eventuele consequenties daarvan voor de presentatie van
de jaarrekeningen 1990 wordt verwezen naar de veranderingen die de nieuwe regeling met zich
meebrengt ten opzichte van het BJZ, hiervoor beschreven.
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Bijlage 3 Resultaten enqu6te
onder gebruikers

In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen van de enquete die uitgezet is onder groepen gebrui-
kers van de externe verslaggeving van ziekenhuisvoorzieningen.

In figuur B3.1 zijn de karakteristieken van de respondenten opgenomen.

Karakteristiek Eenheid Zorg- Banken Clienten- Collega 's Ondernemings- Vakbond
verzekeraars organisaties raad

A.intal (n) aantal                 ll                         9                    8                         9                       5                             6

Leest men aantal                  11                         9                    8                         9                       3                             0

Jaarverslagen van
zlekenhuizen

Idem non-profit aantal                      7                            8                       7                           8                           0                                 -
organisaties

Idem profit aantal                   6                        8                    0                        6                       2
organisaties

C,emiddeld aantal aantal 15,7 95,2 4.8 13,1               1, )

laarverslagen
ziekenhuzzen

Gemiddelde minuten 44,5 119,4         24             17.4           40
t'Jdsbesteding

Mimmale minuten 14,1 15.6         13              9,9           20                   -
tildsbesteding

Maximale minuten 85,5 131.3                37 34,4 120 9
tildsbesteding

1 betreft alti d het jaarverslag van de eigen organtsatte

Figuur 83.1 Karakteristieken respondenten.

De informatiebronnen die geraadpleegd worden naast de financiele verslaggeving zijn weer-
gegeven in figuur B3.2.

informatiebronnen Zorgverzekeraars Banken Clientenorganisaties Collega's Ondernemingsraad

Aantal En)                              11                         9                      8                            9                      5

Algemeen parverslag               10                      8                    4                         8                    4

Kranten                            8                     7                   4                       4                   4

Persbenchten                                  7                               6                            5                                  4                             3

Sociaal Jaarverslag                        5                            3                         3                               3                         0' )

Oude jaarverslagen                          7                               8                            2                                   3                            3

Brochures. lolders                        4                            5                         6                               4                         1

Oveng€                                      8                           6                         3                               2                         1
(m.n. persoonlijke
contacteri)

9:   dit mag zeer opmerkelijk gracht  warden, gezien de verplichting tot het bespreken  van et·n sociaal jaarverslag met de onderne-
mings,aad. Overigens sluit de·ze respons aan bli het onderzoek onder uitgevende directies.

Figuur 83.2 Geraadpleegde informatiebronnen.
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In figuur 83.3 is weergegeven met welke doelen de financiele verslaggeving geraadpleegd
wordt

Doelstellingen gebruik Zorgverzekeraars Banken Clientenorganisaties Collega s Ondernemingsraad
Aantal in                                               11                        0                        7                          4                       5

Alge·inme .,ricmme                          2                 0                  7                   9                 4

Spec dieke beslissing                           9                   9                    0                    0                   1
Lspecificatie volgt.)

Specificaile besli.Smg
1 1

Verschaffen langlopende financiering                              9
Verschaffen kortlopende financienng                              8

Beslissen over advies (OR)                                                                                                                                  1

Beslissen over instemming (OR)                                                                                                              1

\'ervrekken van subsidle

Afrekenen \·an subsidie

Nacalculeren extern budget                      9                     1

Controle. toezichthoudende taak

Aang;ian kredietrelatic                                              i

Ovenge 34

Beantwo,>rdi .·el aan doelstelling              6                   8 ·) 3 ') 8 ·) 1 1

Beantwoordi niet aan doeistelling               5 0·1 2 1 0) i j

1. hri verR-hil met het totale aantal respt,ndenten hestaa I uit nict ing, 1·uldc antw< kird ·n

Figuur 83.3 Doelstellingen van het gebruik van financiale verslaggeving.

In figitur 83.4 is weergegeven in hoeverre de diverse onderdelen van de linanciele verslagge-
ring bil ziekenhuisvoorzieningen gelezen wot"deti eti welk belatig mon hecht aan elk onderdeel.
Pei' catcgorie gel)ruikers is een gemiddelde score weergegeven. De mate waarin het gelezen is is als
volgt gecodeerd: 0: niet gelezen;  1: deels gelezen en 2: geheel gelezen. Het belang dat aan de
onderdelen gehecht wordt is als volgt gecodeerd: 0: geheel niet van belang, 1 : niet van belang. 2:
min of meer van belang, 3: van belang en 4: van zeer groot belang
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Onderdeel Zorgverzekeraars Banken Clientenorganisaties Collega's Ondernemingsraden
Aantal (n)                                       11           11        9    9          7               7          9     9           5              5

L Lezen; B Belang                          L           B       L     B        L              B         L    B          L             B

Jaarverslag (= directieverslag)                  1,8           3,3       1,9   4,0         1,4              2,8         1,6   3,2          1,6             3,2

Algemene gegevens:
1 1

Naam, vestigingsplaats voorziening                  1,3                    1,9             1,7     2,6 0,8 2,0 0,6   1,8        1,4           3,0

Naam, vestigingsplaats rechtspersoon              1,3                    1,8             1,7     2,9 1,0 1,3 0,6 1,4 1,4 3,0

Samenwerkingsverbanden                            1,5              3            1,8   3,3            1,1                   2,9 1,6 2,8 1,2 3,2

Samenstellingbestuur, directie,              1,2          2,2      1,6   3,0        1,0             2,0      1,3     1,9        1,4            3.2
medische stal

De jaarrekening: 1- 1
Balans 1,9 4 2,0 4,0 0,7          1,7      1,7   3,0       1,4          3,0

Resultatenrekening 2,0 4       2,0  4,0 0,6 1,6 1,9 3,4       1,4           3,4

Waardenngsgrondslagen                               1,3               2,7        1,9 3,8 0,4           1,4      0,8   1,9        1,2          2,8

Toelichting op de balans                                1,8              3,6        1,9 4,0 0,7 1,9 1,2 2,7      1,4          3,0

Toelichting op de resultatenrekening 1,8 3,3     1,9 4,0 0,7            1,9      1,4    2,9       1,2           3,4

Ovenge gegevens:
1

Accountantsverklaring                                         1,2                 3,5         1,9     3,8              0,5                     1,7 0,6 1,6        1,4           3,0

Gegevens over de capaciteit                                     1,6                    3,4           1,9 3,0 0,9 2,3 1,4   2,6        1,0           2,8

Gegevens over de productie                              1,7 3,5 1,7  3,1 1,0 2,4      1,4  2,7        1,0         2,8

Figuur 83.4 Mate waarin de gebruiker onderdelen leest en het belang dat hij er aan hecht.

In figuur B3.5 is weergegeven welke informatie men aangaande samenwerkingsverbanden
krijgt, welke informatie men nuttig vindt om te krijgen en welke informatie naar de mening van de

respondenten verstrekt zou moeten worden in de externe verslaggeving. Daarbij is een onder-
scheid gemaakt tuSSen samenwerkingsverbanden die onder control staan, waarop invloed van
betekenis uitgeoefend kan worden en samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van de groep.
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Informatie-element Con irc) 1 Invloed van betekenis Groep

be                                                                     111           F -Ii-- 11
11   Iluttlg

|||  OprICInell
--     - - -   --                                         - »

1 A.int.11 re.p,indem·r, 4 11 1 21     23

Algenient· g,·ge,em \an \'e,banden          20            2 3           2 1                              20             20            18         20         21

4,·hulden .ian lerhanden m de halan. 14       21       22        13        19        19       15     19     20
iii di· toelichting m·htbaar „pnemen

\„rder[ngen op Verbandenmde              14            21           22              12              18             18             15          19         20
balans o[ de toelichting zichthaar
opnemen

Kcisten. in rekening gebrachi door            9             20           21               8              18                             12          18         17
Verhanden in de re:ultatenrekening
„f de loelilhting zichtbaar opnemen

Opbrengsten. \·crkregen van                 9          20         21            8           18                         7        12        11
\'erbanden m de resultatenrekening
of de toelic·hillig zich[haar opnemen

Kasstr„men vanuit Verbanden               3                      12            2            8                         6       10        10

Kasslromm naar Verbanden 3       11       12         2         8                  9     16     16

Nier in de I),alans opgenomen 8       19      21         0        15        14        11             18

financiele verpllchtingen ter zake van
\'erbancien. hil,·o  rbeeld langloperide
hularlon| racten

De lundische rclaile· met \erbanden,        9            19                         7             17            14                                  le,
hii.·0(}rbeeld bencicming hestuur.
staturaire bepalingen. ,·e[,1-rechtin,
0,·ereenkomsten

De .1.ttitteiten \·an Verlianden             14         21 21 12                        15

11'· "ni'.inK ,·,in \erhanden                                                   0          14                                        18
IN' i·,·intuele rtiti,i. en                                  :(1        20            0           10           IS       |   v
£·crphcliting:11. Vi.'rt, Ii,elend uit
i.rh.inden

I-
--

-       - *-  -        -  -t             - -i  -     --bill» _ _  - 
8,·1.Nit, i.in \;ilia,id,·n 'i.,ide                          19          14           10           18          1 3                    1*         4

 

mhisper.oi,n zell

11, :11\ 14,:41 1.111 J.1,1 11 tip \:Iii.inden     8       t b      14             1   14                I ll   | 14   ' 1

Figuur 83.5 Informatie aangaande samenwerkingsverbanden.

In liguur 83.6 zijn alle informatie-elementen aangaande samenwerkingsverbanden opgeno-
men en de mate waarin de diverse groepen gebruikers van mening ziln dat deze opgenomen zou-
den moeten worden.
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Informatie-element Zorgverzekeraars Banken Collega's

aantal           96            aantal              96          aantal        %

Aantal respondenten (n)                        11               100                   9 100 8       100

De Male kosten van de                              10                   90,9                     9                      100                  5             62,5
samenwerkingsverbanden

De Male opbrengsten van de                      10                   90,9                     9                      100                   5             62,5
.amenwerkingsverbanden

De totale activa van de                                9                    81,8                    9                      100                   5             62,5
samenwerkingsverbanden

De Male passiva van de                           9                  81,8                  9                    100                 5            62,5
samenwerkingsverbanden

De kasstromen van                             6                 54,5                9                  100               4           50,0
samenwerkingsverbanden

Hei aandeel dat derden hebben m de           2                   18.2                  7                     77,8              2            25,0
kosten en opbrengsten van de
samenwerkingsverbanden

Het aandeel dat derden hebben in de           7                   63,6                  9                    100                 4            50,0
activa en passiva van de
samenwerkingsverbanden

De waarderingsgrondslagen van de                 5                        45,5                      9                         100                     2               25,0
samenwerkingsverbanden

De personele bezetting van de                      4                    36,4                     7                       77,8                 6             75.0
samenwerkingsverbanden

De capaciteit van de                                   7                    63,6                     7                       77,8                 5             62.5
samenwerkingsverbanden

De productie van de                               8                  72,7                  8                     88,9               5            62.5
samenwerkingsverbanden

De algemene gang van zaken bil de                 6                       54,5                       9                          100                     5               62,5
samenwerkingsverbanden

De accountantsverklaring van de                     9                       81,8                       9                          100                     4               50.0
samenwerkingsverbanden

Per samenwerkingsverband                                    10                              90,9                              7                                    77,8                          5                    62.5

Figuur 83.6 Informatie-elementen ten aanzien van samenwerkingsverbanden.
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Bijlage 4. Resuitaten enqu6te
onder directies

In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen van de enquete die uitgezet is onder de direc-
ties van ziekenhuisvoorzieningen die de externe verslaggeving van hun ziekenhuisvoorziening uit-

geven.

In figuur B4.1 zijn de doelgroepen van de externe verslaggeving volgende de directies weer-
gegeven.

Doelgroep OpmerkingenAantal

verschaffers van langlopend vreemd vermogen              13

verschaffers van kordopend vreemd vermogen            12

toezichthoudende organen 10 Inspectie, COTG, CvZ, Ministerie van VWS, Provincie, gemeente,

garant staande overheidsorganen, Raad van Toezicht,

OR-leden                                                                12

vakbondsvertegenwoordigers                          3

leden chemen-organisatie                                 6

zorgverzekeraar(s)                                              11

subsidiegever(s)                                             9

leveranciers/crediteuren                                       0

collega-instellingen                                                                  12

anders 6           Verwilzers. Raad van Toezicht, eigen management, medische staf, pers

Figuur 84.1 Doelgroepen financi6le verslaggeving.

In figuur B4.2 zijn de doelstellingen die men aan gebruikers toekent weergegeven.

Doelstelling gebruikers Aantal % (n=13)

algemene orientatie                                                                                                          9                    69,2

verschaffen langlopende financiering                                                                                                                         11                              84,6

verschaffen kortlopende [inancienng                                                                              9                   69.2

beslissen over adviesplichtige voorstellen (Ondememingsraad)                                                                      5                          38,5

beslissen over instemming (Ondernemingsraad)                                                                                            4                          30,8

voeren van CAO-onderhandelingen                                                                                                  0                        0

verstrekken van een subsidie                                                                                                           7                      53.8

afrekenen van subsidie                                                                                                       6                    46,2

afrekenen/nacalculeren van het externe budget                                                                                             11                         84,6

controle ten behoeve van een toezichthoudende taak                                                                            5                      38,5

aangaan leveranciersrelatie                                                                                          O                  0

aangaan kredietrelatie                                                                                                          5                   38.5

anders                                                                                                                           0                    0

Figuur 84.2 Doelstellingen gebruikers.
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In figuur 84 3 worden de communicatiekanalen weergegeven die gebruikt worden

C ommunicatiekanaal Aamd 96 (n=13)
- -r

1 AIL,im'en la.in,1-1.le IM

Krant,·n 69 2

L.r.|),11, hi,·11 92.2

.i,claal 1aan c r.1,%                                                                                           4               30,8
137." huresen lold,·rs                                                                                  12              92.3
Spe. 111:ke verslaggeving                                                                                                        8                 61.5

Overige kanalen (directe conlacien. Internet, locale :enders)                                                             5                  8.5

Figuur 84.3 Communicatiekanalen.

Iii figuur B4.4 zijn de doelen weergeven waarmee de directies de jaarverslagen uitgeven.

Doel Aantal % (n=13)

inlormeren gchruikers                                                                                                                     8                  61,5

\trantwoliriling .,fleggen aan Raad ,·an loe:tcht                                                                           12                 92.3

Ile. harge ,-crkrligen \-an Raad vati 1-oczkh!                                                                                 9                 69.2

\Di·.inti,„orden subsidies                                                                                     9              64.2
C ),·crig ilnfirnieren verzekeraars en overhead. garanien. eigeri personeel en manageniciii)                              5                   38.4

Figuur 84.4 Doel van de uitgifte van jaarverslagen

I): volgende informatie-elementen aangaande samenwerkings\'crbanden (figuur 84 5) zou-
den q,genomen moeten worden volgens de respondenten
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Informatie-element Aantal % (n=11)

De Male kosten van de samenwerkingsverbanden                                                                                                       9                           81,8

De Male opbrengsten van de samenwerkingsverbanden                                                                 9                   81,8

De totale activa van de samenwerkingsverbanden                                                                        9                   81.8

De Male passiva van de samenwerkingsverbanden                                                                               9                     81,8

De kasstromen van samenwerkingsverbanden                                                                                                                                 3                                27.3

Het aandeel dat derden hebb€n m de kosten en opbrengsien van de samenwerkingsverbanden                       8                     72,7

Het aandeel dat derden hebben m de activa en passiva van de samenwerkingsverbanden                                        8                           72,7

De w·aard€ringsgrondslagen van de samenwerkingsverbanden                                                                                                   9                                81,8

De personele bezetting van de samenwerkingsverbanden                                                                        7                     63,6

De capaciteit van de samenwerkingsverbanden                                                                                    8                      72,7

De productie van de samenwerkingsverbanden                                                                           9                   81,8

De algemene gang van zaken bli de samenwerkingsverbanden                                                                                   9                            81.8

De accountantsverklaring van de samenwerkingsverbanden                                                                             8                         72,7

Figuur 84.5 Informatie-elementen ten aanzien van samenwerkingsverbanden.
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Billage 5. Vprwerking van 4e verbonden
non prollt orgamsatze in ae externe verslaggeving

Uitgegaan wordt van stichting M die de control heeft over stichting D. Stichting D is tevens

een groepsmaatschappij die met stichting M in een groep verbonden is. De balansen van stichting
M en stichting D zijn weergegeven in figuur B5.1. De balans van stichting D is opgesteld op basis
van dezelfde waarderingsgrondslagen als de balans van stichting M. Stichting D kwalificeert als

afhankelijke non-profit organisatie van stichting M.

Balans stichting M per 31-12-1998

Activa 1998 1997 Passiva 1998 1997

Immateriele vaste acliva 7.680.960 8.581.590 Kapitaal                                      0                   0

Materiele vaste activa 53.570.874 54.723.987 Algemene reserve                            0                   0

Financtele vaste activa                               0                   0 RAK 1.548.675 1 702.635

Vask activa 61.251.834 63.305.577

Vordenngen & overlopende posten 4.689.633 4.368.633 Eigen vermogen 1.548.675 1.702.635

Financieringstekort                                   0                  0       Langlopende schulden 62.133.726 64.727 133

Effecten & liquide middelen 4.680975 4368000 Kortlopende schulden & 6.469 167 5.569.467

overlopende passiva

Vlottende activa 9.370.608 8.736.633 Financienngsoverschot 470.874 42.975

Totaal 70.622.442 72.042.210 Totaal 70.622.442 72.042.210

Balans stichting D per 31-12-1998

Activa 1998 1997 Passiva 1998 1997

immatenele vaste activa 2 560 320 2.860530 Kapitaal                                    0                 0

Matenele vaste activa 17.856.958 18.241329 Algemene reserve                          0                 0

Financiele vaste activa                               0                  0 RAK 516.225 567.545

Vaste activa 20.417.278 21.101.859

Vorderingen & overlopende posten 1.563211 1.456,211 Eigen vermogen 516.225 567.545

Financienngstekort                                  0 0 Langlopende schulden 20.711.242 21.575711

Effecten & liquide middelen 1560325 1 456.000 Kortlopende schulden & 2.156.389 1.856489
overlopende passiva

Viottend€ activa 3.123.536 2.912211 Financienngsoverschot 156.958 14.325

Totaal 23.540.814 24.014.070 Totaal 23.540.814 24.014.070

Figuur 85.1 Balansen stichtingen M en D
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In liguur 85.2 ziln de resultatenrekeningen ran heide stichtingen opgenomen.

Resultatenrekening stichting M over  1998
-- -                              1Lasten 1998 1997 Baten 1998 1997

F'e twilieel.1,·„-1,·n
I

00 904716         58 749834 Extern budge! 90300750 88 740 708

'\,1,·ding.·62 11„1:Imatige kosten 8193000 8  378  8 39 Veric,edingen ,·,wr dieristen BOO 000 534000

Algemene en palient-geb„nden kosten       1 1 517 756 11278962

L )nde!·11„Ud. at>chri iving. huur & int rest 977511 3 9752448

Subtotaa/ 90.390.585 88.360 083 Subtotaal 90.900.750 89274.708

l),·erige lastcn 664125

Voordelig saldo 914.625 Nadelig saldo 153.960

Resultatenrekening stichting D over 1998
Lasten 1998 1997 Baten 1998 1997

Pergineelskitlen 20301 572 19.583278 Extern budget 30.100250 29 580 2 ;A

Wiedings- & hotelniatige k„.ten 2 731000 2.859 013 \.eritirdingen ,·oor dien:ten 200.000 178000

Algemene in palient-gebiinden kosten 3 830 252 3 7 =>9 654

l,tille rhoucl. .11 khnn-ing. huu r er int rest 3258 371       3250816

Subtotaa/ 30.130.195 29.45.3..36 1 lubtoraaj
10..300.250 I 29,758,2.36

 ).n-Ke i,,mi 111 375 1

1\ inge 11.lien

Poordelig saldo 304.87 L Nadelig saldo 51.320

Figuur 85.2 Resultatenrekeningen stichtingen M en D

Flichting At neemt ntt de ,·illgende gege\·ens aangaande dc alhalikelilke non-profit organisatie
D op in zi Iii eigen externe verslagge,·ing

1 De NAW-Vegei·en. r·.in stichting D, evenals het inschrillnumilier bil de Kanier van
K.,ciphandel.

2      Stichting D exploiteert een verpleeghuis met 200 bedden en realiseerde in  1998 71.500 ver-
pleegdagen. De doelstelling ran stichting D is het bieden van langdurige, specialistische, ver-
pleeghuiszorg aan chronisch zieke ouderen, \oornamelijk met een somatische handicap.
Verpleeghuis D heeft 10 bedden speciaal gereserveerd voor zorg aan terminale AIDS-patienten.
\'an de in 1998 opgenomen patienten (325 in totaal) werden er 35 opgenomen vanuit zieken-
huis M. Daarmee gingen ongeveer 1.800 verpleegdagen gepaard.

3.    De balans en resultatenrekening van stichting D. In de toelichting wordt vermeld dat stichting
D een konlopende schuld van f 1 mIn heeft aan stichting M. Deze schuld betreft een lening in
rekening-courant ter dekking van een tijdeliike liquiditeitsbehoefte.

4     Sticliting D heeft in  1998 op 200 bedden 71.500 verpleegdagen gerealiseerd. Dit houdt in dat
de bedden bi}na 98% bezet waren. Er waren in totaal 325 opnames en de gemiddelde rei"-
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blijfsduur van patienten bedroeg ruim 7 maanden. In 1997 werden 300 opnames met een
gemiddelde duur van 8 maanden gerealiseerd. De zorg in verpleeghuis D voldoet aan de eisen
zoals die vastgelegd zijn in het kwaliteitsprogramma van stichting D. Stichting D heeft een
financieel verlies geleden van circa f 50.000.

5.    Stichting D wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van stichting M die als zodanig een per-
sonele unie vormt. Stichting D kent geen aparte Raad van Commissarissen zodat het bestuur
het hoogste orgaan is. Statutair is bij stichting D vastgelegd dat het bestuur van stichting D
qualitate qua wordt gevormd door de bestuursleden van stichting M. Als bestuurders waren in
1998 de heren A en B actief.

6.    Stichting D is een aparte rechtspersoon en als zodanig zelfstandig drager van rechten en plich-
ten. Stichting M heeft zich niet aansprakelijk gesteld voor bepaalde schulden en hoeft statutair
niet bij te dragen in exploitatietekorten. Wel zal stichting M, gezien de bestuurlijke verweven-

heid, bij een eventuele deconfiture bij stichting D mogelijk aangesproken kunnen worden.
Gezien de huidige vermogenspositie en de vooruitzichten van stichting D is het niet waar-
schijnlijk dat een dergelijke aanspraak gemaakt zal worden.

7.      Door de verbondenheid met stichting D is stichting M in staat om zogenaamde verkeerde  bed
patienten in een vroegtijdig stadium over te plaatsen naar het verpleeghuis. Hierdoor heeft
stichting M in 1998 slechts enkele tientallen ligdagen gerealiseerd die vallen onder de noemer
"verkeerde bed" Door snelle overplaatsing kunnen patienten bovendien gebruik maken van
gespecialiseerde verpleeghuiszorg die hen in staat stelt sneller te reactiveren, waardoor terug-
keer in de thuissituatie sneller en beter verloopt. Tevens biedt stichting M in samenwerking
met stichting D aan oudere patienten die opgenomen zijn in ziekenhuis M een speciaal pro-

gramma aan voor de dagactiviteiten, dat afgestemd is op de specifieke behoeften van deze

groep. Door gezamenlijke inkoop en daardoor gerealiseerd inkoopvolume is naar schatting in
1998 een bedrag van f 250.000 aan kosten bespaard. Doordat sprake is van een gezamenlijke
directie kunnen ook de kosten van directievoering op een relatief laag niveau gehouden wor-
den.

8.   In de toekomst willen stichtingen M en D gezamenlijk activiteiten ontplooien die er op gericht
zijn oudere patienten snel uit het ziekenhuis te ontslaan, ze vervolgens in het verpleeghuis te
reactiveren en tenslotte in de thuissituatie enige tijd te ondersteunen met gespecialiseerde VeT-

pleegkundige en paramedische zorg zodat deze groep patienten langer zelfstandig kan blijven
wonen. Deze activiteiten betekenen dat de onderlinge samenwerking geintensiveerd wordt en

dat speciale afdelingen in het leven geroepen worden voor deze programma's. De overheid wil
bevorderen dat de ligduur in het ziekenhuis zo beperkt mogelijk gehouden wordt en dat
patienten zo lang mogelijk thuis kunnen verblijven. Door de samenwerking tussen stichtingen
D en M kan voorkomen worden dat uitbehandelde oudere patienten, zo'n 30 tot 50 per jaar
en dit getal is groeiende, in het ziekenhuis moeten blijven. Door snelle en aangepaste reactive-
ring in verpleeghuis D is het bovendien mogelijk patienten in kortere tijd terug te doen keren
naar de thuissituatie, al dan niet met enige ondersteuning.
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Stellingen

behorende bij het proefschrift
AExterne verslaggeving van samenwerkende zorginstellingen"

F.F.J.M. Schaepkens

1.             Ten einde de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en relevantie van de verslaggeving
van zorginstellingen inzake de operationele gegevens en prestaties in relatie tot de niet-
financiele doelstellingen te verbeteren, is het noodzakelijk goede instrumenten te
ontwikkelen. Thans gebruikte parameters als verpleegdagen of opnames zijn slechts
pseudo-parameters, voor een groot deel gebaseerd op de externe bekostiging.

2.                 Een verbonden non-profit organisatie kwalificeert gewoonlijk niet als een actief in de
financiele verslaggeving vanwege het ontbreken (van een betrouwbare inschatting) van
eventuele financiele voordelen. De verbonden non-profit organisatie levert echter wel
een bijdrage aan de doelstellingen van de "deelnemende" zorginstelling. Daarom dient
inzicht gegeven te worden in en verantwoording afgelegd te worden inzake de
verbonden non-profit organisatie door middel van additionele informatieverstrekking in
de externe verslaggeving.

3.                 Voor de beoordeling van de mate van verbondenheid tussen zorginstellingen is het
noodzakelijk dat niet alleen de sterkte van de binding op een bepaald aspect beoordeeld
wordt, maar ook het aantal onderdelen of aspecten van de beide entiteiten dat door de
verbondenheid beinvloed wordt.

4.            Vanuit het oogpunt van Corporate Governance dient de externe verslaggeving als
verantwoordingsstuk afgestemd te worden op de belanghebbenden. Aangezien de
belanghebbenden bii een groep van zorginstellingen anderen 1-unnen ziin dan de
belanghebbenden bij een bepaalde werkmaatschappij, dienen zowel geconsolideerde als
enkelvoudige externe verslaggeving opgesteld te worden. In beide vormen van
verslaggeving dienen de samenwerkingsverbanden van de desbetreffende
verslaggevingseenheid opgenomen te worden om de belanghebbenden volledig en juist
te informeren. Zo is het relevant voor belanghebbenden bij een bepaalde zorginstelling
om de invloed van de centrale leiding van de groep op deze zorginstelling te kennen.

5.           Het Conceptual Framework van het IASC, vertaald als Stramien van de RJ, is
geschikt voor de financiele verslaggeving van zowel profit organisaties als non-profit
organisaties. Een specifiek kenmerk van non-profit organisaties is evenwel dat zij met
name niet-financiele doelstellingen nastreven, hetgeen betekent dat in de externe
verslaggeving naast de financiele verslaggeving ook de niet-financiele verslaggeving een
belangrijke plaats moet innemen. Het Conceptual Framework van het IASC is hierdoor
minder relevant voor non-profit organisaties.

6.           Gezien het specifieke karakter van non-profit organisaties dient, naast de financiele
informatie, veel nadruk te liggen op informatieverstrekking over niet-financiele,
operationele, gegevens. Het Comprehensive Model of Business Reporting (AICPA,
1994), weliswaar ontwikkeld voor profit organisaties, is ook zeer geschikt als raamwerk
voor het verstrekken van operationele, niet-financiele, gegevens bij non-profit
organisaties.

1



7.           Het geringe belang dat gebruikers als ondememingsraden en patientenorganisaties
toekennen aan de externe verslaggeving van zorginstellingen komt mede tot uitdrukking
in de geringe tijd die zij besteden aan de externe verslaggeving. De toevoeging van
wezenlijk andere informatie dan de financiele informatie, zoals operationele gegevens,
beleid en toekomstplannen van het management, moet ook bij deze groepen de interesse
wekken om de externe verslaggeving te lezen en er een nuttig gebruik van te maken.
Opneming hiervan in het officiele jaarverslag in plaats van in afzonderlijke externe
verslaggeving is wenselijk wegens de kwaliteitseisen en accountantscontrole die op het
officiele jaarverslag toegepast worden en die de betrouwbaarheid van de informatie
bevorderen.

8.                   Uit het gebruikersonderzoek en uit de discussies aangaande de nieuwe Regeling
Jaarverslaggeving Zorginstellingen kan afgeleid worden dat het onderscheid tussen
"general purpose" en "special purpose" externe verslaggeving in de zorgsector nog geen
genneengoed is.

9.          De kwaliteit van externe verslaggeving van zorginstellingen wordt beinvloed door
beleidsmatige keuzes van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de toetsing en
behandeling van eigen vermogen. Betere regels en zwaardere controle kunnen als
tegenwicht tegen "earnings management" gezien worden.

10.         De netto contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen die voortvloeien
uit het met goed gevolg afronden van een promotieonderzoek zijn kleiner dan de daaraan
bestede uren maal het minimumuurloon (de minimale vergoeding die bij alternatieve
aanwending van deze uren, zeker in de huidige arbeidsmarkt, verkregen kan worden).
Het feit dat er toch promovendi zijn, doet vermoeden dat of de intrinsieke motivatie van
een proefschrift groot is, of dat de verwachtingen ten aanzien van investeringen en netto
contante waarde van de toekomstige kasstromen niet volledig zijn, of dat
schattingsfouten gemaakt worden bij het bepalen van de kasstromen,  of dat begonnen
wordt met het proefschrift alvorens een inschatting van de kosten en baten te maken:

1 Met dank aan Monique Tinnemans die de stelling "begint eer ge bezint" verdedigd heeft.
De stelling "eens en nooit weer" is mogelijk ook van toepassing.
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