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Voorwoord 

In de praktijk blijkt dat ons jaarlijks handboek zorginstellingen voorziet in een grote behoefte. Met groot 
enthousiasme is daarom gewerkt aan de editie 2017. 

Bij de publicatie van het handboek zorginstellingen 2017 constateren wij dat de zorgsector bijna dagelijks in de 
schijnwerpers staat. Ook in het recent uitgebrachte regeerakkoord van kabinet Rutte-III neemt de zorgsector een 
prominente plaats in.  

Met een forse besparingsopdracht in de curatieve zorg, een aanzienlijke verruiming van het budget voor de 
verpleeghuizen en meer nadruk op gezondheid en preventie wordt het credo ‘vertrouwen in de toekomst’ concreet 
gemaakt voor de zorgsector. 

Waar al enige jaren een cultuuromslag wordt bepleit van de systeemwereld naar de leefwereld van de zorg zien we 
dat de sector voorzichtige stappen zet met bijvoorbeeld diverse vormen van regelarme bekostiging, de implementatie 
van horizontaal toezicht en een meer op principes gebaseerde governancecode. Desondanks hebben zorginstellingen 
te maken met een hoge mate van regulering en een veelheid van stakeholders. Door de grote publiciteitsgevoeligheid 
staan ook lokale ontwikkelingen daarom soms snel op de landelijke politieke agenda getuige het aantal Kamervragen 
en debatten over de zorg. 

De wijzigingen in het bekostigingsstelsel trekken een grote wissel op de administratieve processen van 
zorginstellingen. We denken daarbij onder meer aan contractmanagement, het uitvoeren van zelfonderzoeken en de 
verantwoording in het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet). Ook het fiscale 
signalement van zorginstellingen verandert hierdoor.  

Voor betrokkenen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de zorg. Daarom heeft Deloitte 
in dit Handboek Zorginstellingen 2017 weer een multidisciplinair overzicht gegeven van de meest relevante 
ontwikkelingen. Ook ontwikkelingen buiten de zorg zijn nader toegelicht. Ten opzichte van de inmiddels vertrouwde 
onderwerpen is dit jaar onder meer extra aandacht besteed aan het bestuursverslag en de benadering van bijzondere 
waardeverminderingen van materiële vaste activa. 

Met het handboek 2017 bent u weer helemaal up-to-date ten aanzien van de jaarverslaggeving, fiscale en andere 
wet- en regelgeving waarmee uw zorginstelling te maken heeft. 

Indien zich de komende maanden ontwikkelingen voordoen die relevant zijn voor de jaarverslaggeving over het jaar 
2017, dan berichten wij u daarover afzonderlijk onder andere via onze website www.deloitte.nl.  

Deloitte volgt de ontwikkelingen rond zorginstellingen op de voet en beoogt met dit handboek deze kennis met u  
te delen.  

Wij vertrouwen erop dat het u als lezer helpt in uw rol als controller, bestuurder of toezichthouder. 

Drs. Marco Walhout RA 
Drs. Wil-Jan van der Rijdt RA 

Industry group Zorg 

Rotterdam, december 2017 
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Lijst met afkortingen 
 

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
A(N)IOS arts (niet) in opleiding tot specialist 
AIV (verpleging) Advies, Instructie en Voorlichting 
AMvB algemene maatregel van bestuur 
ANBI algemeen nut beogende instelling 
Anw Algemene nabestaandenwet 
ARBO arbeidsomstandigheden 
AOW Algemene ouderdomswet 
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten 
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
BBZ Beloningscode bestuurders in de zorg 
BIG beroepen in de individuele gezondheidszorg 
BIZ Bedrijven Investeringszone 
BSN burgerservicenummer 
btw belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting) 
BUA Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 
BV besloten vennootschap 
BW Burgerlijk Wetboek 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CEO chief executive officer (bestuursvoorzitter) 
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 
CV commanditaire vennootschap 
DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
DBC Diagnose Behandeling Combinatie 
EBV extra bovenwettelijke vakantie-uren 
EHBO eerste hulp bij ongelukken 
fbi fiscale beleggingsinstelling 
GGZ geestelijke gezondheidszorg 
GHZ gehandicaptenzorg 
GVS geneesmiddelenvergoedingssysteem 
GVT gezinsvervangend tehuis 
IAS International Accounting Standards 
ICT informatie- en communicatietechnologie 
IIFRS International Financial Reporting Standards 
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg 
LFB Levensfasebudget (zie ook PBL/PLB) 
mbi macrobeheersingsinstrument 
MSB medisch specialistisch bedrijf 
NBA Nederlandse beroepsorganisatie van accountants 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
NHC normatieve huisvestingscomponent 
NSW Natuurschoonwet 
NV naamloze vennootschap 
NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen 
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
NVZD Vereniging van de bestuurders in de zorg 
NZa Nederlandse Zorgautoriteit 
OR Ondernemingsraad 
PBL/PLB persoonlijk budget levensfase/persoonlijk levensfasebudget 
PFZW Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
PGB persoonsgebonden budget 
RJ Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
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RJk Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 
RVU Regeling voor vervroegde uittreding 
RVW Regeling Verslaggeving WTZi 
UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
UMC universitair medisch centrum 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
VAR verklaring arbeidsrelatie 
VOF vennootschap onder firma 
VSO Vaststellingsovereenkomst 
VVT Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WAADI Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Wet LB  Wet op de loonbelasting 1964 
Wet OB Wet op de omzetbelasting 1968 
Wet Vpb Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
WGA werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 
Wlz Wet langdurige zorg 
Wmg Wet marktordening gezondheidszorg 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
WNT-2 Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT 
WOZ waardering onroerende zaken 
WTZi Wet toelating zorginstellingen 
WW Werkloosheidswet 
ZBC zelfstandige behandelcentra 
Zvw Zorgverzekeringswet 
ZW Ziektewet 
zzp’er zelfstandige zonder personeel 
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Inleiding en leeswijzer 

Inleiding 
Zorginstellingen spelen een belangrijke rol in ons maatschappelijk bestel. Actuele kennis op het gebied van de Wet 
toelating zorginstellingen (WTZi), het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) is voor 
bestuurders, toezichthouders, controllers en accountants van zorginstellingen van belang. In dit Handboek 
Zorginstellingen 2017 brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste wetenswaardigheden op het gebied van de 
WTZi, de jaarverslaggeving, de fiscaliteit en andere relevante wetgeving. 

Actuele ontwikkelingen 
Elk jaar weer zijn er veranderingen die van invloed zijn op onder meer de omzetbepaling, de jaarverslaggeving, de 
bezoldiging van bestuurders, fiscaliteiten, financieringsstromen dan wel op de arbeidsvoorwaarden.  

De Raad voor de Jaarverslaggeving kwam afgelopen jaar met enkele wijzigingen in de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving.  

De kwaliteitsverbetering in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg (GHZ) is een speerpunt van de staatssecretaris, 
vastgelegd in de nota’s 'Waardigheid en Trots' en 'Waardig leven met zorg' en met ingang van 13 januari 2017 het 
kwaliteitskader verpleegzorg, vastgesteld door de onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland. 
De NZa raamt dat voor realisatie van het kwaliteitskader in verpleeghuizen circa € 1,3 miljard extra nodig is. Een deel 
hiervan is voor 2017 en 2018 begroot. 

In de nieuwe Governancecode Zorg 2017 staan zeven principes van goed bestuur en toezicht centraal, met de nadruk 
op gedragsnormering en cultuuraspecten van een goede governance. Dit in tegenstelling tot de versie uit 2010, die 
meer juridisch van aard was en meer inging op formele regels en organisatievraagstukken.  

In 2016 benoemde de minister van VWS de tijdelijke commissie Transparantie en Tijdigheid voor de curatieve zorg om 
onderzoek te doen naar de informatievoorziening rondom uitgaven van de curatieve zorg. De conclusie van de 
commissie, gepubliceerd in september 2017, is dat momenteel geen sprake is van tijdige informatie-uitwisseling in de 
keten van de curatieve zorg, onder meer vanwege zeer late informatievoorziening. Hierdoor functioneert het hele 
systeem slecht. De commissie adviseert een minder complex declaratiesysteem, waarbij de afrekening plaatsvindt op 
basis van dagprestaties in plaats van dat een heel behandeltraject pas vele maanden na de start van de behandeling 
wordt gedeclareerd. Ook moet het eigen risico eenvoudiger door per soort zorg een vaste eigen bijdrage vast te 
stellen, en moeten er veel sneller afspraken worden gemaakt tussen de verzekeraars en de ziekenhuizen over 
behandelingstarieven zodat er sneller kan worden gedeclareerd. 

Leeswijzer 
Het Handboek Zorginstellingen 2017 bestaat uit vier delen en veertien hoofdstukken.  

Deel A – De Wet toelating zorginstellingen  
In hoofdstuk 1 van dit handboek gaan wij in op de WTZi. Hierbij komt aan de orde welke zorginstellingen onder de 
WTZi vallen en aan welke eisen inzake toelating en transparantie zij moeten voldoen. Tevens behandelen wij voor 
welke zorginstellingen momenteel exploitatie met winstoogmerk mogelijk is. Tenslotte komen de gevolgen van een 
terugtredende overheid en de decentralisatie aan de orde. 

Deel B – Jaarverslaggeving  
In deel B gaan wij in op jaarverslaggevingsvoorschriften die voortvloeien uit de RVW. 

In hoofdstuk 2 behandelen wij welke zorginstellingen onder de RVW vallen. Verder gaan wij in op het jaardocument 
dat zorginstellingen opstellen. 

De jaarverslaggeving van zorginstellingen bestaat uit de jaarrekening en de overige gegevens. In hoofdstuk 3 
behandelen wij de verplichting tot en de inhoud van het bestuursverslag. Hoofdstuk 4 gaat in op de vaste activa. In 
dit hoofdstuk besteden we specifieke aandacht aan bijzondere waardeverminderingen en de terugneming daarvan. In 
hoofdstuk 5 gaan wij in op de jaarrekeningposten, met specifieke aandacht voor de vereisten en bijzonderheden voor 
zorginstellingen. 
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In hoofdstuk 6 behandelen wij de toelichtingen in de jaarrekening. Wij gaan in dit hoofdstuk onder meer in op de 
informatieverstrekking over de bezoldiging van de individuele bestuurders en de toezichthouders en het honorarium 
van de accountant.  

In hoofdstuk 7 gaan we in op de geconsolideerde jaarrekening. Aan de orde komt welke rechtspersonen en 
vennootschappen in de geconsolideerde jaarrekening moeten worden opgenomen en welke rechtspersonen en 
vennootschappen buiten de geconsolideerde jaarrekening kunnen worden gelaten. 

In hoofdstuk 7 behandelen we de verwerking van fusies en overnames. 

Deel C – Andere wet- en regelgeving  
Met ingang van 2014 gelden er binnen de WNT specifieke staffels voor zorginstellingen. De maxima van deze staffels 
zijn lager dan de algemene WNT-norm. De beloning van de leden van de Raden van Toezicht mag sinds 
1 januari 2015 maximaal 10% of 15% (voorzitter) van maximaal toegestane bezoldiging van een lid van de Raad van 
Bestuur zijn. In hoofdstuk 8 beschrijven wij welke stappen u moet doorlopen om vast te stellen voor welke 
bestuurders, toezichthouders en overige medewerkers door de WNT vereiste informatie in de jaarrekening moet 
worden opgenomen, welke overgangsregeling van toepassing is, op welke wijze de classificatie dient plaats te vinden, 
welke meldingsplicht er geldt en wat de mogelijke sancties zijn.  

In hoofdstuk 9 gaan we in op de vraag of zorginstellingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Europees 
moeten aanbesteden. Ingegaan wordt op wat de gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet zijn en wat de gevolgen 
zijn voor zorginstellingen en gemeenten bij de aanbesteding van de gedecentraliseerde zorg (WMO en Jeugdzorg). 

Deel D – Fiscaliteiten  
In hoofdstuk 10 gaan wij in op de omzetbelasting (btw). De btw-vrijstelling voor instellingen werkzaam in de 
gezondheidszorg wordt onder invloed van de BTW-richtlijn en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie steeds 
beperkter. Zorginstellingen doen er daarom goed aan er niet automatisch van uit te gaan dat bijkomende prestaties 
naast de vrijgestelde hoofdactiviteit van verpleging en verzorging ook in de btw-vrijstelling zullen delen.  

In hoofdstuk 11 gaan we in op de loonbelasting. Om te bepalen of uw zorginstelling voor bepaalde loonbetalingen 
onder de heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, moet de vraag worden beantwoord of sprake is van een dienstbetrekking. Daarom 
gaan we eerst in op de vraag wat onder een dienstbetrekking wordt verstaan. Vervolgens stellen we enkele specifieke 
casussen van zorginstellingen aan de orde waarover in de praktijk soms onduidelijkheid bestaat. Zo gaan wij in op de 
positie van directeuren, bestuurders, toezichthouders en vrijwilligers en op de afdrachtverminderingen voor 
verschillende opleidingen in de zorg. Ook de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 
komt uitgebreid aan bod. 

In hoofdstuk 12 staat de vennootschapsbelastingplicht van WTZi-toegelaten zorginstellingen centraal. Dit hoofdstuk 
beperkt zich tot onderdelen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) die voor WTZi-toegelaten 
zorginstellingen van belang zijn.  

In hoofdstuk 13 wordt aandacht besteed aan de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) en wordt ingegaan op 
de wijze waarop de WOZ-waarde van onroerende zaken bij zorginstellingen wordt bepaald. Daaraan gerelateerd is de 
introductie van de verhuurderheffing voor care-instellingen die bijvoorbeeld aanleunwoningen verhuren. 

Afsluitend is hoofdstuk 14 opgenomen, waarin wordt ingegaan op aandachtspunten betreffende lokale heffingen zoals 
de onroerendezaakbelasting, de reinigingsheffing en de waterschapslasten. Veelal gelden er voor zorginstellingen 
specifieke aandachtspunten. 
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Tot slot  
Naast het Handboek Zorginstellingen geeft Deloitte ook andere industry-specifieke handboeken uit voor gemeenten, 
onderwijsinstellingen, woningcorporaties. Daarnaast publiceert Deloitte jaarlijks het algemene Handboek externe 
verslaggeving, waarin algemene jaarrekeningposten en de reguliere Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden 
uitgewerkt. Deze kunt u downloaden via de volgende website: www.deloitte.nl/handboeken.  

De Deloitte checklist jaarverslaggeving zorginstellingen 2017 kunt u vanaf januari 2018 aanvragen via de website van 
Deloitte www.deloitte.nl/checklists. Deze checklist biedt u de mogelijkheid om snel en efficiënt te beoordelen of uw 
jaarrekening over 2017 aan de vereisten in de wet- en regelgeving voldoet.  

De teksten van dit handboek zijn afgesloten op 15 oktober 2017. 

De redactie van dit handboek houdt zich aanbevolen voor uw op- en aanmerkingen (NLPPDpublicsector@deloitte.nl). 

 

 

http://www.deloitte.nl/checklists
mailto:nlppdpublicsector@deloitte.nl
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1 De Wet toelating zorginstellingen 

1.1 Inleiding 

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is sinds 1 januari 2006 van kracht. Het doel van de WTZi is om geleidelijk 
meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creëren, door minder overheidsbemoeienis met de 
capaciteit. Met andere woorden: deze wet regelt de toelating van zorginstellingen voor het leveren van de zorg 
waarop aanspraak bestaat vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De WTZi regelt de 
toelating van zorginstellingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd 
mag worden. Een en ander is nader uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit WTZi. 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 

• Welke zorginstellingen vallen onder de werkingssfeer van de WTZi? 
• Wat houden de transparantie-eisen voor de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering in? 
• Wanneer is exploitatie met winstoogmerk mogelijk? 
• De terugtredende overheid en decentralisatie van de zorg 
• De toekomst van de WTZi. 
 
1.2 Welke zorginstellingen vallen onder de werkingssfeer van de WTZi? 

1.2.1 De zorginstellingen 

Alle instellingen die verzekerde zorg leveren, hebben op grond van de WTZi een toelating nodig. Verzekerde zorg is 
zorg die voor vergoeding ten laste van de Zvw of de Wlz in aanmerking komt. Dus niet de zorgverlener of diens 
juridische structuur bepaalt of een toelating is vereist, maar de wijze waarop de zorg wordt bekostigd. Zorg verstrekt 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het persoonsgebonden budget (PGB) vallen niet onder de 
werkingssfeer van de WTZi, net zoals particuliere zorg en niet verzekerde zorg (bijvoorbeeld ooglaserkliniek) er buiten 
vallen. Deze worden niet bekostigd uit de Wlz of de Zvw. Zorginstellingen die voorheen onder de AWBZ vielen, maar 
nu niet meer onder de Zvw of de Wlz, vallen derhalve niet langer meer onder de WTZi. 

In art. 1.2 Uitvoeringsbesluit WTZi zijn de categorieën van organisatorische verbanden opgenomen die een toelating 
nodig hebben en daarmee onder de werkingssfeer van de WTZi vallen. Dit betreffen: 

1. instellingen voor medisch-specialistische zorg; 
2. audiologische centra; 
3. trombosediensten; 
5. huisartsenzorg; 
6. verloskundige zorg; 
7. kraamzorg; 
8. mondzorg; 
9. paramedische zorg; 
10. het verstrekken van hulpmiddelen; 
11. het verlenen van farmaceutische zorg; 
12. ziekenvervoer; 
13. erfelijkheidsadvisering; 
14. behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening; 
17. persoonlijke verzorging; 
18. verpleging; 
19. begeleiding; 
20. ADL-assistentie; 
21. behandeling, anders dan bedoeld onder nummer 14; 
24. de uitleen van verpleegartikelen. 

 
Met organisatorische verbanden worden niet alleen rechtspersonen bedoeld, maar bijvoorbeeld ook maatschappen. 
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Met de komst van zzp’ers, zorgboerderijen, particuliere thuiszorg, logeerhuizen, hospices, PGB-zorg e.d. ontstaat de 
behoefte aan een nadere regeling van het toezicht.  

Vanaf 1 januari 2016 wordt elke nieuwe zorgaanbieder, die zich inschrijft in het Handelsregister, per brief benaderd 
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het verzoek een digitale vragenlijst in te vullen. Dit staat los 
van de aanvraag voor een WTZi-toelating. Het doel van deze vragenlijst is vast te stellen of sprake is van een nieuwe 
zorgaanbieder en of deze onder het toezicht valt van de IGZ. De vragenlijst is te vinden op 
www.nieuwezorgaanbieders.nl. De vragen gaan onder meer over de maatregelen die zijn genomen om te zorgen dat 
de kwaliteit van de zorg bij de start van de werkzaamheden op peil is.  

1.2.2 Aangemerkt als toegelaten of aanvraag toelating 

De meeste van de in paragraaf 1.2.1 vermelde instellingen hoeven geen aanvraag te doen voor een toelating, omdat 
zij volgens het Uitvoeringsbesluit WTZi zijn aangemerkt als toegelaten. De volgende categorieën zijn vrijgesteld van 
het aanvragen van een toelating, maar moeten wel voldoen aan de transparantie-eisen:  

• huisartsenzorg; 
• verloskundige zorg; 
• kraamzorg; 
• mondzorg; 
• paramedische zorg; 
• het verstrekken van hulpmiddelen; 
• het verlenen van farmaceutische zorg; 
• ziekenvervoer; 
• erfelijkheidsadvisering; 
• behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening. 

 
Voor zorg die wordt betaald vanuit een PGB of in onderaanneming wordt geleverd, is geen toelating nodig. 
Een toelating moet wel worden aangevraagd door instellingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, 
behandeling, medisch specialistische zorg, audiologische centra en trombosediensten. Een zelfstandige zonder 
personeel (zzp’er), ook wel de solistisch werkende zorgverlener genoemd, heeft geen WTZi-toelating nodig en komt 
hiervoor ook niet in aanmerking. 

1.2.3 Procedure aanvraag of wijziging toelating 

Een zorginstelling moet een (nieuwe) toelating aanvragen c.q. een wijziging van de toelating aanvragen in de 
volgende situaties: 

• bij oprichting van een nieuwe instelling die verzekerde zorg gaat leveren; 
• bij uitbreiding van de zorgfuncties; 
• bij wijziging van het aantal plaatsen voor de functie verblijf waarvoor de instelling is toegelaten; 
• in geval van wijziging van de adresgegevens; 
• in geval de zorgactiviteiten overgaan naar een andere rechtspersoon. 

 
De aanvraag voor een toelating c.q. een verzoek tot wijziging van een toelating moet worden ingediend bij het 
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het CIBG toetst de aanvragen aan: 

• de beleidsregels WTZi; 
• de transparantie-eisen die zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit WTZi. 
 
1.3 Wat houden de transparantie-eisen voor de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering in? 

Zorginstellingen die verzekerde zorg (Wlz of Zvw) verlenen, moeten verantwoording afleggen over hun handelen.  
Dit gebeurt langs twee wegen: vooraf door eisen te stellen aan de toelating als zorginstelling in de vorm van 
transparantie-eisen en beleidsregels en achteraf door verantwoording af te leggen middels de jaarverslaggeving.  
In deze paragraaf gaan wij in op de transparantie-eisen. In deel B van dit handboek behandelen wij de 
verantwoording achteraf door middel van de jaarverslaggeving. 

http://www.nieuwezorgaanbieders.nl/
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De transparantie-eisen liggen niet vast in de WTZi zelf, maar in het Uitvoeringsbesluit WTZi. Er zijn transparantie-
eisen voor de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Deze transparantie-eisen houden verband 
met de gewenste verschuiving van verantwoordelijkheden van de overheid naar de zorginstellingen. Meer vrijheid 
voor zorginstellingen vraagt om transparant management en een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering. 

1.3.1 Wat houden de transparantie-eisen voor de bestuursstructuur in? 

De transparantie-eisen voor de bestuursstructuur zijn opgenomen in artikel 6.1 en 6.2 van het Uitvoeringsbesluit 
WTZi. Dit betreffen: 

 
 

 

 

 

Een zorginstelling moet deze transparantie-eisen voor de bestuursstructuur opnemen in de statuten van de 
rechtspersoon. Indien er geen rechtspersoon is, moet een zogenoemde transparantieverklaring aanwezig zijn. 

Ad 1. Toezichthoudend orgaan  
Elke zorginstelling heeft een toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse en de 
algemene leiding van de instelling en dat deze met raad terzijde staat, ongeacht de rechtsvorm. Het belang van een 
goed functionerend toezichthoudend orgaan in een steeds complexere omgeving wordt ook door de politiek 
onderkend.  

Ad 2. Onafhankelijkheid leden toezichthoudend orgaan  
Een effectief toezichthoudend orgaan is onafhankelijk van het bestuur en van de dagelijkse leiding van de 
zorginstelling. De mate van onafhankelijkheid bepaalt in belangrijke mate de betrouwbaarheid van en het vertrouwen 
in het toezichthoudend orgaan. Daarom kunnen leden van het toezichthoudend orgaan niet ook lid zijn van de 
dagelijkse of de algemene leiding dan wel directe belangen hebben bij de zorginstelling. 

Door het CIBG zijn aanvullende eisen gesteld aan de positie van de leden van het toezichthoudend orgaan voor BV’s 
met slechts één aandeelhouder die ook enig bestuurder is. Er is dan een extra verklaring samenstelling 
toezichthoudend orgaan nodig.  

De leden van het toezichthoudend orgaan moeten verklaren niet tegelijkertijd ook te zijn: 

• bestuurder van een rechtspersoon, waar de zorgaanbieder op organisatorische wijze mee is verbonden; 
• toezichthouder van een rechtspersoon, waar de zorgaanbieder op organisatorische wijze mee is verbonden; 
• in dienst als werknemer voor de zorgaanbieder; 
• werkzaam als opdrachtnemer voor zorgaanbieder; 
• partij in een overeenkomst met de zorgaanbieder, anders dan de benoeming tot lid van het  

toezichthoudend orgaan; 
• begunstigde door een overeenkomst met de zorgaanbieder. 

Ad 3. Schriftelijke verantwoordelijkheidsverdeling  
Transparantie over taken en verantwoordelijkheden wordt bereikt door de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het 
toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of de algemene leiding schriftelijk vast te leggen. Deze vastlegging kan in de 
statuten of in een reglement gebeuren. 

Ad 4. Conflictregeling  
Het is belangrijk dat in de statuten (of een reglement) is vastgelegd hoe gehandeld moet worden in het geval een 
conflict ontstaat tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding van de zorginstelling. 
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Ad 5. Enquêterecht  
Het enquêterecht is een middel om in te grijpen bij falend beleid van een zorginstelling of bij ernstige problemen bij 
de interne gang van zaken van de instelling. Dit recht moet in de statuten worden toegekend aan een orgaan dat de 
cliënten van de instelling vertegenwoordigt. Dit is alleen van toepassing bij de rechtsvormen stichting en vereniging. 

1.3.2 Wat houden de transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering in? 

Zorginstellingen moeten beschikken over een ‘ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering’. Dit houdt in dat de 
zorginstelling over zodanige documentatie beschikt dat de besluitvorming snel kan worden gereconstrueerd en 
beoordeeld. In artikel 6.3 tot en met 6.5 van het Uitvoeringsbesluit WTZi zijn de volgende transparantie-eisen voor de 
bedrijfsvoering opgenomen: 

 

 

 

 

Ad 1 en 2. Schriftelijke vastlegging taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
Voor een goede beheersing van de bedrijfsvoering is het belangrijk dat het bestuur van de zorginstelling zorgt voor 
een eenduidige verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Om onduidelijkheden te voorkomen is 
het belangrijk dat deze schriftelijk worden vastgelegd. Beslissingen in het kader van de bedrijfsvoering moeten 
worden genomen binnen de intern vastgestelde regels en moeten daarnaast voldoen aan wettelijke regels en 
statutaire en contractuele bepalingen. 

Ad 2. Samenwerkingsrelaties  
De zorginstelling moet samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen of vennootschappen schriftelijk hebben 
vastgelegd. Deze vastlegging moet regelmatig worden geactualiseerd. Als wordt samengewerkt met andere 
organisatorische verbanden in de zorg, moet een zodanige aansluiting van de zorg zijn gewaarborgd dat geen afbreuk 
wordt gedaan aan kwalitatief goede zorgverlening. De zorginstelling moet de afspraken met een ander organisatorisch 
verband schriftelijk hebben vastgelegd in een overeenkomst. Gedacht kan worden aan een ziekenhuis dat de functie 
orthopedie heeft uitbesteed aan een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). De uitbesteding van de zorg zal in een 
overeenkomst moeten worden vastgelegd. 

Ad 3. Nevenactiviteiten  
Een zorginstelling kan, naast activiteiten die samenhangen met de zorgverlening waarvoor zij een toelating heeft, ook 
andere activiteiten verrichten. Gedacht kan worden aan de exploitatie van een winkel binnen het gebouw van de 
instelling, de maaltijdverzorging voor derden en de exploitatie van een parkeergarage. Ook de Wmo-zorg en 
jeugdzorg vallen onder zorg waarvoor geen toelating is vereist. Eventuele financiële verliezen van die andere 
activiteiten mogen niet drukken op de exploitatie van de zorg gerelateerde activiteiten. Het ministerie van VWS eist 
daarom dat de verschillende activiteiten ten minste financieel worden onderscheiden dan wel in een separate 
rechtspersoon worden ondergebracht.  

Ad 4. Deugdelijke financiële administratie  
Een deugdelijke financiële administratie vormt de basis voor een goede financiële beheersing van de organisatie.  
Dit impliceert dat: 

• De zorginstelling beschikt over helder geformuleerde beleidsuitgangspunten ter beheersing van de  
(financiële) administratie. 

• Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen.  
Deze moeten zijn geïntegreerd in systemen en de dagelijkse werkzaamheden van alle relevante geledingen 
(inclusief autorisatieprocedures). 

• Ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en naar bestemming. 
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• Duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan. 
• De zorginstelling beschikt over een informatiesysteem dat toereikend is om alle financiële risico’s tijdig te 

onderkennen en te kunnen beheersen. 
 

1.3.3 Welke instellingen moeten voldoen aan de transparantie-eisen? 

Zorginstellingen die een toelating moeten aanvragen moeten voldoen aan alle transparantie-eisen (bestuursstructuur 
en bedrijfsvoering) ongeacht hun omvang, met een enkele uitzondering. Het enquêterecht is thans niet van 
toepassing ten aanzien van instellingen met de rechtsvorm BV en/of instellingen met minder dan vijftig werknemers. 

Instellingen die zijn aangemerkt als toegelaten moeten voldoen aan de transparantie-eisen (bestuursstructuur en 
bedrijfsvoering) indien zij meer dan vijftig werknemers hebben. Hebben zij minder dan vijftig werknemers dan hoeven 
zij alleen te voldoen aan de transparantie-eisen inzake de bedrijfsvoering. 

1.3.4 Wat is het belang van naleving van de transparantie-eisen? 

De IGZ ziet namens de minister van VWS toe op de naleving van de transparantie-eisen. Wanneer blijkt dat 
instellingen niet aan de transparantie-eisen voldoen, kan de IGZ bestuursdwang uitoefenen of een last onder 
dwangsom opleggen. In het uiterste geval kan de minister de toelating intrekken. Ook de zorgverzekeraar/het 
zorgkantoor/de gemeente toetst veelal bij het aangaan van contracten voor zorginkoop (met name bij een nieuwe 
zorgaanbieder) of de transparantie-eisen zijn nageleefd. Tot slot zal de zorginstelling in het maatschappelijk verslag 
zelf moeten verantwoorden op welke wijze is voldaan aan de transparantie-eisen. Het is dus voor het bestuur en het 
toezichthoudend orgaan zaak periodiek na te gaan of nog wordt voldaan aan de transparantie-eisen. 

1.4 Wanneer is exploitatie met winstoogmerk mogelijk? 

In artikel 3.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi staat voor welke instellingen het winstoogmerk is toegestaan en voor 
welke instellingen niet. Onder winstoogmerk moet worden verstaan de mogelijkheid winstuitkeringen te doen.  
Het winstoogmerk is niet toegestaan voor het leveren van Wlz-zorg of Zvw-zorg in combinatie met de functie verblijf. 
Het winstoogmerk is wel toegestaan voor: 

• extramurale Wlz- en Zvw-zorg; 
• Zvw-zorg in verband met een psychiatrische aandoening niet in combinatie met verblijf; 
• kleinschalige woonvormen (ook in combinatie met verblijf); 
• alle zorgcategorieën die zijn aangemerkt als toegelaten (zie paragraaf 1.2.2). 

 
Als de zorginstelling binnen dezelfde rechtspersoon zowel zorg levert waarvoor het winstoogmerk niet is toegestaan 
als zorgprestaties waarvoor het winstoogmerk wel is toegestaan, dan is voor alle zorgprestaties geen winstoogmerk 
mogelijk. Indien winstuitkering is gewenst voor de zorgprestaties waarvoor dit is toegestaan, is dat alleen mogelijk als 
deze zorgprestaties worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Initiatieven om ook curatieve zorg 
aantrekkelijk te maken voor investeerders, hebben tot nu toe nog geen toereikend politiek draagvlak gekregen. 

1.5 De toekomst van de WTZi 

Er is een wetsvoorstel (Wet toetreding zorgaanbieders) kamerstuk 34767 verschenen, ter vervanging van de 
toelatingsparagraaf van de WTZi.  

Het wetsvoorstel kent een wettelijke meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Een ieder die zorg wil gaan leveren, zal 
zich vooraf digitaal via een portal van het CIBG moeten gaan melden en een aantal vragen moeten beantwoorden.  
De IGZ heeft ook toegang tot deze portal, zodat IGZ direct toezicht kan houden op de kwaliteit van de zorg en binnen 
vier weken tot zes maanden na de aanvang van de zorgverlening de zorgverlener kan bezoeken.  

Met de meldplicht wordt primair beoogd de zorgaanbieders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van zorg. Ook krijgt IGZ betere mogelijkheden haar toezicht op de kwaliteit uit te voeren.  
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De reikwijdte wordt uitgebreid naar solistische zorgaanbieders. Er is aangesloten bij de begripsomschrijvingen in de 
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Hierdoor vallen zorgaanbieders, die op grond van een persoonsgebonden 
budget beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen, onder de reikwijdte van de meldplicht. Onderaannemers blijven 
buiten de reikwijdte van deze wet.  

Naast de meldplicht komt er in het wetsvoorstel ook een vergunningplicht voor medisch-specialistische zorg en voor 
zorg gefinancierd uit de WLZ of Zvw met meer dan 10 zorgverleners. Naast de huidige eisen omtrent 
bestuursstructuur en bedrijfsvoering wordt voorgesteld ook op enkele kwaliteitsdocumenten te gaan toetsen.  

Het doel van het nieuwe wetsvoorstel is nieuwe zorgaanbieders te stimuleren de randvoorwaarden voor het leveren 
van goede zorg op orde te hebben, voorafgaand aan de zorgverlening, zonder afbreuk te doen aan de doelstelling de 
regeldruk tot een minimum te beperken. 

1.6 Wet marktordening gezondheidszorg  

Met het oog op een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg is in 2006 de Wet marktordening gezondheidszorg 
(Wmg) ingevoerd. De Wmg helpt niet alleen de kostenontwikkeling van de zorg in de greep te houden, maar stelt 
eveneens regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. Kortom, de Wmg 
regelt de ontwikkeling, de ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg.  

De NZa houdt, uit hoofde van de Wmg, toezicht op de zorgmarkten, opdat alle partijen zich aan de regels houden en 
dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. Taken en bevoegdheden van de NZa zijn in de Wmg uitgewerkt. 

De laatste tijd klinken er steeds meer geluiden om de beleidsbepalende en toezichthoudende taken van de NZa los te 
koppelen. Na de samenvoeging van de NZa met DBC-onderhoud wordt de roep om transparantie binnen de NZa 
steeds sterker. 

1.7 Handige link 

De tekst van de WTZi, het Uitvoeringsbesluit WTZi en de beleidsregels WTZi kunt u downloaden vanaf de website van 
het CIBG-agentschap van het ministerie van VWS (www.wtzi.nl). Ook vindt u daar informatie over het aanvragen van 
een WTZi-toelating. 

 

http://www.wtzi.nl/
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Deel B - Jaarverslaggeving 
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2 Jaarverslaggeving algemeen 

2.1 Inleiding 

In de hoofdstukken 2 tot en met 7 gaan wij in op de verslaggevingsvoorschriften die voortvloeien uit de Regeling 
verslaggeving WTZi (RVW). Voordat u de jaarrekening en het bestuursverslag van uw instelling opstelt, moet u weten 
welke verslaggevingsvoorschriften op uw instelling van toepassing zijn. Dat kan de RVW zijn maar dat kunnen ook 
andere voorschriften zijn. Daarom behandelen wij in paragraaf 2.2 op welke zorginstellingen de RVW van toepassing 
is. In paragraaf 2.3 gaan wij in op de wet- en regelgeving die kan gelden als de RVW niet van toepassing is. 
In paragraaf 2.4 behandelen wij enkele algemene uitgangspunten van de RVW zoals de modellen voor de balans en 
resultatenrekening, het jaardocument en de indiening van de jaarverslaggeving en het jaardocument. In paragraaf 2.5 
verwijzen wij naar enkele handige links. 

2.2 Op welke zorginstellingen is de RVW van toepassing? 

In hoofdstuk 1 hebben wij behandeld welke categorieën van organisatorische verbanden een toelating op grond van 
de WTZi nodig hebben en daarmee onder de werkingssfeer van de WTZi vallen. In onderstaande tabel geven wij weer 
op welke van deze categorieën de RVW wel en niet van toepassing is (art. 1, sub a van de RVW): 

 Categorie 
RVW van 
toepassing?  Categorie 

RVW van 
toepassing? 

1. instellingen voor medisch- 
specialistische zorg 

ja 12. ziekenvervoer nee 

2. audiologische centra nee 13. erfelijkheidsadvisering nee 
3. trombosediensten nee 14. behandeling van gedrags-

wetenschappelijke aard 
i.v.m. een psychiatrische 
aandoening 

nee 

5. huisartsenzorg nee 17. persoonlijke verzorging ja 
6. verloskundige zorg nee 18. verpleging ja 
7. kraamzorg vrijwillig 19. begeleiding ja 
8. mondzorg nee 20. ADL-assistentie ja 
9. paramedische zorg nee 21. behandeling ja 
10. verstrekken van 

hulpmiddelen 
nee 24. uitleen van 

verpleegartikelen 
nee 

11. verlenen van 
farmaceutische zorg 

nee    

 
Uit de tabel blijkt dat de RVW van toepassing is op onder meer ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en 
thuiszorginstellingen. De RVW is niet van toepassing op bijvoorbeeld ambulancediensten en huisartsenzorg.  

2.3 Welke wet- en regelgeving geldt als de RVW niet van toepassing is? 

Op de vraag welke wet- en regelgeving van toepassing is op de jaarverslaggeving van zorginstellingen die niet onder 
de RVW vallen, is geen eenduidig antwoord te geven.  

Hierna lichten wij enkele veel voorkomende situaties toe. Wanneer geen specifieke wet- en regelgeving geldt, kan een 
zorginstelling op vrijwillige basis de voorschriften van de RVW toepassen. 

2.3.1 Gemeenschappelijke regelingen 

Soms is sprake van een zorginstelling in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, zoals bij tal van 
ambulancediensten het geval is. In dat geval is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Handboek Jaarstukken Gemeenten 2017. 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/audit/articles/handboek-jaarstukken-gemeenten.html
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2.3.2 Naamloze en besloten vennootschappen (NV’s en BV’s) 

NV’s en BV’s vallen onder de werking van de jaarrekeningvoorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. Als gevolg daarvan zijn 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving eveneens van toepassing. Indien een zorginstelling een toelating heeft voor 
de categorieën 1 of 17 tot en met 21 van artikel 1.2 Uitvoeringsbesluit WTZi en de rechtsvorm BV of NV heeft, dan 
moet die zorginstelling de RVW voor het geheel van de activiteiten toepassen. De specifieke voorschriften gaan boven 
de algemene voorschriften. Indien een zorginstelling een deelneming heeft in een NV of BV die geen toelating heeft 
voor de categorieën 1 of 17 tot en met 21 van art. 1.2 Uitvoeringsbesluit WTZi, dan moet de NV of BV haar 
enkelvoudige jaarrekening opmaken volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  

2.3.3 Stichtingen en verenigingen 

De bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW zijn niet van toepassing op stichtingen en verenigingen, tenzij het commerciële 
stichtingen en verenigingen betreft. Door het beantwoorden van enkele vragen kunt u bepalen aan welk 
verslaggevingskader uw stichting of vereniging dient te voldoen. 

Is uw instelling een commerciële stichting of vereniging?  
Commerciële stichtingen of verenigingen vallen onder de werking van Titel 9 Boek 2 BW en moeten ook de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving toepassen. Specifiek voor deze commerciële stichtingen en verenigingen is in RJ 630 
Commerciële stichtingen en verenigingen aanvullende guidance gegeven. De centrale vraag is wanneer een stichting 
of vereniging als commercieel wordt aangemerkt.  

Van een commerciële stichting of vereniging – in de zin van het jaarrekeningenrecht – is sprake indien (art. 2:360 
lid 3 BW): 

• de stichting of vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt die in het Handelsregister moeten worden 
ingeschreven; 

• de netto-omzet van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking, de helft 
of meer van het in art. 2:396 lid 1 onder b BW bedoelde bedrag bedraagt. Voor verslagjaren die aanvangen op of 
na 1 januari 2016 is dat bedrag € 12 miljoen. Het grensbedrag voor het al dan niet van toepassing zijn van Titel 9 
Boek 2 BW ligt derhalve op een netto-omzet van € 6 miljoen; en 

• de stichting of vereniging niet bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die 
gelijkwaardig is aan een jaarrekening die is opgesteld op basis van Titel 9 Boek 2 BW en die openbaar wordt 
gemaakt. 
 

Voorbeeld:  

Instellingen voor kinderopvang, apotheken en tandartsen zijn stichtingen die ondernemingen in de zin van de 
Handelsregisterwet in stand houden. Ook stichtingen die aanleun- of seniorenwoningen verhuren houden een 
onderneming in stand in de zin van de Handelsregisterwet. 

 
Voor een nadere uiteenzetting van het begrip commerciële stichting of vereniging verwijzen wij naar hoofdstuk 39 van 
het Handboek Externe Verslaggeving. 

Is uw instelling een niet-commerciële stichting of vereniging? 
Niet-commerciële stichtingen en verenigingen vallen niet onder de werking van Titel 9 Boek 2 BW. Om een grote 
diversiteit in jaarverslaggeving tegen te gaan, is in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving een hoofdstuk opgenomen 
over de verslaggeving voor deze organisaties (RJ 640 Organisaties zonder winststreven respectievelijk RJk C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven). Het verdient sterke aanbeveling dat niet-commerciële stichtingen en verenigingen 
de bepalingen van RJ 640 of RJk C1 volgen. Voor een nadere uiteenzetting van de jaarrekeningvoorschriften van 
RJ 640 en RJk C1 verwijzen wij naar hoofdstuk 39 van het Handboek Externe Verslaggeving.  

Het komt regelmatig voor dat een rechtspersoon een toelating heeft voor de categorieën 1 of 17 tot en met 21 van 
art. 1.2 Uitvoeringsbesluit WTZi en daarnaast andere activiteiten verricht. Wij wijzen erop dat die zorginstelling de 
RVW voor het geheel van de activiteiten moet toepassen.  
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2.4 Algemene uitgangspunten van de RVW 

2.4.1 Inleiding 

De jaarverslaggeving van zorginstellingen bestaat uit de jaarrekening en de overige gegevens (artikel 1, sub b RVW). 
Op de jaarverslaggeving zijn Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 
Zorginstellingen, van toepassing. Enkele afdelingen van Titel 9 Boek 2 BW zijn niet van toepassing: 

• afdeling 1 Algemene bepaling; 
• afdeling 11 Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon; en 
• afdeling 12 Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard. 

 
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en een toelichting op deze 
overzichten. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn modellen voor de balans en de resultatenrekening voorgeschreven 
(artikel 3, sub e RVW). Deze modellen zijn opgenomen in bijlage 1 van RJ 655. De jaarverslaggeving en het 
jaardocument worden opgesteld met gebruikmaking van het model-jaardocument. Ondanks het feit dat het ministerie 
van VWS een model-jaardocument ter beschikking stelt, blijven zorginstellingen zelf verantwoordelijk dat hun 
jaarrekening voldoet aan de verslaggevingseisen.  

Op grond van artikel 2 RVW zijn de vrijstellingen op grond van de omvang van de rechtspersoon, zoals die zijn 
opgenomen in art. 2:395a, 396 en 397 BW, niet van toepassing. Zorginstellingen zijn dus per definitie grote 
rechtspersonen. 

2.4.2 Vereenvoudiging kleine zorgaanbieders 

Bij de jaarverslaggeving van zorginstellingen dient op grond van art. 2:393 BW een controleverklaring te worden 
gevoegd. In artikel 3, sub f en g RVW is opgenomen dat kleinere zorginstellingen geen controleverklaring bij de 
jaarverslaggeving hoeven te voegen. Zij kunnen, afhankelijk van een aantal groottecriteria, volstaan met een 
beoordelingsverklaring of een samenstellingsverklaring. Wij benadrukken dat er uitsluitend een vereenvoudiging is 
voor wat betreft de controleverklaring, en niet voor de inhoud en omvang van de jaarverslaggeving. 

Een zorginstelling die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende 
balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten: 

• de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en 
vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000; 

• de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000; 
• het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10, 
 
kan volstaan met een samenstellingsverklaring. 

Een zorginstelling die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien, heeft voldaan aan twee of drie 
van de volgende vereisten:  

• de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en 
vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6.000.000; 

• de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12.000.000; 
• gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50, 
 
kan volstaan met een beoordelingsverklaring.  

Wij wijzen erop dat op grond van statutaire bepalingen een controleverklaring bij de jaarrekening vereist kan zijn.  
Het is dus altijd van belang na te gaan of de statuten een controleverklaring vereisen, voordat u een opdracht 
verstrekt aan uw accountant.  
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2.4.3 Het jaardocument 

Naast de jaarverslaggeving (jaarrekening en overige gegevens) onderscheidt de RVW het jaardocument. 
Het jaardocument bestaat uit de jaarverslaggeving en specifieke informatie. Onder specifieke informatie verstaat de 
RVW nadere gegevens, te verstrekken op grond van het in artikel 8a van de RVW genoemde model-jaardocument. 
In artikel 8a RVW is opgenomen dat de jaarverslaggeving en het jaardocument van zorginstellingen moeten worden 
opgesteld gebruikmakend van het zogenoemde model-jaardocument. De Minister van VWS stelt jaarlijks voor 
1 oktober het model-jaardocument voor het eerstvolgend verslagjaar vast. 

Uitgangspunt van het jaardocument is: éénmaal aanleveren, meermalen gebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat het 
jaardocument gebruikt kan worden voor de verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Denk aan interne 
belanghebbenden zoals de patiënten/cliëntenraad of ondernemingsraad (OR), en aan externe belanghebbenden zoals 
de IGZ, zorgverzekeraars, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het ministerie van Veiligheid en Justitie en 
het ministerie van VWS.  

Het model-jaardocument is voor alle zorginstellingen gelijk met, daar waar van toepassing, een sectorspecifieke 
bijlage. In het jaardocument zijn ontwikkelingen in de zorg zoals governance en transparante verantwoording 
opgenomen. 

Het model-jaardocument bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• de jaarrekening;  
• de bijlagen. 

 
De bijlagen bij het model-jaardocument bestaan onder meer uit een vergaande samenvoeging van enquêtes en 
vragenlijsten van het CBS, het ministerie van VWS, de IGZ en brancheorganisaties. Voor de bijlagen is een 
webenquête beschikbaar, genaamd digiMV.  

Als sprake is van een zorgconcern kan worden volstaan met één geconsolideerd jaardocument. 

Naast zorginstellingen die vallen onder de RVW (medisch specialistische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, 
begeleiding en behandeling) zijn er ook andere instellingen – die niet vallen onder de RVW – die zich via het model-
jaardocument moeten verantwoorden. Zo zijn jeugdzorginstellingen op grond van de Jeugdwet 2015 verplicht een 
jaardocument op te stellen en in te dienen bij het CIBG. De RVW is op deze instellingen niet van toepassing. Met de 
sector kraamzorg is afgesproken dat verantwoording wordt afgelegd via het model-jaardocument. 
De kraamzorginstellingen zijn formeel niet verplicht tot deze jaarverantwoording. Voor een volledig overzicht van 
instellingen die zich via het jaardocument moeten verantwoorden, verwijzen wij naar www.jaarverantwoordingzorg.nl. 

2.4.4 Hoe vindt indiening plaats? 

Zorginstellingen moeten hun jaarverslaggeving en jaardocument indienen bij het CIBG. Het jaardocument dient te zijn 
ondertekend door het bestuur en de raad van toezicht. Het CIBG publiceert het jaardocument inclusief 
jaarverslaggeving op internet (www.jaarverslagenzorg.nl).  

De uiterste datum voor de indiening van het jaardocument 2017 is 1 juni 2018 (artikel 9 RVW). De jaarverslaggeving 
moet in elektronische vorm worden aangeleverd.  

Wanneer een zorginstelling de jaarverslaggeving en het jaardocument over 2017 niet tijdig kan indienen, kan het 
bestuur een gemotiveerd verzoek indienen bij de minister van VWS om uitstel van indiening. Dit verzoek moet 
uiterlijk acht weken voor 1 juni 2018 zijn ingediend. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt uitstel verleend. 
Het indienen van een verzoek om uitstel leidt dus niet automatisch tot het verkrijgen van uitstel. Wij wijzen u erop dat 
het ministerie van VWS de mogelijkheid heeft om sancties op te leggen als niet of niet tijdig aan de wettelijke 
indieningsplicht wordt voldaan. 

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Indien een zorginstelling wordt gedreven in de rechtsvorm van NV of BV, of voldoet aan de voorwaarden voor het zijn 
van een commerciële stichting of vereniging, dient de zorginstelling de jaarrekening ook openbaar te maken bij het 
handelsregister (op grond van art. 2:394 BW). 

2.5 Handige links 

De tekst van de RVW kunt u downloaden vanaf de website www.overheid.nl  

Vanaf de website www.jaarverantwoordingzorg.nl kunt u het jaardocument en de sectorspecifieke jaarrekeningen in 
Excel formaat downloaden. 

  

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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3 Het bestuursverslag  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen wij het bestuursverslag. Wij hanteren de term bestuursverslag naar analogie van Titel 9 
Boek 2 BW. Veel zorginstellingen kennen dit document als het maatschappelijk verslag. 

De jaarverslaggeving van zorginstellingen bestaat uit de jaarrekening en de overige gegevens (artikel 1 sub b RVW). 
Hieruit blijkt dat een zorginstelling op grond van de RVW niet verplicht is een bestuursverslag op te stellen. Indien de 
zorginstelling onder Titel 9 Boek 2 BW valt, dan is de zorginstelling wel verplicht een bestuursverslag op te stellen. 
Denk aan zorginstellingen die worden gedreven in de rechtsvorm BV of commerciële stichting. Hoewel een 
zorginstelling niet verplicht is een bestuursverslag op te stellen, adviseren we zorginstellingen dat wel te doen. 
Door middel van het bestuursverslag kan de zorginstelling verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de 
wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door de organisatie geformuleerde doelstellingen. Ook de Raad voor de 
Jaarverslaggeving heeft voor niet onder Titel 9 vallende zorginstellingen een sterke aanbeveling opgenomen om een 
bestuursverslag op te stellen (RJ 655.514). 

In de praktijk stellen veel zorginstellingen wel een bestuursverslag op, dit kan zijn omdat: 

• dit is afgesproken met de Wlz-uitvoerder (het zorgkantoor); 
• de zorgaanbieder zich houdt aan de zorgbrede governancecode; 
• de zorgaanbieder ook jeugdzorg levert en om die reden verplicht is een bestuursverslag te publiceren; 
• de zorgaanbieder een bestuursverslag als een visitekaartje ziet; 
• de zorgaanbieder vanwege de rechtsvorm op grond van het BW verplicht is een bestuursverslag op te stellen. 

 
Richtlijn 400 geeft veel handvatten als het gaat om het inrichten van het bestuursverslag maar laat tegelijkertijd ook 
vrijheid in de wijze waarop het verslag wordt ingericht en de diepgang waarmee onderwerpen worden behandeld. 
In dat opzicht krijgt de instelling dus meer mogelijkheden om een geheel eigen stempel te drukken op de invulling 
van het bestuursverslag. Dit betekent bijvoorbeeld dat instellingen ervoor kunnen kiezen om het bestuursverslag 
minder te gebruiken als bron van informatieverschaffing en meer te gebruiken als verantwoordingsdocument en als 
sluitstuk van de planning & controlcyclus. Daarmee vervult het bestuursverslag ook een belangrijke functie bij de 
interne decharge.  

3.2 De inhoud van het bestuursverslag 

Het is aan te bevelen, maar formeel niet noodzakelijk, om de jaarrekening, de overige gegevens en het 
bestuursverslag in één boekwerk op te nemen. In artikel 2:391 BW zijn de wettelijke eisen opgenomen die aan het 
bestuursverslag worden gesteld. In RJ 400 Bestuursverslag heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving deze wettelijke 
eisen nader uitgewerkt. Het bestuursverslag mag niet in strijd zijn met de jaarrekening.  

Het besluit of en hoe een instelling zich verantwoordt over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties is de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de instelling. Het ministerie van VWS stelt geen vormvereisten aan een 
bestuursverslag. Indien u een bestuursverslag opstelt adviseren wij di t bestuursverslag op te stellen in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 2:391 BW en RJ 400 Bestuursverslag. Het blijft mogelijk uw 
eventuele bestuursverslag via DigiMV openbaar te maken. Onderstaand behandelen wij de belangrijkste bepalingen. 

3.2.1 Algemene informatie  

Het bestuursverslag bevat algemene informatie omtrent de rechtspersoon en de daaraan verbonden rechtspersonen. 
Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende informatie (RJ 400.108): 

• de doelstelling, al dan niet vastgelegd in een ‘mission statement’; 
• een aanduiding van de (kern)activiteiten van de zorginstelling die door de rechtspersoon worden gedreven, met 

de belangrijkste zorgproducten, diensten, geografische gebieden, onderkende cliëntengroepen en relaties met 
andere partners in de zorgketen; 
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•  
de juridische structuur van de zorginstelling, met inbegrip van de groepsstructuur en de toepasselijkheid van het 
structuurregime (voor zover van toepassing); 

• de interne organisatiestructuur en personele bezetting; en 
• belangrijke elementen van het gevoerde beleid. 
 
3.2.2 Financiële informatie  

In het bestuursverslag wordt veelal ook stilgestaan bij de achtergronden en oorzaken van ontwikkelingen in de 
financiële gegevens, zoals die in de jaarrekening zijn opgenomen. Hierbij zal ten minste aan de volgende aspecten 
aandacht worden besteed (RJ 400.109):  

• de ontwikkelingen gedurende het boekjaar; 
• de behaalde omzet en resultaten; 
• de voornaamste risico’s en onzekerheden; 
• de financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit); en 
• de kasstromen en financieringsbehoeften. 

 
Tevens besteedt de zorginstelling aandacht aan de daadwerkelijke ontwikkeling in het verslagjaar van belangrijke 
aangelegenheden waarover in het voorgaande bestuursverslag verwachtingen werden uitgesproken dan wel een 
belangrijke mate van onzekerheid werd vermeld (RJ 400.110). 

3.2.3 Risicoparagraaf  

Het bestuursverslag geeft een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon 
wordt geconfronteerd (artikel 2:391 lid 1 BW). Het gaat daarbij niet om het geven van een uitputtende uiteenzetting 
van alle mogelijke risico’s en onzekerheden, maar om een selectie en weergave van de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden waarvoor de zorginstelling zich ziet geplaatst. De hierna opgenomen tabel geeft een overzicht van de 
categorieën die daarbij aan bod kunnen komen: 

Categorie Toelichting Voorbeeld 

Strategie Risico’s en onzekerheden die een belemmering 
vormen om op lange termijn de strategie en/of 
het businessmodel van de rechtspersoon te 
realiseren. 

Strategische keuzes ten aanzien van de 
productportfolio; de impact van het 
regeerakkoord; de impact van scheiding tussen 
wonen en zorg op de vastgoedstrategie. 

Operationeel Risico’s en onzekerheden die op korte termijn 
de effectiviteit en efficiency van operationele 
activiteiten van de rechtspersoon beïnvloeden. 

De kans op uitval van ICT-systemen of 
onzekerheden in de kwaliteit van zorgverlening. 

Financieel Risico’s en onzekerheden die hun 
ontstaansgrond hebben in, dan wel direct van 
invloed zijn op, de effectiviteit en efficiency van 
de financiële processen. 

Risico’s ten aanzien van de financiering van de 
geleverde zorg als gevolg van de transitie naar 
productfinanciering en onzekerheden in de 
mogelijkheid om geld aan te trekken. 

Financiële 
verslaggeving 

Risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op 
de betrouwbaarheid van de interne en externe 
financiële verslaggeving. 

Onzekerheden ten aanzien van complexe 
toerekeningsvraagstukken in het kader van de 
overgang naar de productfinanciering of de 
mate van subjectiviteit bij waardering van het 
vastgoed. Risico’s van bijzondere 
waardeverminderingen van het zorgvastgoed als 
gevolg van leegstand. 

Wet- en 
regelgeving 

Risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit 
wet- en regelgeving (zowel intern als extern) en 
een directe invloed hebben op de organisatie 
en/of de bedrijfsprocessen. 

Risico’s als gevolg van veranderende wetgeving 
waarbij gedacht kan worden aan de transitie 
van de AWBZ naar Wlz, Zvw en Wmo, maar ook 
aan wijzigingen op het gebied van fiscale wet- 
en regelgeving. 
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In RJ 655.514 worden concrete voorbeelden genoemd van risico’s en onzekerheden: 

• waardering vastgoed inclusief bijzondere waardeverminderingen; 
• contractering van zorg en prestatiebekostiging; 
• omzetverantwoording; 
• ontwikkelingen in het macro-kader; 
• beddenafbouw binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ); 
• bijzondere kostenontwikkelingen (bijvoorbeeld dure geneesmiddelen); 
• uitvoering van zelfonderzoeken; 
• ontwikkelingen inzake horizontaal toezicht. 

 
Naast een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden moet de zorginstelling een beschrijving op 
hoofdlijnen geven van de bereidheid risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken (de zogenoemde 
risicobereidheid of ‘risk appetite’). De mate van risicobereidheid is een leidraad voor het al dan niet nemen van 
maatregelen ter beheersing van risico’s en onzekerheden (RJ 400.110c). 

3.2.4 Financiële instrumenten  

Het gebruik van financiële instrumenten heeft ook in de publieke sector tot de nodige publiciteit geleid. Het ligt 
daarom voor de hand dat de zorginstelling ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten in het 
bestuursverslag aandacht besteedt aan de doelstellingen en het beleid op het gebied van het beheer van risico’s 
betreffende financiële instrumenten. Hierbij kan worden ingegaan op het beleid over het afdekken van risico’s 
verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
risico’s die samenhangen met het plegen van belangrijke investeringen of het aantrekken van nieuwe financiering en 
het gebruik van derivaten in dit kader. Voorts kan aandacht worden besteed aan de door de rechtspersoon en de 
verbonden rechtspersonen gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s. 

3.2.5 Informatie over toepassing van gedragscodes  

De zorginstelling geeft aan of specifieke gedragscodes worden gevolgd en welke gedragscodes het betreft. 
De rechtspersoon geeft voorts aan of deze gedragscodes verplicht of vrijwillig worden gevolgd (RJ 400.112, 
RJ 655.514). In het bestuursverslag (of in de inhoudsopgave) neemt de zorginstelling een verwijzing op naar de 
beschikbare informatie over de naleving van de gedragscodes (dit kan ook een verwijzing naar de website zijn). 
Voor de zorgsector is in dit kader vooral de Governancecode Zorg (van kracht per 1 januari 2017, daarvoor de 
Zorgbrede Governancecode uit 2010) van belang. De Governancecode Zorg schrijft voor dat de raad van bestuur en 
de raad van toezicht verantwoording afleggen over: 

• de door de raad van bestuur gerealiseerde doelstellingen van de zorgorganisatie en het gevoerde beleid ten 
aanzien van de belanghebbenden; en 

• de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht invulling hebben gegeven aan de principes en 
bepalingen van de Governancecode Zorg. 
 

In paragraaf 3.3.2 wordt ingegaan op de Governancecode Zorg die met ingang van 2017 van kracht is. 

3.2.6 Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen  

De analyse van de toestand op balansdatum omvat zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, 
waaronder milieu- en personeelsaangelegenheden. Hierbij beveelt de Raad voor de Jaarverslaggeving aan om in het 
bestuursverslag ook een toelichting te geven op de hoofdzaken van de voor de zorginstelling relevante 
maatschappelijke aspecten van het uitvoeren van de activiteiten, waaronder het ketenbeheer van de rechtspersoon. 
Onder verantwoord ketenbeheer wordt verstaan het vrijwillige maar niet vrijblijvende commitment van 
zorginstellingen om een positieve invloed uit te oefenen op het sociale beleid en/of het milieubeleid van hun 
toeleveranciers en/of andere partners in de zorgketen en cliënten.  
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In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt aanbevolen in de verslaggeving 
(het bestuursverslag en/of een afzonderlijk verslag) aan de volgende aspecten aandacht te besteden: 

Onderwerp Voorbeeld 

Algemene maatschappelijk 
aspecten 

De keten waarin de instelling opereert en de diensten die worden aangeboden, de 
invloed van de belangrijkste problemen en uitdagingen op de strategie, welke rol 
stakeholders vervullen, governance en ethiek en de onderlinge samenhang tussen 
milieu-, sociale en economische aspecten. 

Milieuaspecten Informatie over verbruik en afval en welke beschermingsmaatregelen ter voorkoming 
van milieuverontreiniging zijn genomen. 

Sociale aspecten Informatie over arbeidsaangelegenheden, waaronder arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden, werkgelegenheid, sociale zekerheid, diversiteit en ontplooiing, 
alsmede informatie over fundamentele beginselen en rechten op werk en sociaal-
maatschappelijke betrokkenheid. 

Economische aspecten Omvat zowel financiële als niet-financiële aspecten, waarbij ten aanzien van niet-
financiële aspecten bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de creatie en verspreiding 
van kennis via onderzoek en ontwikkeling en trainingen. 

 
Ook wordt aanbevolen aandacht te besteden aan (1) de dialoog met de stakeholders, (2) welk beleid ter zake van het 
aspect wordt gevoerd en de voornaamste overwegingen hierbij, (3) de organisatie (governancestructuur en 
managementinformatiesystemen), (4) de uitvoering van het beleid en de behaalde resultaten en (5) de verwachtingen 
ten aanzien van interne en externe ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de genoemde maatschappelijke 
aspecten van ondernemen.  

In de Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving (die is opgenomen in RJ 920), is een conceptueel kader 
opgenomen voor het opstellen van het verslag over de maatschappelijke aspecten. 

3.2.7 Informatie over onderzoek en ontwikkeling  

Voor rechtspersonen waarop Titel 9 Boek 2 BW van toepassing is, schrijft de wet voor dat in het bestuursverslag 
mededelingen worden gedaan over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (artikel 2:391 
lid 2 BW; RJ 400.123 e.v.). Voor de meeste zorginstellingen is dit dus niet verplicht. Toch kan het juist voor 
zorginstellingen zinvol zijn om in het bestuursverslag voldoende aandacht te besteden aan de wijze waarop innovatie 
en onderzoek bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. Op deze wijze kunnen zorginstellingen 
zich immers onderscheiden ten opzichte van andere zorginstellingen en daarmee ook een grotere aantrekkingskracht 
uitoefenen op relevante stakeholders zoals cliënten, zorgverzekeraars en financiers. 

3.2.8 Overige informatie  

Afhankelijk van de relevantie voor de gebruikers van de jaarlijkse verslaggeving kunnen ook andere onderwerpen van 
belang zijn (RJ 400.128). Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen rondom interne beheersing van processen en 
procedures, risicomanagement, kwaliteitsbeheersing, informatievoorziening en ICT. 

3.2.9 Toekomstparagraaf  

Op grond van artikel 2:391 lid 2 BW moet in het bestuursverslag in elk geval mededeling worden gedaan van: 

• de verwachte gang van zaken; 
• de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; en 
• de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden 

gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed. 
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In de paragraaf over de verwachte gang van zaken zou aandacht kunnen worden gegeven aan: 

• investeringen; 
• financiering; 
• personeelsbezetting; 
• omstandigheden waarvan de ontwikkeling van omzet en rentabiliteit afhankelijk is. 

 
Bij de beschrijving van de verwachte gang van zaken dient ook ingegaan te worden op de invloed van bijzondere 
gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening hoeft te worden gehouden. Hiermee wordt gedoeld op 
gebeurtenissen die plaats hebben gevonden na de balansdatum. Dit kan ook bij uitstek een paragraaf zijn waarin 
wordt stilgestaan bij actuele ontwikkelingen in de zorg waarvan bij opmaken van de jaarrekening nog niet volledig is 
uitgekristalliseerd wat de impact zal zijn op toekomstige vastgoedinvesteringen, personeelsbeleid en financiële positie. 

3.3 Overige aspecten 

3.3.1 Informatie over niet-evenwichtige zetelverdeling bestuur en commissarissen  

De Wet evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad van commissarissen bevat onder meer 
voorschriften voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen. Bij een 
evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen wordt ten minste 30% van de 
zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke 
personen. Dit houdt in dat géén toelichting is vereist als slechts één natuurlijke persoon, al dan niet samen met een of 
meerdere rechtspersonen, deel uitmaakt van het bestuur of de raad van commissarissen. In dat geval is er namelijk 
niets te verdelen over natuurlijke personen. Zijn de zetels niet evenwichtig verdeeld dan wordt in het bestuursverslag 
uiteengezet (artikel 2: 391 lid 7 BW): 

• waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld; 
• op welke wijze de vennootschap heeft getracht tot een evenwichtige verdeling van de zetels te komen; en 
• op welke wijze de vennootschap beoogt in de toekomst een evenwichtige verdeling van de zetels te realiseren.  

 
Deze informatieplicht geldt alleen voor grote NV’s en BV’s; voor andere rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen) is 
deze informatieplicht niet van toepassing.  

3.3.2 Governancecode Zorg 

Het raad van toezicht-model is als bestuursmodel voor zorgorganisaties het uitgangspunt van deze code. Die structuur 
impliceert een strikte scheiding tussen bestuur en toezicht. Zorgorganisaties met een ander bestuursmodel maken 
gebruik van de in deze code genoemde elementen. 

De toepassing van de nieuwe Governancecode Zorg 2017 is niet vrijblijvend. Tot op heden gold dat een bepaling werd 
toegepast of dat een afwijking ervan goed gemotiveerd werd uitgelegd: het bekende ‘pas toe of leg uit-beginsel’. 
Met deze nieuwe code willen de brancheorganisaties op een actuele en vernieuwende manier omgaan met dit 
beginsel. Dit betekent dat bij toepassing soms juist uitleg nodig is (pas toe en leg uit) en dat afwijking soms gewoon 
niet aan de orde kan zijn (pas toe!). Zorgorganisaties leggen verantwoording af over het door hen gevoerde 
governance beleid in het bestuursverslag. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie en de 
verschillende activiteiten van de zorgorganisatie, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering 
van de zorgorganisatie. De raad van bestuur draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en 
controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen. 

De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de 
risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die 
beheersing op de regeldichtheid in de organisatie. 

  



 
18  

 

4 Vaste activa  

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we de vaste activa. We gaan achtereenvolgens in op materiële vaste activa, bijzondere 
waardeverminderingen van vaste activa en financiële vaste activa. 

4.2 Materiële vaste activa 

4.2.1 Begripsbepaling 

Materiële vaste activa zijn materiële activa die bestemd zijn om de bedrijfsuitoefening van de zorginstelling duurzaam 
te dienen. Duurzaam houdt in dat de zorginstelling verwacht dat het actief dienstbaar is gedurende meer dan één 
verslagperiode (RJ 940). 

4.2.2 Verwerking in de balans 

Een materieel vast actief dient als actief in de balans te worden verwerkt (geactiveerd) indien (RJ 212.201):  

• het waarschijnlijk is dat toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het actief zullen toekomen aan de 
zorginstelling; en  

• de kostprijs of waarde van het actief (verkrijgings- of vervaardigingsprijs) betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 

Indien uitgaven niet voldoen aan deze verwerkingscriteria worden de uitgaven niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten 
laste van het resultaat verwerkt.  

Uitgaven na eerste verwerking 
Uitgaven die gemaakt worden na de eerste verwerking van een actief worden als (onderdeel van) de kostprijs van het 
materieel vast actief verwerkt indien voldaan wordt aan de verwerkingscriteria (RJ 212.206). Cruciaal is of de 
toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het actief zijn toegenomen. Uitgaven inzake vernieuwing dienen 
dus uitsluitend te worden geactiveerd als deze uitgaven leiden tot een waardeverhoging van het actief, bijvoorbeeld 
omdat zij hebben geleid tot een uitbreiding van de capaciteit (bijvoorbeeld meer kamers die leiden tot meer 
opbrengsten) of tot kwalitatieve verbeteringen (bijvoorbeeld aanleg zonnepanelen die leiden tot een besparing van 
energieverbruik). Als niet voldaan wordt aan de verwerkingscriteria worden de uitgaven direct ten laste van het 
resultaat verwerkt. 

Economische versus juridische eigendom 
Voor de vaststelling of activering in de balans dient plaats te vinden is niet de juridische eigendom maar de 
economische eigendom doorslaggevend (RJ 212.207). Financiële leasecontracten (of huurcontracten) met betrekking 
tot materiële vaste activa leiden tot activering van het actief en passivering van de leaseverplichting. Dit betekent dat 
een zorginstelling van alle aangegane huurcontracten moet vaststellen of sprake is van een financiële of operationele 
lease. Voor een nadere uiteenzetting van de kenmerken van een financiële en operationele lease en de verwerking 
daarvan in de jaarrekening verwijzen wij naar het Handboek Externe Verslaggeving. 

Indien een zorginstelling wel het economische eigendom heeft van bijvoorbeeld een gebouw of vervoermiddelen, maar 
niet de juridische eigendom, dient dit te worden vermeld in de toelichting op de balans (artikel 2:366 lid 2 BW). 

Een zorginstelling kan als lessee (huurder) kosten maken voor verbouwingen aan een gehuurd pand. De zorginstelling 
die slechts economisch eigendom heeft, dient de uitgaven van de verbouwing te verwerken als materiële vaste activa 
indien het waarschijnlijk is dat toekomstige prestatie-eenheden (hogere opbrengsten) toekomen aan de zorginstelling 
(RJ 212.207). 

Onderhoudskosten  
Onderhoudskosten zijn kosten die worden gemaakt om te realiseren dat bestaande activa hun prestaties kunnen 
blijven leveren. Onderhoudskosten, niet zijnde kosten van groot onderhoud, worden in beginsel ineens ten laste van 
de resultatenrekening verwerkt.  
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Kosten van groot onderhoud  
Kosten van groot onderhoud van materiële vaste activa die telkens na een langere gebruiksperiode plaatsvinden, 
worden op een van de volgende twee wijzen verwerkt (RJ 212.445): 

• in de boekwaarde van het actief (componentenbenadering); 
• via een onderhoudsvoorziening. 

 
De componentenbenadering houdt in dat kosten van groot onderhoud ineens bij aanvang van het gebruik van een 
actief als afzonderlijk samenstellend deel van het desbetreffende actief voor het volledige bedrag worden 
geïdentificeerd. De desbetreffende component van het actief wordt dan afgeschreven in de periode tot aan het 
moment van uitvoeren van het groot onderhoud. Bij de uitvoering van het groot onderhoud worden de kosten hiervan 
opnieuw geactiveerd waarna deze afzonderlijke component opnieuw op dezelfde wijze wordt afgeschreven. Om deze 
variant van verwerking te kunnen toepassen, dient wel aan de algemene activeringsvereisten te worden voldaan. 
Overigens mag volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving de componentenbenadering ook worden toegepast indien 
bij aanvang van het gebruik van het actief nog geen component voor groot onderhoud was geïdentificeerd 
(RJ 212.448). Indien als gevolg van het uitvoeren van groot onderhoud de kosten worden opgenomen als component 
van materiële vaste activa, wordt de eventuele resterende boekwaarde van de vervangen component niet langer in de 
balans opgenomen en als gedesinvesteerd beschouwd (RJ 212.449). 

Als tweede verwerkingswijze is het toegestaan gedurende het gebruik van het actief tot aan het moment dat het groot 
onderhoud plaats gaat vinden een voorziening te vormen. Deze verwerkingswijze wordt expliciet door artikel 2:374 
lid 1 BW toegestaan. De toevoegingen aan de voorziening dienen te worden bepaald op basis van het geschatte 
bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt 
(RJ 212.451). 

Aangegane investeringsverplichtingen  
Materiële vaste activa in bestelling dienen niet in de balans te worden verwerkt (RJ 212.604). Aangegane 
investeringsverplichtingen voldoen niet aan de definitie van een actief of een financiële verplichting, maar zijn aan te 
merken als niet-afgewikkelde overeenkomsten. Dergelijke niet-afgewikkelde overeenkomsten worden toegelicht onder 
de niet in de balans opgenomen verplichtingen. Eventuele betalingen voor deze activa worden geactiveerd onder de 
post 'materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa' (artikel 2:366 lid 1, 
onderdeel d BW). 

4.2.3 Waardering van materiële vaste activa 

Waardering bij eerste verwerking  
Materiële vaste activa dienen bij eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de kostprijs (RJ 212.301). 
De kostprijs van een materieel vast actief bestaat uit de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs en overige kosten om 
het actief op zijn plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik (RJ 212.302). 

Waardering na eerste verwerking  
Materiële vaste activa dienen na de eerste waardering te worden gewaardeerd tegen (RJ 212.401): 

• kostprijs (verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs); of  
• actuele waarde. 

 
Artikel 2:384 lid 1 BW geeft een keuzemogelijkheid. De zorginstelling dient voor iedere categorie materiële vaste 
activa een keuze te maken voor één en dezelfde grondslag en deze consistent toe te passen (RJ 212.401). Zo is het 
mogelijk dat verschillende grondslagen worden gehanteerd voor gebouwen enerzijds en voor grond anderzijds. 

Kostprijs  
Indien na eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd tegen kostprijs dient het actief gewaardeerd 
te worden tegen de kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingsverliezen (RJ 212.402). 
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Actuele waarde  
Onder de actuele waarde van een actief wordt verstaan de in geld uitgedrukte waarde van dat actief gegeven de aard 
en de plaats van de activiteit waarvoor het actief is bestemd op het tijdstip van het bepalen van die waarde. 
De bepaling van de actuele waarde dient voldoende regelmatig te worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat de 
boekwaarde niet aanzienlijk verschilt van de actuele waarde op de balansdatum (RJ 212.408). De actuele waarde van 
materiële vaste activa, niet zijnde vastgoedbeleggingen, is de actuele kostprijs. Indien de realiseerbare waarde lager 
is dan de actuele kostprijs, vindt waardering tegen realiseerbare waarde plaats. De realiseerbare waarde is de hoogste 
van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde (artikel 7 BAW).  

Actuele kostprijs 
Onder de actuele kostprijs wordt verstaan de actuele inkoop- of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen (artikel 2 BAW). De keuze tussen de actuele inkoopprijs of de actuele vervaardigingsprijs moet 
aansluiten op de wijze waarop de zorginstelling het actief heeft verkregen (RJ 212.404). Er bestaan geen concrete 
voorschriften hoe de actuele kostprijs moet of kan worden bepaald. De wijze waarop de actuele kostprijs is bepaald 
moet wel worden toegelicht (artikel 9 BAW). Uit de regelgeving kan alleen worden afgeleid dat de actuele inkoopprijs 
en de actuele vervaardigingsprijs worden bepaald op basis van marktconforme gegevens (RJ 212.405). 

De actuele inkoopprijs van een actief moet worden gebaseerd op het bedrag dat de zorginstelling op de datum van 
herwaardering voor dat actief zou betalen bij verkrijging, indien het actief de ouderdom zou hebben zoals ten tijde 
van de oorspronkelijke verkrijging, verhoogd met de geschatte actuele bijkomende kosten van verkrijging. Indien de 
zorginstelling het actief oorspronkelijk niet in nieuwstaat heeft verkregen, kan dus niet worden uitgegaan van de 
huidige nieuwwaarde. Er moet dan worden uitgegaan van de actuele inkoopprijs van het actief zoals oorspronkelijk 
gekocht (RJ 212.405). 

Voorbeeld: Actuele kostprijs van gekocht pand 

Zorginstelling A heeft 10 jaar geleden een verpleeghuis inclusief grond gekocht en waardeert dat tegen actuele waarde. 
De aankoopprijs bedroeg € 2.000.000, waarvan € 500.000 voor de grond en € 1.500.000 voor het pand. Deze bedragen 
zijn inclusief de bijkomende kosten. A schrijft het pand lineair af in 25 jaar zonder restwaarde (4% per jaar). 
De cumulatieve afschrijving op het pand bedraagt derhalve 40%. Op de grond wordt niet afgeschreven. 

De actuele kostprijs betreft de prijs die nu betaald zou moeten worden voor hetzelfde pand, verhoogd met de actuele 
bijkomende kosten en verminderd met cumulatieve afschrijving van 40% over de actuele inkoopprijs van het pand. 
De actuele inkoopprijs wordt normaliter bepaald aan de hand van marktconforme gegevens of via taxaties door erkende 
taxateurs. De actuele inkoopprijs van de grond kan worden gebaseerd op de marktwaarde van de betreffende grond 
(te verhogen met de actuele bijkomende kosten), aangezien de grond een onbeperkte gebruiksduur heeft. 

Stel dat de actuele inkoopprijs van het pand € 1.750.000 bedraagt en die van de grond € 700.000, te verhogen met 
€ 150.000 bijkomende kosten voor het pand en € 50.000 voor de grond. De actuele kostprijs van het pand bedraagt dan 
€ 1.140.000 (= 60% van (€ 1.750.000 + € 150.000)). De actuele kostprijs van de grond bedraagt € 750.000 
(= € 700.000 + € 50.000). De totale boekwaarde tegen actuele waarde bedraagt dan € 1.890.000 (= € 1.140.000 + 
€ 750.000). De herwaardering wordt rechtstreeks ten gunste van de herwaarderingsreserve gebracht, onder aftrek van 
een eventuele voorziening voor latente belastingen. 

 
De actuele vervaardigingsprijs moet worden gebaseerd op de kosten die de zorginstelling zou maken als het actief op 
de datum van herwaardering zou worden vervaardigd. De kostentoerekening, waaronder de toerekeningssystematiek 
van eventuele indirecte kosten en rentekosten, moet aansluiten op de systematiek zoals die door de zorginstelling op 
de datum van herwaardering wordt toegepast. 
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Voorbeeld: Actuele kostprijs van zelf vervaardigd pand 

Zorginstelling A heeft 10 jaar geleden een perceel grond gekocht en daarop zelf een verpleeghuis gebouwd. Derhalve is 
sprake van een zelf vervaardigd bedrijfsmiddel. A waardeert gebouwen en terreinen tegen actuele waarde. 
De vervaardigingsprijs van de grond bedroeg € 505.000, bestaande uit de aankoopprijs (€ 450.000), bijkomende kosten 
(€ 50.000) en toegerekende rente (€ 5.000). De vervaardigingsprijs van de opstallen bedroeg € 2.000.000, bestaande uit 
directe kosten (€ 1.500.000), toegerekende indirecte kosten (€ 450.000) en toegerekende rente (€ 50.000). A schrijft het 
pand lineair af in 25 jaar zonder restwaarde (4% per jaar). De cumulatieve afschrijving op het pand bedraagt derhalve 
40%. Op de grond wordt niet afgeschreven. 

De actuele kostprijs betreft de actuele vervaardigingsprijs gebaseerd op de kosten als het pand door de zorginstelling nu 
zelf zou worden vervaardigd, verminderd met cumulatieve afschrijving van 40% over de actuele vervaardigingsprijs van 
het pand. Daarbij moet voor de toerekening van de indirecte kosten en rente de systematiek van de zorginstelling worden 
toegepast zoals die geldt op de datum van de herwaardering, dus volgens de huidige normen en tarieven. De actuele 
vervaardigingsprijs van de grond kan worden gebaseerd op de marktwaarde van de betreffende grond (te verhogen met 
de actuele bijkomende kosten en toegerekende rente), aangezien de grond een onbeperkte gebruiksduur heeft. 
De herwaardering wordt rechtstreeks ten gunste van de herwaarderingsreserve gebracht, onder aftrek van een eventuele 
voorziening voor latente belastingen. 

 
De actuele inkoopprijs van bedrijfsgebouwen, machines en installaties en andere materiële vaste activa wordt 
normaliter bepaald aan de hand van marktconforme gegevens of via taxaties uitgevoerd door erkende taxateurs. 
De bepaling van de actuele vervaardigingsprijs zal vooral gebaseerd worden op interne kostprijsberekeningen. 

Het verwerken van een herwaardering bij waardering op actuele waarde  
Indien materiële vaste activa, niet zijnde vastgoedbeleggingen, worden gewaardeerd tegen actuele waarde moeten de 
waardevermeerderingen rechtstreeks worden opgenomen in een herwaarderingsreserve (artikel 2:390 lid 1 BW). 
De herwaarderingsreserve wordt gevormd en aangehouden per actief. Indien de actuele waarde van een actief onder 
de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs (onder aftrek van afschrijvingen) komt, zal de afwaardering ten 
laste komen van de winst-en-verliesrekening. Saldering binnen de post herwaarderingsreserve is derhalve niet 
toegestaan. Als actief dient te worden aangemerkt ieder te onderscheiden individueel actief. 

4.2.4 Afschrijvingen 

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur dienen afzonderlijk te worden afgeschreven (RJ 212.417). 
Indien belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in 
verwachte gebruiksduur of verwachte gebruikspatroon, dienen deze bestanddelen afzonderlijk te worden afgeschreven 
(RJ 212.418). Het afzonderlijk afschrijven van belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief wordt 
aangemerkt als de componentenbenadering. 

De afschrijvingsmethode dient gebaseerd te zijn op het verwachte gebruikspatroon van het actief, overeenkomstig de 
aanwending van de toekomstige prestatie-eenheden van het actief (RJ 212.423). De Raad voor de Jaarverslaggeving 
schrijft niet één bepaalde afschrijvingsmethode voor, maar noemt daarentegen verschillende mogelijke systemen, 
zoals lineaire afschrijving, degressieve afschrijving of afschrijving op basis van verbruikte eenheden. 

Het af te schrijven bedrag dient stelselmatig aan de gebruiksduur te worden toegerekend (RJ 212.426). 
De gebruiksduur is de periode gedurende welke een actief naar verwachting voor de zorginstelling beschikbaar is voor 
gebruik. Bij het bepalen van de gebruiksduur van een pand kan het strategisch vastgoedplan behulpzaam zijn. In dit 
plan zijn onder meer opgenomen de onderhoudsstaat en de verwachte gebruiksduur van de panden, onderbouwd met 
historische en verwachte bezettingspercentages. 

Afschrijvingen dienen aan te vangen wanneer het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik. De afschrijving dient 
te worden beëindigd bij buitengebruikstelling of wanneer het actief is gedesinvesteerd (RJ 212.427). 

De restwaarde van een actief is het bedrag dat een zorginstelling nu voor het actief zou ontvangen bij vervreemding, 
na aftrek van de geschatte vervreemdingskosten, indien het actief reeds de verwachte ouderdom zou hebben en in de 
staat zou verkeren die aan het einde van de gebruiksduur wordt verwacht (RJ 212.106).  
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De gebruiksduur en de restwaarde van een actief dienen uitsluitend opnieuw te worden beoordeeld indien zich 
wijzigingen in de omstandigheden voordoen of nieuwe informatie beschikbaar komt ten aanzien van de resterende 
gebruiksduur en/of de restwaarde (RJ 212.428). Bij het bepalen van de gebruiksduur dient ook rekening te worden 
gehouden met factoren anders dan alleen het gebruik (RJ 212.432). Bij de bepaling van de gebruiksduur van een 
actief worden de volgende factoren in aanmerking genomen (RJ 212.433): 

• het verwachte gebruik van het actief; 
• de verwachte fysieke slijtage; 
• de technische of economische veroudering als gevolg van wijzigingen of verbeteringen in de productie, of van een 

wijziging in de vraag van de markt naar het product dat of de dienst die met het actief wordt geleverd; en 
• juridische of soortgelijke beperkingen op het gebruik van het actief, zoals vervaldata van gerelateerde 

leaseovereenkomsten. 
 

Grond en gebouwen worden afzonderlijk verwerkt, aangezien het activa betreffen die kunnen worden gescheiden, 
zelfs indien ze gezamenlijk zijn verworven. Op grond wordt niet afgeschreven, aangezien grond een onbeperkte 
gebruiksduur heeft. Gebouwen hebben een beperkte gebruiksduur en zijn dus af te schrijven activa. Dit geldt ook als 
de waarde van het gebouw is gestegen. Een waardestijging van de grond waarop een gebouw staat, heeft geen 
invloed op de bepaling van het af te schrijven bedrag van het gebouw. 

Indien de verwachte gebruiksduur en/of restwaarde van een materieel vast actief wijzigt, is sprake van een 
schattingswijziging. Deze mag niet retrospectief (met terugwerkende kracht) worden verwerkt, maar dient uitsluitend 
effect te hebben op de afschrijvingen van het lopende jaar en de resterende gebruiksduur. Het toepassen van een 
inhaalafschrijving is niet toegestaan. Dit geldt zowel bij gebruiksduurverlenging als bij -verkorting. 
Bij gebruiksduurverkorting mag niet ineens een last worden verwerkt, tenzij uiteraard sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. 

Zorginstellingen hanteerden onder het oude bekostigingsregime de afschrijvingsduur voor materiële vaste activa die 
de beleidsregels van de NZa voorschreven. Inmiddels is dit regime vervallen en hebben zorginstellingen de 
afschrijvingsduur van hun vaste activa aangepast uitgaande van de verwachte gebruiksduur van de vaste activa. 
Dit heeft in het algemeen geleid tot verkorting van de gebruiksduur van de materiële vaste activa en tot bijzondere 
waardeverminderingen op de boekwaarden van de activa. 

4.2.5 Waardering van panden bestemd voor verkoop 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat het bestuur van een zorginstelling vóór balansdatum heeft besloten dat 
activa (vaak panden) worden verkocht. De vraag doet zich voor hoe deze panden in de jaarrekening dienen te 
worden gewaardeerd.  

Indien een pand bestemd is voor verkoop, kunnen zich de volgende situaties voordoen: 

 
 

Ad a. Waardering van een pand dat op balansdatum nog in gebruik is 
Een pand is op balansdatum nog in gebruik indien cliënten op balansdatum nog zorg ontvangen in het betreffende 
pand of het pand tijdelijk geheel of gedeeltelijk is verhuurd en huuropbrengsten genereert. 

Ondanks dat het bestuur voor balansdatum een besluit tot verkoop van het pand heeft genomen, blijft het pand op 
balansdatum gewaardeerd tegen de boekwaarde. De zorginstelling moet uiteraard beoordelen of er indicaties zijn voor 
een bijzondere waardevermindering van het pand. Indien er een indicatie is voor een bijzondere waardevermindering 
dient de realiseerbare waarde van het pand te worden bepaald. In dat geval is RJ 121.303 van toepassing: indien er 
geen reden is om aan te nemen dat de bedrijfswaarde materieel hoger is dan de opbrengstwaarde, mag de 
zorginstelling uitgaan van de opbrengstwaarde van het pand. Bij de bepaling van de realiseerbare waarde worden 
grond en opstal afzonderlijk beschouwd. Indien de opbrengstwaarde van de opstallen lager is dan de boekwaarde, 
vindt een bijzondere waardevermindering plaats op de opstallen, ongeacht een eventuele meerwaarde in de grond. 
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Let op: Indien het pand voorheen onderdeel uitmaakte van een kasstroomgenererende eenheid, dient de 
zorginstelling te bepalen of het pand waarvoor een verkoopbeslissing is genomen, uit de kasstroomgenererende 
eenheid moet worden gehaald, en als individueel actief moet worden beoordeeld op indicaties voor een bijzondere 
waardevermindering.  

Voorbeeld: 

De opbrengstwaarde van de grond bedraagt € 5.000.000, terwijl de boekwaarde € 2.000.000 is. De opbrengstwaarde van 
de opstallen bedraagt € 100.000 bij een boekwaarde van € 250.000. De zorginstelling moet dan moet een bijzondere 
waardevermindering boeken op de opstallen van € 150.000. 

 
Indien het pand met ondergrond uit het voorgaande voorbeeld onderdeel uit zouden maken van een 
kasstroomgenererende eenheid en de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid is hoger dan de 
boekwaarde, vindt geen waardevermindering van de boekwaarde van de opstallen plaats. De reden is dat het al dan 
niet aanwezig zijn van een bijzondere waardevermindering dan wordt beoordeeld voor de kasstroomgenererende 
eenheid en niet voor het pand. 

Ad b. Waardering van een buiten gebruik gesteld pand 
Een pand is op balansdatum buiten gebruik gesteld indien het pand niet meer wordt ingezet voor de 
bedrijfsuitoefening van de zorginstelling en ook geen zelfstandige opbrengsten genereert. Het pand is bijvoorbeeld 
niet tijdelijk verhuurd en genereert dus geen huuropbrengsten. Buiten gebruik gestelde panden worden gewaardeerd 
tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.  

Een buiten gebruik gesteld pand dat voorheen tot een kasstroomgenererende eenheid behoorde, wordt uit deze 
eenheid gehaald en wordt als individueel actief beoordeeld op de aanwezigheid van een eventuele bijzondere 
waardevermindering.  

Indien het bestuur voor balansdatum heeft besloten het pand te verkopen, dan mag het pand door middel van een 
incidentele herwaardering tegen de hogere opbrengstwaarde worden gewaardeerd. De waardering tegen hogere 
opbrengstwaarde is niet verplicht, het pand mag ook tegen de boekwaarde gewaardeerd blijven. Bij waardering tegen 
hogere opbrengstwaarde wordt de incidentele herwaardering verwerkt in een herwaarderingsreserve. Bij de 
daadwerkelijke verkoop van het pand en dus realisatie van de waardestijging wordt de vrijval van de 
herwaarderingsreserve als een afzonderlijke post in de resultatenrekening verwerkt (RJ 212.501/502). 

4.2.6 Presentatie en toelichting 

Presentatie  
Het model voor de balans, zoals opgenomen in bijlage 1 van RJ 655 onderscheidt geen nadere indeling van de post 
materiële vaste activa. In de modeljaarrekening wordt in de toelichting onder de post materiële vaste activa 
afzonderlijk opgenomen (artikel 2:366 lid 1 BW): 

• bedrijfsgebouwen en -terreinen; 
• machines en installaties; 
• andere vaste bedrijfsmiddelen; 
• vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa; 
• niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa. 
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Grondslagen  
In de toelichting dient voor iedere categorie van materiële vaste activa de volgende informatie te worden opgenomen 
(RJ 212.701): 

• de grondslagen van waardering voor de bepaling van de kostprijs en/of de actuele waarde; 
• de wijze van verwerken van kosten van groot onderhoud; 
• de wijze van verwerking van kosten van herstel; 
• de gebruikte afschrijvingsmethoden; 
• de gebruiksduur of toegepaste afschrijvingspercentages; en  
• indien rente over vreemd vermogen is geactiveerd als onderdeel van de kostprijs, de gedurende de verslagperiode 

geactiveerde rente.  
 

Mutatieoverzicht  
Het verloop van elk der posten behorende tot de materiële vaste activa wordt in een sluitend overzicht weergegeven 
(artikel 2:368 lid 1 BW). Indien zich in het verslagjaar belangrijke mutaties hebben voorgedaan, dient dit uit het 
mutatieoverzicht te blijken. Voorts wordt voor elke post de volgende informatie vermeld (artikel 2:368 lid 2 BW en 
RJ 212.702): 

• de kostprijs respectievelijk actuele waarde aan het begin en het einde van de periode; 
• de som van afschrijvingen en waardeverminderingen aan het begin en einde van de periode; en 
• de som van herwaarderingen die betrekking hebben op activa die op balansdatum aanwezig zijn aan het begin en 

einde van de periode. 
 

Het mutatieoverzicht laat een aansluiting zien tussen de boekwaarde aan het begin en einde van de periode, met 
afzonderlijke vermelding van (RJ 212.702): 

• investeringen; 
• desinvesteringen; 
• verwervingen via fusies en overnames; 
• herwaarderingen, indien waardering plaatsvindt tegen actuele waarde; 
• bijzondere waardeverminderingsverliezen; 
• terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen; 
• afschrijvingen; 
• overige mutaties. 

 
In het mutatieoverzicht hoeven geen vergelijkende cijfers van het voorgaand boekjaar te worden opgenomen. 

Overige toelichtingsvereisten  
In de toelichting wordt de volgende informatie opgenomen (indien van toepassing): 

• het bestaan en aard van beperkingen op eigendom; 
• materiële vaste activa die als zekerheid dienen voor verplichtingen; 
• de uitgaven die zijn verwerkt in de boekwaarde van materiële vaste activa in uitvoering; 
• het bedrag aan contractuele investeringsverplichtingen inzake materiële vaste activa;  
• de vergoedingen van derden voor materiële vaste activa die een bijzondere waardevermindering hebben 

ondergaan, verloren zijn gegaan of zijn opgegeven die in de winst-en-verliesrekening zijn verwerkt;  
• het totaal te verwachten bedrag van de kosten van herstel, indien de kosten van herstel via de opbouw van een 

voorziening worden verantwoord; en 
• gesegmenteerde informatie. 

 
Indien materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, dient de volgende toelichting te worden 
opgenomen (RJ 212.705): 

• het jaar van de meest recent toegepaste herwaarderingen; 
• de eventuele betrokkenheid van een onafhankelijke taxateur; 
• de methoden en belangrijke veronderstellingen die zijn toegepast bij de schatting van de actuele waarde; 



 
25  

 

• de mate waarin de actuele waarde rechtstreeks is ontleend aan waarneembare prijzen op een actieve markt of 
aan recente marktconforme transacties, of is geschat met behulp van andere waarderingstechnieken; en 

• de som van de herwaarderingen per balansdatum (voor elke categorie materiële vaste activa); 
• de boekwaarde van materiële vaste activa waarvan de zorginstelling vaststelt en verwacht dat het niet langer 

mogelijk is de actuele kostprijs betrouwbaar te bepalen; en 
• de wijze van verwerken van gerealiseerde herwaarderingen. 

 
Indien de actuele kostprijs van een actief niet langer betrouwbaar te bepalen is, dient dit te worden vermeld in de 
toelichting, met vermelding van de reden daarvan.  

Toegelicht wordt hoe de actuele kostprijs, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde is bepaald (artikel 9 BAW). 

Indien de marktwaarde van materiële vaste activa belangrijk afwijkt van de boekwaarde, dient overwogen te worden 
of de marktwaarde in de toelichting moet worden vermeld, indien dit noodzakelijk is voor het geven van het inzicht in 
de jaarrekening (RJ 212.707). 

4.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

4.3.1 Begripsbepaling 

Bij vaste activa kan een verlaging van de boekwaarde niet alleen het gevolg zijn van het op systematische wijze 
verwerken van afschrijvingen, maar ook van bijzondere waardeverminderingen. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de realiseerbare waarde overschrijdt 
(RJ 121.106). In deze paragraaf worden waardeverminderingen van vaste activa, zoals bedoeld in artikel 2:387 
lid 4 BW, alsmede de terugnames van waardeverminderingen als bedoeld in artikel 2:387 lid 5 BW behandeld. 
In RJ 121 zijn richtlijnen opgenomen voor het bepalen en verwerken van bijzondere waardeverminderingen van vaste 
activa.  

Deze paragraaf is van toepassing op vaste activa, ongeacht of zij worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, tegen actuele waarde of tegen nettovermogenswaarde. Het referentiekader voor een mogelijke 
bijzondere waardevermindering is de boekwaarde van een actief ongeacht de gekozen waarderingsgrondslag. 

4.3.2 Het onderkennen van een bijzondere waardevermindering 

Op iedere balansdatum dient de zorginstelling te beoordelen of er externe dan wel interne indicaties zijn dat een actief 
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is.  
Indien een dergelijke indicatie bestaat, dan dient deze nader te worden onderzocht (zie paragraaf 4.3.3). Indien geen 
indicatie voor een bijzondere waardevermindering aanwezig is, dan is geen verdere actie noodzakelijk.  
RJ 121.203 geeft diverse indicaties die in ieder geval in de beoordeling dienen te worden betrokken. Het is van belang 
dat de zorginstelling de beoordeling of er indicaties zijn voor een bijzondere waardevermindering van de vaste activa 
documenteert. Er kunnen interne en externe indicaties voor een bijzondere waardevermindering worden 
onderscheiden. 

Externe indicaties voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering kunnen zijn: 

• Er zijn aanwijzingen dat de marktwaarde van het actief, bijvoorbeeld het vastgoed, beduidend meer is gedaald 
dan verwacht mag worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik. Dit kan onder meer blijken 
uit een daling in de WOZ-waarde van het vastgoed. 

• Er hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan met een nadelig effect op de zorginstelling in de 
verslagperiode of zullen zich in de nabije toekomst voordoen. Een voorbeeld in het verleden was de wijziging in de 
bekostiging van het vastgoed van zorginstellingen waarbij de mogelijkheid tot het nacalculeren van de 
kapitaallasten volledig is vervallen. 

• Wijzigingen in de marktomstandigheden van een zorginstelling. Factoren waaraan gedacht wordt, zijn: 
 lokale demografische ontwikkelingen (krimpregio's); 
 ontwikkelingen in het zorgaanbod in de regio, bijvoorbeeld (de)centralisatie, toetreding (commerciële) 

zorgaanbieders; 
 krapte op de arbeidsmarkt; 
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 veranderingen in het overheidsbeleid, bijvoorbeeld extramuralisering van zorg en het scheiden van wonen en 
zorg; 

 veranderende visie en eisen zorgverzekeraars/Wlz-uitvoerders (kwaliteitseisen, minimum quota verrichtingen, 
concentratie specialismen). 

• Stijging van de marktrente die de disconteringsvoet beïnvloedt en daarmee de realiseerbare waarde.  
 

Interne indicaties voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering kunnen zijn: 

• aanwijzingen van economische/functionele veroudering van het vastgoed. Bijvoorbeeld leegstand, krimpende 
wachtlijsten. 

• er hebben zich belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de zorginstelling in de verslagperiode 
voorgedaan of doen zich naar verwachting in de nabije toekomst voor in de mate waarin of de manier waarop het 
vastgoed wordt gebruikt of naar verwachting zal worden gebruikt, bijvoorbeeld plannen tot beëindiging of 
herstructurering van de activiteiten in een bepaalde zorglocatie dan wel het afstoten van een zorglocatie op een 
eerdere datum dan oorspronkelijk gepland. 

• er zijn duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen dat de economische prestaties van de 
activa beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht.  
 

Aanwijzingen in interne rapportages voor een mogelijke bijzondere waardevermindering zijn (RJ 121.205): 

• de kasstromen voor de verwerving en/of het gebruik en/of het onderhoud van het vastgoed zijn beduidend hoger 
dan gebudgetteerd; 

• nettokasstromen of operationele resultaten zijn (beduidend) slechter dan gebudgetteerd; 
• een significante terugval in de gebudgetteerde nettokasstromen of operationele resultaten, of een significante 

toename in het verwachte verlies; en 
• een negatieve nettokasstroom of operationeel verlies uit het actief bij het opstellen van de cijfers uit de lopende 

periode en gebudgetteerde cijfers voor de toekomst.  
 

Indien een zorglocatie een goede bezetting, een winstgevende exploitatie en positieve nettokasstromen heeft, en er 
bestaat een reële verwachting dat dit naar de toekomst toe zo zal blijven, is er vanuit interne rapportages geen 
indicatie aanwezig voor een bijzondere waardevermindering. Wij merken op dat bij deze beoordeling de integrale 
exploitatie van de zorglocatie (kasstroomgenererende eenheid) in aanmerking dient te worden genomen (en niet 
alleen de vastgoedgerelateerde componenten als normatieve huisvestingscomponent (NHC), onderhoudsuitgaven 
etc.). Dit sluit aan op de ontwikkeling waarbij integrale tarieven in de plaats zijn getreden van specifieke vergoedingen 
voor zorg en voor vastgoed (NHC).  

4.3.3 Het bepalen van de realiseerbare waarde 

Indien zich een indicatie voordoet dat een actief mogelijk aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, dient 
de zorginstelling de realiseerbare waarde van het actief te schatten (RJ 121.202). De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Opbrengstwaarde 
Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder 
aftrek van de nog te maken kosten (artikel 5 BAW). 

Bedrijfswaarde 
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te 
rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf 
(artikel 3 BAW). 

Het bepalen van de bedrijfswaarde van een actief omvat de volgende stappen (RJ 121.309):  

• het schatten van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij het 
uiteindelijke afstoten; en 

• het toepassen van een passende disconteringsvoet op deze toekomstige kasstromen. 
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De bepaling van de bedrijfswaarde hangt af van schattingen van toekomstige kasstromen en disconteringsvoeten. 
Deze zijn naar de aard subjectief. In de praktijk worden onder meer de schatting van de leegstand, de levensduur van 
het vastgoed en de ontwikkeling in tarieven als lastig ervaren. Daarnaast geldt dat een verandering van slechts één 
procent in de disconteringsvoet een aanzienlijk effect kan hebben op de uiteindelijke waardebepaling.  

RJ 121.310 noemt de volgende grondslagen die van belang zijn voor het schatten van toekomstige kasstromen: 

• kasstroomprognoses dienen te worden gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 
schatting van het bestuur van de zorginstelling weergeven van de economische omstandigheden die van 
toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. Hierbij dient een relatief groot gewicht 
te worden toegekend aan externe informatie omdat deze informatie meer betrouwbaar wordt geacht dan interne 
informatie; 

• kasstroomprognoses dienen te worden gebaseerd op de meest recente budgetten die door het bestuur van de 
zorginstelling zijn goedgekeurd. Prognoses gebaseerd op deze budgetten dienen een periode te bestrijken van 
maximaal vijf jaar, behalve wanneer een langere periode kan worden gerechtvaardigd; en 

• omdat er over het algemeen geen betrouwbare en gedetailleerde kasstroomprognoses voorhanden zijn voor een 
periode langer dan vijf jaar dienen kasstroomprognoses na de periode die is begrepen in de meest recente 
budgetten te worden geschat door extrapolatie van de prognoses gebaseerd op de budgetten, gebruikmakend van 
een vast of dalend groeicijfer voor latere jaren, behalve wanneer een toenemende groei kan worden 
gerechtvaardigd.  
Factoren die een rol kunnen spelen bij de bepaling van de groeivoet zijn onder andere de toenemende vergrijzing, 
de extramuralisering van de zorg, de toenemende eisen die worden gesteld aan de zorglocatie, de locatie, de 
faciliteiten en de betaalbaarheid van de zorg.  
 

De schattingen van toekomstige kasstromen dienen te omvatten (RJ 121.311): 

 
 

 

Toekomstige kasstromen dienen te worden geschat voor het actief in de staat waarin het zich bevindt. Schattingen 
van toekomstige kasstromen omvatten de uitgaven die nodig zijn om de oorspronkelijke capaciteit te onderhouden of 
te behouden, maar mogen niet de toekomstige investeringen omvatten die de oorspronkelijke capaciteit verbeteren of 
vergroten, tenzij de zorginstelling op balansdatum reeds een investeringsverplichting is aangegaan (RJ 121.313). 
Toekomstige kasuitgaven die verband houden met levensduurverlengende renovaties worden dus niet meegenomen 
in de bedrijfswaardeberekening, tenzij de zorginstelling hiervoor reeds een investeringsverplichting is aangegaan. 

De schatting van de te ontvangen of te betalen nettokasstroom bij het afstoten aan het einde van de levensduur dient 
het bedrag te zijn dat de zorginstelling verwacht te ontvangen in een zakelijke transactie tussen onafhankelijke ter 
zake kundige partijen na aftrek van de te verwachten kosten van het afstoten of het verkoopbaar te maken van het 
actief (RJ 121.320). Het bedrag dat de zorginstelling verwacht te ontvangen is afhankelijk van de toekomstige 
bestemming van het vastgoed. Indien de zorginstelling het voornemen heeft om het vastgoed aan het eind van de 
exploitatieduur te slopen en vervangende nieuwbouw te realiseren, zal de kasstroom aan het eind van de levensduur 
nihil zijn. Eventuele kasstromen uit hoofde van sloopkosten worden toegerekend aan de vervangende nieuwbouw. 
Indien de zorginstelling het voornemen heeft het vastgoed aan het eind van de levensduur (of eerder) te verkopen, 
bestaat de toekomstige kasstroom uit de verwachte verkoopopbrengst na aftrek van de te verwachten kosten van het 
afstoten of het verkoopbaar te maken van het actief. Bij het bepalen van de verkoopopbrengst kan worden uitgegaan 
van prijzen van vergelijkbare activa die aan het eind van hun levensduur zijn waarbij deze prijzen worden aangepast 
voor het effect van algemene en specifieke toekomstige prijsstijgingen. 

Disconteringsvoet 
De disconteringsvoet dient een disconteringsvoet vóór belasting te zijn die zowel de actuele marktrente als de 
specifieke risico's met betrekking tot het actief weergeeft (RJ 121.323). Wanneer de markt geen specifieke 
disconteringsvoet voor het actief kent, gebruikt de zorginstelling alternatieve methoden om de disconteringsvoet te 
bepalen. Het doel is zo goed mogelijk een marktwaardering te bepalen van de tijdswaarde van het geld voor de 
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periode tot aan het einde van de levensduur van het actief en het risico dat de toekomstige kasstromen afwijken in 
omvang en tijdstip van de schattingen (RJ 121.325). Als startpunt voor het bepalen van de uiteindelijke 
disconteringsvoet mag de zorginstelling kiezen voor de gewogen gemiddelde vermogenskosten van de zorginstelling 
(WACC) (RJ 121.326). De WACC wordt aangepast om de wijze waarop de markt de specifiek met de geprojecteerde 
kasstromen verbonden risico's beoordeelt weer te geven, en om risico's uit te sluiten die niet relevant zijn voor de 
geprognosticeerde kasstromen. 

De gekozen disconteringsvoet dient onafhankelijk te zijn van de vermogensstructuur van de zorginstelling en de wijze 
waarop het actief is gefinancierd, omdat de in de toekomst te verwachten kasstromen van het actief niet afhankelijk 
zijn van de wijze waarop het actief is gefinancierd. Momenteel wordt in de zorgsector vaak uitgegaan van een 
financieringsverhouding met 20% eigen vermogen en 80% vreemd vermogen. De feitelijke vermogensstructuur van 
de zorginstelling is dus niet relevant voor de bepaling van de WACC. 

4.3.4 Kasstroomgenererende eenheden 

Een bijzondere waardevermindering moet in beginsel worden bepaald voor een actief, bijvoorbeeld voor een pand of 
zorglocatie. Het kan echter voorkomen dat de realiseerbare waarde van een actief, bijvoorbeeld een zorglocatie, niet 
kan worden bepaald. Dit is het geval als (RJ 121.502): 

• het actief geen kasontvangsten bij voortgezet gebruik genereert die in hoge mate losstaan van andere activa; en 
• de bedrijfswaarde naar verwachting belangrijk afwijkt van de opbrengstwaarde. 

 
De realiseerbare waarde kan dan alleen worden bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 
behoort. Het bestuur van de zorginstelling moet dus vaststellen tot welke kasstroomgenererende eenheid het actief 
(de zorglocatie) behoort. 

Een kasstroomgenererende eenheid is de kleinst identificeerbare groep van activa die kasstromen genereert bij 
voortgezet gebruik die in grote mate onafhankelijk zijn van kasstromen van andere activa of groepen van activa 
(RJ 940). Het vaststellen wat de kasstroomgenererende eenheid vraagt om professional judgement. Bij het bepalen of 
kasontvangsten in hoge mate onafhankelijk zijn van de kasontvangsten van andere activa (of groepen van activa) 
beoordeelt de zorginstelling verschillende aspecten, waaronder (RJ 121.503): 

• de wijze waarop het bestuur van de zorginstelling de activiteiten bewaakt (bijvoorbeeld via type zorglevering, 
individuele zorglocaties, of regio’s); 

• hoe het bestuur van de zorginstelling beslissingen neemt omtrent het continueren of afstoten van de activa en 
activiteiten van de instelling. 
 

Kasstroomgenererende eenheden dienen van periode tot periode voor hetzelfde actief of dezelfde typen van activa 
consistent te worden bepaald, behalve wanneer een verandering hierin gerechtvaardigd is (RJ 121.506). 

In de praktijk kunnen bij de vaststelling van de kasstroomgenererende eenheid de volgende aspecten worden 
overwogen: 

• Een zorglocatie wordt in beginsel aangemerkt als een kasstroomgenererende eenheid omdat de zorglocatie 
kasstromen genereert die in grote mate onafhankelijk zijn van kasstromen van andere zorglocaties.  

• Een zorginstelling kan meerdere zorglocaties in een relatief kleine regio hebben die identieke zorg leveren, 
bijvoorbeeld verpleging & verzorging (V&V) met een bepaalde zorgzwaarte. De zorginstelling kan nieuwe cliënten 
onderbrengen in één van de zorglocaties, afhankelijk van de vraag in welke locatie ruimte is. De toewijzing van 
cliënten wordt voor de locaties gezamenlijk beoordeeld (centraal bezettingssysteem). Er kan dan sprake zijn van 
uitwisselbare zorgproductie. Ondanks dat het bestuur de resultaten monitort voor iedere zorglocatie, kan toch 
sprake zijn van één kasstroom genererende eenheid omdat de inkomende kasstromen niet onafhankelijk zijn.  

• Zorgproductie is niet uitwisselbaar als op verschillende locaties verschillende zorg wordt geleverd, bijvoorbeeld 
locatie A levert verpleging en verzorging en locatie B GHZ. De inkomende kasstromen zijn onafhankelijk van 
elkaar waardoor meerdere kasstroom genererende eenheden moeten worden onderscheiden. 

• Zorgproductie is niet uitwisselbaar als verschillende zorglocaties weliswaar identieke zorg leveren maar verspreid 
zijn over een grote regio en er geen sprake is van uitwisselbare zorgproductie. Cliënten/familie kiezen gezien de 
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grote afstand niet voor een andere zorglocatie van de instelling als ze bij de instelling van voorkeur niet terecht 
kunnen. De zorglocaties worden dan aangemerkt als afzonderlijke kasstroom genererende eenheden. 

• Indien twee zorglocaties identieke zorg leveren, de één is nieuw en voldoet aan de eisen van deze tijd en de ander 
is oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, dan zal er veelal geen sprake zijn van uitwisselbare 
zorgproductie. Vaak zal dit ook tot uitdrukking komen in de bezetting van beide locaties. Veelal zal sprake zijn van 
meerdere kasstroom genererende eenheden. 

• Het feit dat het bestuur stuurt op zorg en niet op vastgoed betekent niet dat de totale stichting als één kasstroom 
genererende eenheid kan worden aangemerkt. Het gaat erom of de zorglocaties van de stichting kasstromen 
genereren bij voortgezet gebruik die in grote mate onafhankelijk zijn van kasstromen van andere zorglocaties. 

• Indien een school voor speciaal onderwijs op het terrein staat van een revalidatiekliniek of een instelling voor 
jeugdpsychiatrie, kunnen de school en de zorglocatie als een kasstroomgenererende eenheid worden aangemerkt. 
Dit is het geval indien de leerlingen van de school zorg ontvangen van de revalidatiekliniek of de instelling voor 
jeugdpsychiatrie. De inkomende kasstromen van de school zijn afhankelijk van de zorglocaties omdat deze 
leerlingen doorverwijst naar de school. Zonder de doorverwijzingen zou de school geen bestaansrecht hebben. 

• Een kantoorgebouw is geen zelfstandige kasstroomgenererende eenheid, maar dient te worden toegerekend aan 
kasstroomgenererende eenheden (RJ 121.517 e.v.).  

• In één pand wordt zowel revalidatiezorg en terminale zorg aangeboden (op verschillende verdiepingen). Op de 
balans is de boekwaarde van het pand geactiveerd. Er is sprake van één kasstroomgenererende eenheid voor de 
vaststelling of sprake is van een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering van het pand (en dus niet 
van meerdere kasstroomgenererende eenheden. De waardevermindering wordt immers per actief bepaald 
(=boekwaarde pand). Omdat het pand geen zelfstandige opbrengsten genereert wordt de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het pand behoort, bepaald (zorgexploitatie vanuit het pand). 
 

Een kasstroomgenererende eenheid kan zowel panden in eigendom als huurpanden omvatten. Het is hierbij niet 
relevant of de huurpanden al dan niet in de balans zijn geactiveerd. Voor wat betreft de huurpanden worden de 
uitgaande huurkasstromen opgenomen in de berekening van de bedrijfswaarde. Overigens vindt een toets op de 
aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering plaats op de vaste activa die tot de kasstroom genererende 
eenheid behoren. Dit betekent dat een bijzondere waardevermindering alleen kan plaatsvinden op de panden die in de 
balans zijn geactiveerd en niet op huurpanden die niet in de balans zijn geactiveerd. Indien huurpanden niet in de 
balans zijn geactiveerd, moet de zorginstelling overwegen of eventueel sprake is van een voorziening voor 
verlieslatende contracten (zie paragraaf 5.6.2). 

Voorbeeld bijzondere waardevermindering huur-en eigendompanden 

Een zorginstelling heeft een kasstroom genererende eenheid die bestaat uit twee zorglocaties, waarvan er één in 
eigendom is en één wordt gehuurd. Voor wat betreft het gehuurde pand is sprake van een financiële lease zodat het pand 
in de balans is geactiveerd. De boekwaarde van de vaste activa van de kasstroom genererende eenheid bedraagt 1.000, 
en is als volgt samengesteld: 

• Pand in eigendom: 500 
• Huurpand: 500 

De zorginstelling heeft de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid bepaald op 800. De instelling moet 
dus een bijzonder waardeverminderingsverlies verwerken van 200. Dit waardeverminderingsverlies wordt pro rato 
afgeboekt op de boekwaarde van beide zorglocaties, zodat de boekwaarde van beide zorglocaties na de bijzondere 
waardevermindering 400 bedraagt. 

 
Voorbeeld bijzondere waardevermindering huur-en eigendompanden 

De zorginstelling in het voorgaande voorbeeld heeft het gehuurde pand aangemerkt als operationele lease en dus niet in 
de balans geactiveerd. De kasstromen die vanuit het huurpand worden gegenereerd zijn niet onafhankelijk van de 
kasstromen die vanuit het pand in eigendom worden gerealiseerd. Er is daarom sprake van een kasstroomgenererende 
eenheid. De boekwaarde van de vaste activa van de kasstroomgenererende eenheid bedraagt 500, zijnde de boekwaarde 
van het pand in eigendom. 



 
30  

 

Bij de bepaling van de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid betrekt de zorginstelling de uitgaande 
huurkasstroom. De zorginstelling heeft de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid bepaald op 380. 
De instelling verwerkt een bijzonder waardeverminderingsverlies op het pand in eigendom van 120.  

 
4.3.5 Het bepalen en verantwoorden van een bijzondere waardevermindering 

Indien en voor zover de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, dient het actief te worden 
afgewaardeerd tot de realiseerbare waarde (RJ 121.401). 

Het bedrag van de afwaardering is een bijzonder waardeverminderingsverlies dat wordt verwerkt in de winst-en-
verliesrekening1 (RJ 121.402). De afwaardering leidt tot een aanpassing van de toekomstige afschrijvingen op het 
actief (RJ 121.404). De afschrijvingslast voor de toekomstige perioden moet worden herzien om de aangepaste 
boekwaarde, verminderd met de eventuele restwaarde, stelselmatig over de resterende levensduur te verdelen. 

Evenals voor individuele activa geldt dat een bijzondere waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende 
eenheid uitsluitend dient te worden verwerkt als de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde. De boekwaarde 
van een kasstroom genererende eenheid omvat (RJ 121.509):  

• de boekwaarde van alleen die activa die direct, dan wel op redelijke en consistente basis, aan de kasstroom 
genererende eenheid kunnen worden toegerekend en die de toekomstige geschatte kasontvangsten genereren; en  

• niet de boekwaarde van een in de balans opgenomen passiefpost, behalve wanneer de realiseerbare waarde niet 
kan worden bepaald zonder rekening te houden met deze passiefpost. 
 

Het is uiteraard van belang dat de realiseerbare waarde en de boekwaarde betrekking hebben op dezelfde activa. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt in beginsel pro rata toegerekend aan de boekwaarden van alle activa 
van de kasstroom genererende eenheid. Deze verminderingen van de boekwaarden dienen te worden behandeld als 
bijzondere waardeverminderingsverliezen op individuele activa en onmiddellijk te worden verwerkt als een last in de 
winst-en-verliesrekening (RJ 121.520). 

De boekwaarde van een individueel actief wordt echter niet verder verlaagd dan tot de hoogste van de 
opbrengstwaarde (indien te bepalen) of nihil (RJ 121.521). Dit betekent dat de pro rata-toerekening kan worden 
doorbroken. Het bedrag van het bijzonder waardeverminderingsverlies dat anders aan het actief zou zijn toegerekend 
dient pro rata te worden toegerekend aan de andere activa van de eenheid (RJ 121.521). 

Voorbeeld: 

De realiseerbare waarde van de kasstroom genererende eenheid is bepaald op € 800 terwijl de boekwaarde € 1.000 
bedraagt. De boekwaarde van de activa in de kasstroom genererende eenheid bedragen: 

• zorglocatie 1: € 100 
• zorglocatie 2: € 600 
• zorglocatie 3: € 300 

De afwaardering wordt pro rato toegerekend aan de zorglocaties: 

• zorglocatie 1: € 100 -/- 10% van 200 = € 80 
• zorglocatie 2: € 600 -/- 60% van 200 = € 480 
• zorglocatie 3: € 300 -/- 30% van 200 = € 240 

  

                                                
1 Ervan uitgaande dat de zorginstelling de waarderingsgrondslag historische kostprijs toepast.  
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Indien de opbrengstwaarde van zorglocatie 1 € 100 bedraagt, vindt op deze zorglocatie geen afwaardering plaats. 
Dit betekent dat de volledige afwaardering van € 200 wordt toegerekend aan zorglocatie 2 en 3, dus: 

• zorglocatie 2: € 600 -/- 2/3 van 200 = € 467 
zorglocatie 3: € 300 -/- 1/3 van 200 = € 233 

 
4.3.6 Het terugnemen van een bijzondere waardevermindering 

De terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies vloeit voort uit het bepaalde in art. 2:387 lid 5 BW. 
Een zorginstelling dient op iedere balansdatum te beoordelen of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies heeft opgehouden te bestaan of is verminderd. Indien een 
dergelijke indicatie aanwezig is, dient de zorginstelling de realiseerbare waarde van dat actief (of de 
kasstroomgenererende eenheid) te schatten (RJ 121.602). Bij het beoordelen of er enige indicatie is dat een in 
eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies niet meer bestaat of is afgenomen dient een 
zorginstelling rekening te houden met de indicaties die reeds zijn beschreven in paragraaf 4.3.2 (RJ 121.603). 

Een in voorgaande jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies dient te worden teruggenomen 
uitsluitend indien er een wijziging in de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde heeft 
plaatsgevonden sedert de verantwoording van het laatste bijzondere waardeverminderingsverlies. Indien dit het geval 
is, dient de boekwaarde van het actief te worden opgehoogd tot de realiseerbare waarde (RJ 121.605). Dit is een 
terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies. De terugname van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies is een weergave van een toename van de geschatte bijdrage van een actief, zowel bij 
gebruik als bij verkoop, sinds de datum waarop een zorginstelling voor het laatst een bijzonder 
waardeverminderingsverlies voor dat actief heeft verantwoord. Een zorginstelling is verplicht de oorzaak van de 
wijziging in de schattingen, die de toename van de geschatte bijdrage veroorzaakt, te identificeren. Voorbeelden 
kunnen zijn (RJ 121.606): 

• niet meer uitgaan van de opbrengstwaarde maar van de bedrijfswaarde en omgekeerd; 
• indien wordt uitgegaan van de bedrijfswaarde: een wijziging in de bedragen of tijdsplanning van de geschatte 

toekomstige kasstromen of van de disconteringsvoet; 
• indien wordt uitgegaan van de opbrengstwaarde: een verandering van schatting van componenten van deze 

opbrengstwaarde. 
 

Bij het mogelijk terugnemen van een bijzonder waardeverminderingsverlies dient met de volgende mogelijke valkuilen 
rekening te worden gehouden. Indien er indicaties zijn dat een eerder verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies niet langer bestaat of afgenomen kan zijn, kan dit een indicatie zijn dat de resterende 
levensduur, de afschrijvingsmethode en/of de restwaarde herzien moeten worden, zelfs wanneer geen bijzonder 
waardeverminderingsverlies voor het actief wordt teruggenomen (RJ 121.206). De bedrijfswaarde van een actief kan 
hoger worden dan de boekwaarde omdat de actuele waarde van de toekomstige kasontvangsten toeneemt naarmate 
deze dichterbij komen. Echter, de verwachte bijdrage van het actief is niet toegenomen. Daarom wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies niet teruggenomen uitsluitend omwille van het verstrijken van de tijd, zelfs niet wanneer 
de realiseerbare waarde van het actief hoger wordt dan de boekwaarde (RJ 121.607). 

4.3.6.1 Het terugnemen van een bijzondere waardevermindering voor een individueel actief 

De toegenomen boekwaarde van een actief veroorzaakt door de terugname van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies, dient niet hoger te zijn dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) 
indien in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord 
(RJ 121.608). De terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies voor een actief dient direct als bate in de 
resultatenrekening te worden verantwoord, behalve wanneer het actief is geherwaardeerd. Iedere terugname van een 
waardeverminderingsverlies op een geherwaardeerd actief dient te worden behandeld als een herwaarderingstoename 
in overeenstemming met artikel 2:390 lid 1 BW (RJ 121.610). De terugname van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies op een geherwaardeerd actief wordt direct toegevoegd aan de herwaarderingsreserve 
onder het eigen vermogen. Voor zover een bijzonder waardeverminderingsverlies van hetzelfde actief echter eerder 
werd verantwoord als een last in de resultatenrekening, wordt de terugname van dat bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord als een bate in de resultatenrekening (RJ 121.611). Nadat de terugname 
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van een bijzonder waardeverminderingsverlies is verantwoord, dient de afschrijvingslast voor de toekomstige perioden 
te worden aangepast om de herziene boekwaarde, verminderd met de eventuele restwaarde, op stelselmatige wijze 
over de resterende gebruiksduur te verdelen (RJ 121.612). 

4.3.6.2 Het terugnemen van een bijzondere waardevermindering voor een kasstroomgenererende eenheid 

De terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies voor een kasstroomgenererende eenheid dient te 
worden toegerekend ter verhoging van de boekwaarde van de activa op pro rato basis, gebaseerd op de boekwaarden 
van de activa van de eenheid (RJ 121.613). Deze toenames in boekwaarden dienen te worden behandeld als 
terugnames van waardeverminderingsverliezen voor individuele activa en verantwoord in overeenstemming met 
hetgeen is beschreven in de voorgaande paragraaf. Bij het toerekenen van de terugname van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies voor een kasstroomgenererende eenheid dient de boekwaarde van een actief niet verder 
te worden verhoogd dan tot: 

• de realiseerbare waarde (indien te bepalen); en 
• de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) indien in voorgaande jaren geen bijzonder 

waardeverminderingsverlies zou zijn verantwoord. 
 

Het bedrag van de terugname van het bijzonder waardeverminderingsverlies dat anders aan het actief zou zijn 
toegerekend dient op pro rato basis aan de andere activa van de eenheid te worden toegerekend (RJ 121.614).  

4.4 Financiële vaste activa  

In deze paragraaf gaan we in op de verwerking, waardering en toelichting van deelnemingen in de jaarrekening van 
zorginstellingen. 

4.4.1 Het begrip deelneming 

Het begrip deelneming is van belang voor de rubricering en waardering in de jaarrekening. Het begrip deelneming is 
gedefinieerd in artikel 2:24c BW. Een zorginstelling kan een deelneming hebben in een rechtspersoon (BV of NV) of 
een personenvennootschap (vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV)). Het aantal 
deelnemingen in BV’s zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom is het van belang 
aandacht te besteden aan de vraag wanneer een zorginstelling een deelneming heeft in een BV of NV en op welke 
wijze die deelneming moet worden gewaardeerd in de balans. 

Deelneming in een BV of NV 
Volgens artikel 2:24c lid 1 BW heeft een rechtspersoon of een vennootschap een deelneming in een rechtspersoon, 
indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon 
kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van 
de eigen werkzaamheid. Indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van 
een deelneming vermoed. 

Een zorginstelling heeft een deelneming in een BV of NV wanneer aan twee criteria is voldaan, te weten: 

• kapitaalverschaffing; en 
• duurzame verbondenheid ten dienste van de eigen werkzaamheid.  

 
Het element kapitaalverschaffing is essentieel. Indien er geen sprake is van een deelname in het geplaatst kapitaal 
van een rechtspersoon kan er ook geen sprake zijn van een deelneming in die rechtspersoon. Voor de bepaling of er 
sprake is van kapitaalverschaffing worden certificaten van aandelen met aandelen gelijkgesteld. Door de duurzame 
verbondenheid ten dienste van de eigen werkzaamheid onderscheidt de deelneming zich van een belegging. Bij een 
deelneming gaat het dus niet om rendement op korte termijn. 

Wanneer een aandelenbezit aan de hiervoor genoemde vereisten voldoet, is er sprake van een deelneming ongeacht 
de omvang van het kapitaalbelang. In de wet is om doelmatigheidsredenen ook een kwantitatief criterium gegeven 
voor de vaststelling of een kapitaalbelang als een deelneming kan worden aangemerkt. Bepaald is namelijk dat 
wanneer een rechtspersoon alleen of samen met zijn dochtermaatschappijen een kapitaaldeelname bezit van ten 
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minste 20% in het geplaatst kapitaal van een andere rechtspersoon er een wettelijk vermoeden bestaat dat deze 
kapitaaldeelname als een deelneming moet worden aangemerkt. Het wettelijk vermoeden is overigens weerlegbaar. 
Een kapitaaldeelname van meer dan 20% dat aantoonbaar niet voldoet aan de bedoelde criteria is dus geen 
deelneming. Hierbij kan worden gedacht aan het aanhouden van een kapitaalbelang van meer dan 20% uitsluitend als 
een beleggingsobject. Daartegenover wordt een kapitaaldeelname van minder dan 20% die aantoonbaar wel voldoet 
aan de criteria van deelneming, wel aangemerkt als een deelneming (RJ 214.202). Op basis van de wettelijke definitie 
zijn deelnemingen van dochtermaatschappijen ook deelnemingen van de moedermaatschappij. 

Voorbeeld: deelneming 

Stichting A en Stichting B bezitten ieder 50% van de aandelen van C BV. C is tien jaar geleden opgericht ter 
ondersteuning van de activiteiten van A en B. C levert automatiseringsdiensten aan beide zorginstellingen en aan derden. 

Doordat aan de kwalitatieve criteria is voldaan, hebben A en B beide een deelneming in C. 

Deelneming in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 
Ook in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid kan een deelneming worden gehouden. Een zorginstelling heeft 
een deelneming in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wanneer de zorginstelling of een 
dochtermaatschappij (artikel 2:24c lid 2 BW):  

• daarin als (beherend) vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden; of 
• daarin anderszins vennoot is (commanditair of stille vennoot) teneinde met die vennootschap duurzaam 

verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. 
 

Dit betekent dat in het geval een rechtspersoon vennoot is in een VOF of beherend vennoot in een CV er ook sprake is 
van een deelneming. Een rechtspersoon die als commanditaire vennoot optreedt in een CV heeft daarentegen in het 
algemeen geen deelneming in die CV, tenzij het belang wordt aangehouden met het doel met de CV duurzaam 
verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.  

4.4.2 Hoe worden deelnemingen gewaardeerd? 

De wijze waarop deelnemingen moeten worden gewaardeerd is afhankelijk van de mate van zeggenschap die kan 
worden uitgeoefend: 

 

 

Voor de vaststelling van de aanwezigheid van invloed van betekenis is de feitelijke situatie bepalend. Het vermoeden 
van invloed van betekenis is aanwezig wanneer een zorginstelling of een of meer van haar dochtermaatschappijen 
alleen of samen een vijfde of meer van de stemmen van de leden, vennoten of aandeelhouders naar eigen inzicht 
kunnen uitbrengen of doen uitbrengen (artikel 2:389 lid 1 BW). Wanneer de deelnemende rechtspersoon over minder 
dan 20% van de stemrechten beschikt, wordt vermoed dat geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, tenzij de 
zorginstelling duidelijk kan aantonen dat dit wel het geval is. 

Het bestaan van invloed van betekenis kan worden aangetoond door één of meer van de volgende omstandigheden 
(RJ 214.302): 

• De zorginstelling maakt deel uit van het bestuur of de raad van toezicht van de deelneming.  
• De zorginstelling is betrokken bij de bepaling van het beleid van de deelneming.  
• Er vinden materiële transacties tussen de zorginstelling en de deelneming plaats.  
• Er is sprake van onderlinge uitwisseling van managers tussen de zorginstelling en de deelneming.  
• De zorginstelling en de deelneming voorzien elkaar van essentiële technische informatie.  
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In de praktijk zal het zelden voorkomen dat in een kapitaalbelang dat als een deelneming wordt aangemerkt geen 
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.  

Ad 1. Waardering op grond van de vermogensmutatiemethode  
Een deelneming waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend, wordt gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (artikel 2:389 lid 1 BW). Het kenmerk van de vermogensmutatiemethode is dat niet het 
ontvangen of gedeclareerde dividend van de deelneming, maar het aandeel van de deelnemende rechtspersoon in het 
resultaat van de deelneming in de winst-en-verliesrekening wordt verantwoord. De reden voor toepassing van de 
vermogensmutatiemethode is dat verantwoording van dividenduitkeringen van de deelneming als resultaat weinig 
informatie geeft over de werkelijke resultaten van de deelneming. Indien de deelnemende rechtspersoon invloed van 
betekenis uitoefent, is deze in staat het rendement van de deelneming te beïnvloeden. Verantwoording van het 
aandeel in het resultaat van de deelneming geeft dan beter inzicht in het rendement uit de investering in de 
deelneming. 

De berekening van de waardering van de deelneming op balansdatum volgens deze methode vindt - in beginsel - als 
volgt plaats: 

Boekwaarde begin boekjaar a 
Bij: Aandeel in het resultaat van de deelneming b 
Af: Gedeclareerd dividend c 
Bij/af: Rechtstreekse vermogensmutaties (bijvoorbeeld herwaarderingen) d 

Boekwaarde ultimo boekjaar a + b - c +/- d 

 
Voorbeeld: Verwerking van een deelneming op grond van de vermogensmutatiemethode 

Stichting A bezit alle aandelen van Revalidatie B BV. Het eigen vermogen van B primo en ultimo boekjaar 1 bedraagt 
€ 200 respectievelijk € 220. B heeft in boekjaar 1 een winst na belastingen gerealiseerd van € 80. In boekjaar 1 heeft B 
een interim-dividend uitgekeerd van € 60. 

A neemt in haar balans ultimo boekjaar 1 een deelneming in B op voor een bedrag van € 220. Het mutatieoverzicht van 
de post deelnemingen in de toelichting van de jaarrekening geeft het volgende beeld: 

  boekjaar 1 
Boekwaarde begin verslagjaar  200 
Bij: aandeel in het resultaat van de deelneming  80 
Af: gedeclareerd dividend  (60) 
Boekwaarde ultimo verslagjaar  220 

Stel nu dat A niet alle aandelen, maar slechts 40% van de aandelen van B bezit. Het mutatieoverzicht van de post 
deelnemingen in de toelichting van de jaarrekening van A geeft dan het volgende beeld: 

  boekjaar 1 
Boekwaarde begin verslagjaar  80 
Bij: aandeel in het resultaat van de deelneming  32 
Af: gedeclareerd dividend  (24) 
Boekwaarde ultimo verslagjaar  88 

 
Bij toepassing van de vermogensmutatiemethode wordt als resultaat verantwoord het bedrag waarmee de 
boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de 
deelneming behaalde resultaat voor zover dit wordt toegerekend aan de zorginstelling (RJ 214.502). 

Artikel 2:389 BW onderscheidt twee varianten van de vermogensmutatiemethode die hierna worden behandeld: 

• nettovermogenswaarde (lid 2); 
• zichtbaar eigen vermogen (lid 3). 
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Nettovermogenswaarde 
Volgens artikel 2:389 lid 2 BW bepaalt de deelnemende rechtspersoon de nettovermogenswaarde van de deelneming 
door de activa, voorzieningen en schulden van de deelneming te waarderen en haar resultaat te berekenen op 
dezelfde grondslagen als zijn eigen activa, voorzieningen en schulden. De waardering tegen nettovermogenswaarde 
dient in het algemeen aan te vangen op het moment van verwerving van de deelneming. Het verwervingsmoment is 
de datum waarop de rechtspersoon invloed van betekenis verkrijgt op het zakelijke en financiële beleid van de 
deelneming. De deelnemende rechtspersoon bepaalt op het moment van aankoop de nettovermogenswaarde van de 
deelneming door het berekenen van zijn aandeel in de reële waarden van de individuele activa en verplichtingen van 
de deelneming. Deze waarden behoeven niet noodzakelijkerwijs gelijk te zijn aan de waarden die de deelneming in 
haar balans heeft opgenomen. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deelneming en de eerste waardering op 
basis van nettovermogenswaarde wordt aangemerkt als goodwill. 

Zichtbaar eigen vermogen 
Het uitgangspunt van artikel 2:389 BW is dat deelnemingen waarin de deelnemende rechtspersoon invloed van 
betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, zoals 
hiervoor toegelicht. Soms kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen dat waardering tegen bedoelde 
nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden omdat de rechtspersoon onvoldoende gegevens ter beschikking staan 
om de nettovermogenswaarde te bepalen of te benaderen (artikel 2:389 lid 3 BW). Dit kan zich voordoen indien de 
deelnemende rechtspersoon weliswaar invloed van betekenis uitoefent, maar feitelijk geen beslissende zeggenschap 
kan uitoefenen. 

Bij waardering volgens het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming wordt bij eerste toepassing het eigen 
vermogen volgens de balans van de deelneming als uitgangspunt genomen voor de waardering in de balans van de 
deelnemende rechtspersoon. Het verschil tussen de aankoopprijs en het aandeel in het zichtbaar eigen vermogen van 
de deelneming wordt als goodwill aangemerkt. De wijzigingen in de boekwaarde na het moment van eerste toepassing 
geschieden overeenkomstig de grondslagen van de deelneming (RJ 214.311). De deelnemende rechtspersoon neemt 
in de winst-en-verliesrekening het aandeel in het resultaat van de deelneming op. Van de deelneming ontvangen 
dividenden worden op de boekwaarde van de deelneming in mindering gebracht (artikel 2:389 lid 3 BW). 

Ad 2. Waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde  
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid worden 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Als opbrengst van de deelneming wordt het in het 
verslagjaar gedeclareerd dividend verantwoord (RJ 214.304 en RJ 214.504). 

4.4.3 Welke informatie moet in de toelichting worden opgenomen? 

In de toelichting bij de jaarrekening moet onder meer de volgende informatie worden opgenomen: 

• Een uiteenzetting van de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen (artikel 2:384 lid 5 BW). 
• Een uiteenzetting van de wijze van waardering van de deelnemingen. 
• Een verloopoverzicht van de post deelnemingen (artikel 2:368 lid 1 BW). 
• Vermelding van de som van waardeverminderingen en herwaarderingen op balansdatum per post 

(artikel 2:368 lid 2a en b BW). 
• De naam, de woonplaats en het verschafte deel van het geplaatst kapitaal van deelnemingen waarin invloed van 

betekenis kan worden uitgeoefend (artikel 2:379 lid 1 en 2 BW). 
• De naam, de woonplaats en het verschafte deel van het kapitaal van VOF’s en CV’s waarin de rechtspersoon als 

vennoot jegens de schuldeisers volledig aansprakelijk is (artikel 2:379 lid 1 en 2 BW). 
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5 Overige specifieke jaarrekeningposten 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 zijn we ingegaan op de vaste activa. In dit hoofdstuk behandelen we een aantal overige 
jaarrekeningposten. Daarbij ligt de nadruk op voor zorginstellingen specifieke posten, zoals onderhanden werk bij 
ziekenhuizen en voorzieningen die voortvloeien uit een cao. 

In dit hoofdstuk gaan we niet in op financiële instrumenten en hedge accounting. Voor deze onderwerpen verwijzen 
wij naar het Handboek Externe Verslaggeving. Dit handboek kunt u downloaden via de link: 
www.deloitte.nl/handboeken. 

5.2 Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s en DBC-zorgproducten 

5.2.1 Wat zijn DBC’s en DBC-zorgproducten?  

Volgens RJ 655 is een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) een declarabele prestatie, die de resultante is van het 
totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. 
Alle Nederlandse ziekenhuizen declareren geleverde zorg bij de zorgverzekeraar via DBC-zorgproducten. In deze DBC-
zorgproducten zijn alle verrichtingen die bij een diagnose horen, zoals het poliklinisch consult, röntgenfoto's, 
laboratoriumbepalingen, operaties en verpleegdagen samengevoegd tot één zorgproduct. Een DBC-zorgproduct is een 
unieke code die de zorgvraag, diagnose en de totale behandeling van een patiënt weergeeft. Het gaat om álle 
activiteiten van het ziekenhuis en de betrokken medisch specialisten.  

Niet alleen in de medisch specialistische zorg worden prestaties uitgedrukt in DBC’s, maar ook binnen de curatieve 
ggz en de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). 

Ultimo boekjaar zijn er DBC-zorgproducten die wel zijn geopend, maar nog niet zijn afgesloten (en daarom ook niet 
zijn gefactureerd). Deze DBC-zorgproducten vormen onderhanden werk en moeten als zodanig in de jaarrekening 
worden verwerkt.  

5.2.2 Verwerking en presentatie  

De zorginstelling dient onderhanden DBC-zorgproducten te beschouwen als onderhanden projecten. De zorginstelling 
past op DBC-zorgproducten hoofdstuk 270 De winst-en-verliesrekening toe. Dit houdt in dat winstneming naar rato 
van verrichte prestaties moet plaatsvinden zodat de resultatenrekening inzicht verschaft in het activiteitenniveau van 
de zorginstelling. Voorwaarde voor tussentijdse winstneming is dat het resultaat van een transactie of behandeling 
betrouwbaar moet kunnen worden geschat (RJ 270.115/116).  

Onderhanden werk uit hoofde van zorgproducten wordt in de balans gepresenteerd in overeenstemming met RJ 221 
Onderhanden projecten (RJ 655.302). Dit houdt in dat de post onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten 
bestaat uit het saldo van de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst, verminderd met verwerkte verliezen 
en ontvangen voorschotten. De post onderhanden werk representeert een bedrag te vorderen op (debetstand) of een 
bedrag verschuldigd (creditstand) aan de zorgverzekeraar. Zorginstellingen dienen voorschotten van zorgverzekeraars 
voor onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten dus in mindering te brengen op de post onderhanden werk 
uit hoofde van DBC-zorgproducten (RJ 655.303).  

Voor de bepaling of sprake is van verwachte verliezen op onderhanden projecten kan de zorginstelling het totaal van 
DBC-zorgproducten per zorgverzekeraar als een onderhanden project beschouwen (RJ 655.205). 

Onderhanden DBC-zorgproducten hoeven niet afzonderlijk per verzekeraar in de toelichting te worden vermeld 
(RJ 655.302).  

Tot het onderhanden werk worden gerekend al die trajecten die nog niet zijn afgesloten per balansdatum. De al 
gesloten trajecten die nog niet zijn gefactureerd worden ondergebracht in “Gesloten maar nog niet gefactureerd” en 
gepresenteerd onder de vorderingen. Het moment van sluiten van een zorgtraject, gegeven de landelijke afsluitregels, 
is bepalend voor de toewijzing aan “gesloten maar nog niet gefactureerd”. 

http://www.deloitte.nl/handboeken
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Voor de waardering van onderhanden werk zijn twee methoden mogelijk, te weten fictieve afleiding op balansdatum 
en terugrekenen naar balansdatum. 

De bepaling van de omzet doorloopt meerdere fases: 

 
 

 
5.3 Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort en -overschot  

5.3.1 Begripsbepaling 

Eén van de kenmerken van zorginstellingen is dat patiënten en cliënten niet direct betalen voor de verrichte diensten. 
De bekostiging van zorginstellingen vindt hoofdzakelijk plaats vanuit de Wlz en de Zvw. De NZa stelt op basis van 
rekenregels de budgetten van zorginstellingen vast. Inmiddels is dit voor Zvw-zorg teruggebracht tot een zeer beperkt 
deel van de bedrijfsopbrengsten op basis van afspraken uit het verleden. 

Wanneer in enig jaar verschil bestaat tussen het budget en het in dat jaar ontvangen bedrag ontstaat een vordering 
op of schuld aan de subsidiegever. Deze vordering of schuld wordt aangeduid met de term financieringstekort of –
overschot. Een vordering of schuld uit hoofde van financieringstekorten of -overschotten betreft dus het aan het einde 
van het verslagjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (subsidie) en de 
ontvangen voorschotten plus de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van 
dat budget (artikel 6 RVW).  

5.3.2 Presentatie- en toelichting 

In de toelichting op de balans moet een overzicht worden opgenomen van de opbouw en het verloop van de vordering 
of schuld uit hoofde van het financieringstekort of –overschot naar de onderscheiden jaren en de onderscheiden Wlz-
uitvoerders. De zorginstelling stelt deze toelichting op volgens model C van bijlage 1 RJ 655. 

Hierbij moet het stadium van de vaststelling van het budget worden vermeld. De te onderkennen stadia zijn: 

• interne berekening (a); 
• overeenstemming met zorgverzekeraar of zorgkantoor (b); 
• definitieve vaststelling door de NZa (c). 

 
Zorginstellingen dienen de per balansdatum over de diverse jaren en diverse Wlz-uitvoerders bestaande vorderingen 
uit hoofde van financieringstekorten als vordering aan de actiefzijde van de balans op te nemen. Zorginstellingen 
dienen de per balansdatum over de diverse jaren en diverse Wlz-uitvoerders bestaande schulden uit hoofde van 
financieringsoverschotten als schuld aan de passiefzijde van de balans op te nemen. Het is dus niet toegestaan om 
vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekorten en -overschotten en uit hoofde van relaties met 
verschillende Wlz-uitvoerders gesaldeerd op te nemen omdat niet wordt voldaan aan de algemene 
salderingsvereisten.  

Zorginstellingen moeten vorderingen en schulden per financieringsstroom (Wlz, Zvw, Jeugdwet) afzonderlijk 
presenteren en toelichten. Saldering van vorderingen en schulden dient uitsluitend plaats te vinden indien en voor 
zover is voldaan aan de algemene salderingsvereisten. 
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5.4 Eigen vermogen 

5.4.1 Presentatie 

De zorginstelling dient het eigen vermogen zodanig in de balans te presenteren dat daaruit duidelijk blijken 
(RJ 655.305): 

 
 
 
 

Bestemmingsreserves worden gevormd vanwege beleidsmatige keuzes van de instelling zelf. Bestemmingsfondsen 
worden gevormd voor beschikbaar gestelde gelden waar een externe verplichting op rust om deze reserve uitsluitend 
aan een bepaald doel te besteden.  

Dit impliceert dat de reserve aanvaardbare kosten (RAK), die is gevormd op grond van de beleidsregels van de NZa, 
kwalificeert als bestemmingsfonds. Voor reserves die worden gevormd op basis van prestatiebekostiging in DBC’s, 
zoals bij de ziekenhuizen, geldt dit niet en is sprake van algemene en overige reserves (RJ 655.309b). Ditzelfde geldt 
voor Wmo bekostigde activiteiten waarbij geen sprake is van een subsidierelatie.  

5.4.2 Toelichting 

In de toelichting bij de post eigen vermogen moet onder meer de volgende informatie worden opgenomen: 

• Een verloopoverzicht van elke post van het eigen vermogen (RJ 655.305b, artikel 2:378 lid 1 BW). 
• Vermelding van het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve, alsmede vermelding dat 

het bestuur deze beperking zelf heeft aangebracht (RJ 655.309). Indien dit een gevolg is van een statutaire 
bepaling, dient het bedrag en de aard van deze statutaire bepaling te worden vermeld. 

• Vermelding van het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds, alsmede de reden van deze 
beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld (RJ 655.309a). 

 
5.5 Personeelsvoorzieningen 

5.5.1 Algemeen kader 

De bepalingen rondom personeelsbeloningen zijn opgenomen in RJ 271 Personeelsbeloningen. In deze paragraaf gaan 
wij in op de meest voorkomende personeelsvoorzieningen bij zorginstellingen. 

Het uitgangspunt is om personeelsbeloningen als last in de resultatenrekening te verantwoorden in de periode waarin 
de arbeidsprestatie, waarvoor deze beloningen worden verstrekt, wordt verricht. De last in de jaarrekening sluit 
daartoe aan bij de vastgelegde beloning volgens de arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden houden juridisch 
afdwingbare verplichtingen in. Echter ook als sprake is van een betaling waar de werkgever zich niet reëel aan kan 
onttrekken, de zogenoemde feitelijke verplichting, bestaat een verplichting ter zake van personeelsbeloningen 
(RJ 271.102). Als deze verplichting in de tijd wordt opgebouwd worden de kosten in de loop van de tijd verantwoord 
(zoals bij vakantierechten en overurenregelingen). Zo niet, dan worden de kosten verantwoord wanneer de 
gebeurtenis die de verplichting veroorzaakt zich daadwerkelijk voordoet (RJ 271.203).  

Voor de verwerking van beloningen tijdens het dienstverband is derhalve het onderscheid tussen beloningen zonder 
opbouw van rechten en beloningen met opbouw van rechten van belang. 

Als reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, dient het meerdere te worden opgenomen als 
een overlopend actief, maar alleen voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen (RJ 271.202). 
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Verwerking indien geen opbouw van rechten 
Indien sprake is van een beloning, waarbij geen rechten worden opgebouwd, dient een rechtspersoon de (verwachte) 
lasten in aanmerking te nemen in de periode waarover deze beloning is verschuldigd (RJ 271.204). Doorbetaling in 
geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid is een voorbeeld van een beloning zonder opbouw van rechten. 

Verwerking indien opbouw van rechten 
Indien sprake is van een beloning met opbouw van rechten dient een rechtspersoon de verwachte lasten gedurende 
het dienstverband in aanmerking te nemen (RJ 271.203). Hiertoe dient op balansdatum een verplichting te worden 
opgenomen. Een op de balans op te nemen verplichting uit hoofde van personeelsbeloningen wordt opgenomen onder 
de schulden of onder de voorzieningen, afhankelijk van de aard van de verplichting. 

Onder de opbouw van rechten wordt verstaan het gedurende het dienstverband van het personeelslid opbouwen van 
rechten op doorbetaalde afwezigheid, die in toekomstige verslagperiodes door het personeelslid kunnen worden 
opgenomen of verzilverd, zoals vakantie en sabbatical leave.  

Ook voorwaardelijk toegekende rechten (bijvoorbeeld rechten die alleen kunnen worden opgenomen bij continuering 
van het dienstverband zoals jubileumuitkeringen) leiden tot een verplichting. Bij de bepaling van de hoogte van de 
verplichting moet wel rekening gehouden worden met de kans op beëindiging van het dienstverband.  

Voorbeeld: Verantwoording overuren 

Zorginstelling A is gehouden aan een cao-regeling waarin voor bepaalde functiegroepen binnen het personeelsbestand is 
bepaald dat tijdens een kalenderjaar gemaakte overuren vóór 1 mei van het volgend boekjaar moeten zijn opgenomen. 
De werknemer kan vóór deze datum ook opteren voor uitbetaling van deze overuren. Deze uitbetaling zal slechts alleen 
dan plaatsvinden als de werknemer op 1 mei nog steeds in dienst van de onderneming is. Dit is een voorbeeld van een 
beloning met opbouw van rechten. Op balansdatum (31 december) dient de onderneming op basis van 
ervaringspercentages in het verleden een zo goed mogelijke schatting te maken van de verwachte uitbetaling (in geld of 
in verlofuren) uit hoofde van deze overurenregeling. De aldus berekende verplichting wordt als voorziening opgenomen 
(RJ 271.105). In de toelichting wordt de voorziening als kortlopend aangemerkt (art. 2:374 lid 3 BW). 

Waardering van verplichtingen ingeval van opbouw van rechten 
De verplichting als gevolg van beloningen waarbij opbouw van rechten plaatsvindt, dient de beste schatting te zijn van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen (RJ 271.206). 
De beste schatting wordt in het algemeen gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden, zoals cao's en 
individuele arbeidsovereenkomsten.  

Indien ten aanzien van de afwikkeling van de verplichtingen geen of nauwelijks onzekerheden te onderkennen zijn, 
zijn de hiermee samenhangende schattingen normaliter van beperkt belang voor de waardering van de verplichting. 
Voorbeelden hiervan zijn beloningen die een onvoorwaardelijk karakter kennen en/of op korte termijn betaalbaar zijn, 
zoals toekenning van rechten op vakantiedagen.  

Indien ten aanzien van de afwikkeling van de verplichtingen onzekerheden te onderkennen zijn, zijn de hiermee 
samenhangende schattingen van grotere betekenis voor de waardering van de verplichting. Voorbeelden hiervan zijn 
beloningen die een voorwaardelijk karakter kennen en/of niet op korte termijn betaalbaar zijn, zoals 
jubileumuitkeringen. Elementen die in de beste schatting bij de opbouw van bijvoorbeeld een verplichting voor 
jubileumuitkeringen worden betrokken, zijn: 

• de personeelsleden op wie de regeling van toepassing is; 
• het uitkeringspercentage van het salaris; 
• de salarissen; 
• de verwachte salarisstijging; 
• opgebouwde jaren; 
• blijfkans (al dan niet rekening houdend met kans van overlijden); en 
• de disconteringsvoet gebruikt voor de berekening van de contante waarde. 
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Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, dient de verplichting te worden gewaardeerd tegen de 
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen 
(RJ 271.207). De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, dient de actuele marktrente 
weer te geven. Hierin dienen de risico’s waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is 
gehouden, niet te worden betrokken. De marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties is 
normaliter de meest geëigende invulling van de actuele marktrente. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 
dienen ten laste respectievelijk ten gunste van het resultaat te komen (RJ 271.208). 

5.5.2 Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB-regeling) 

Vanaf 2009 zijn diverse collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) in de zorg vastgesteld, waarin een hoofdstuk is 
opgenomen over het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)2. Deze regeling vervangt een aantal andere 
verlofregelingen. Vanaf 1 januari 2012 hebben de meeste medewerkers in de zorg recht op een PLB dan wel extra 
bovenwettelijke vakantie-uren (EBV). Met de invoering van PLB-uren is beoogd de duurzame inzetbaarheid van de 
werknemer te bevorderen. Voor zover werknemers in het boekjaar geen beroep hebben gedaan op deze rechten, 
kunnen deze worden doorgeschoven naar latere jaren. Het PLB-budget kent afhankelijk van de cao wel of geen 
verjaringstermijn. Indien er sprake is van een verjaringstermijn, kan de cao er in voorzien hiervan afwijkende 
afspraken te maken.  

Bij een persoonlijk levensfasebudget is sprake van een beloning met opbouw van rechten zoals bedoeld in RJ 252.507. 
Dit betekent dat voor de opgebouwde rechten per balansdatum een voorziening gevormd dient te worden. 

In overeenstemming met RJ 271.207 zal deze voorziening contant gemaakt moeten worden indien het effect van de 
tijdswaarde van geld materieel is, bijvoorbeeld als er geen sprake is van verjaring.  

Gezien deze ontwikkeling geven wij in deze paragraaf een toelichting omtrent de vorming van deze voorziening.  

Vorming voorziening of verplichting voor PLB-uren 
De zorginstelling neemt voor opgebouwde en per balansdatum niet opgenomen rechten op regulier verlof en PLB-
verlof een verplichting of voorziening op in de balans ter hoogte van het aantal uren maal het uurtarief inclusief 
werkgeverslasten.  

Het is dus van belang dat de werkgever inzicht heeft in de openstaande verlofsaldi. Door de PLB-regeling is het extra 
van belang de verlofuren van medewerkers systematisch te registreren. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt 
tussen regulier verlof (wettelijk verlof en bovenwettelijk verlof) en PLB-verlof. Het PLB-budget is bij een verandering 
van werkgever onder voorwaarden overdraagbaar. 

Verwerking overgangsregeling  
In enkele cao’s is een overgangsregeling getroffen voor oudere medewerkers. Voor oudere medewerkers zijn 
bestaande verlofregelingen (55-plus-regeling) omgezet in de nieuwe PLB-regeling. Voor deze categorie medewerkers 
is een overgangsregeling getroffen. Afhankelijk van de regeling dient voor de overgangsregeling een voorziening 
getroffen te worden.  

Specifieke overgangsregeling:  
• Werknemers die op de peildatum van 31 december 2009 voldoen aan bepaalde voorwaarden hebben recht op een 

eenmalige storting van 200 uur in het PLB, naar rato van het dienstverband, in de maand dat zij 55 jaar worden. 
Deze voorwaarden zijn dat de werknemer op de peildatum 31 december 2009 45 tot en met 49 jaar was, tien jaar 
in dienst was in de zorgsector, en in de periode 31-12-2009 tot en met het moment dat de werknemer 55 jaar 
wordt onafgebroken in dienst was bij dezelfde werkgever. 
Per 31 december 2009 was sprake van een feitelijke, in rechte afdwingbare, verplichting waarbij voor de 
afwikkeling een uitstroom van middelen waarschijnlijk is en waarbij de omvang betrouwbaar geschat kan worden. 

                                                
2 In enkele sector-cao’s wordt een andere benaming gebruikt voor de regeling Persoonlijk Levensfase Budget. In de cao gehandicaptenzorg wordt de 

term Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) gebruikt; in de cao ggz heet deze regeling Levensfasebudget (LFB). Het persoonlijk levensfasebudget in de 

VVT-sector is samengetrokken met de bovenwettelijke vakantie-uren. Daardoor ontstaat één regime voor alle wettelijke en bovenwettelijke uren. Het 

PLB-systeem is hiermee ook vereenvoudigd. Het kunnen laten uitbetalen van PLB-uren blijft gehandhaafd.  
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Omdat de toekenning per 31 december 2009 heeft plaatsgevonden, is er geen sprake van opbouw van rechten en 
hebben instellingen de volledige contante waarde van de verplichting als voorziening in de balans opgenomen, 
rekening houdend met de elementen zoals genoemd in RJ 271.206. 

Algemene overgangsregeling:  
De praktische verschillen met de specifieke overgangsregeling: 

• de eis van het aantal dienstjaren is afgezwakt, alleen het feit dat de betrokken werknemer op een bepaald tijdstip 
in het verleden in dienst was, volstaat; 

• de extra rechten (ten opzichte van jongere werknemers) komen niet in een bepaalde maand tot uitkering, maar 
gespreid over het 55e levensjaar tot aan pensionering; en 

• de leeftijdsgrens ligt hoger (50 t/m 64 jaar). 
 

Voor de algemene overgangsregeling zijn twee zienswijzen mogelijk, namelijk: 

• Het vormen van een voorziening, waarbij als belangrijkste argument wordt gehanteerd dat de leeftijd van de 
medewerker feitelijk is te beschouwen als equivalent voor de duur van het dienstverband, gelet op de beperkte 
arbeidsmobiliteit in de zorgsector; daarmee is in materiële zin sprake van opbouw van rechten.  

• Het niet vormen van een voorziening, omdat de veronderstelling is dat geen sprake is van opbouw van rechten. 
De algemene overgangsregeling is in de plaats gekomen van reeds bestaande rechten. De kosten worden 
verwerkt in het jaar dat de werknemer aanspraak maakt op de rechten. De leeftijd is in louter formele zin niet te 
beschouwen als een equivalent voor de duur van het dienstverband; daarmee is in formele zin geen sprake van 
opbouw van rechten. 

• Het al dan niet verwerken van de algemene overgangsregeling behoort tot de keuzevrijheid van het bestuur van 
de zorginstelling. Wij van mening dat tweede zienswijze de voorkeur verdient omdat de algemene 
overgangsregeling in de plaats is gekomen van bestaande verlofregelingen waardoor in feite geen sprake is van 
een opbouw van rechten. 
 

In de jaarrekening dient toegelicht te worden welke verwerkingswijze is gekozen. Als de impact van de algemene 
overgangsregeling van materiële betekenis is en de zorginstelling heeft geen voorziening gevormd, wordt de impact 
van de algemene overgangsregeling vermeld in de toelichting op de balans. 

Presentatie en toelichting  
De verplichtingen uit hoofde van beloningen tijdens het dienstverband worden naar de inhoud ervan gepresenteerd als 
voorziening dan wel als schuld. Een verplichting dient te worden gerubriceerd als een voorziening indien de omvang 
onzeker is. In alle andere gevallen wordt een verplichting opgenomen als schuld. 

5.5.3 Voorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan 
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid, dient een voorziening te worden opgenomen 
(RJ 271.205). Van een dergelijke verplichting is sprake indien op balansdatum aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

• het personeelslid is geheel of gedeeltelijk niet in staat werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid; 

• de ziekte of arbeidsongeschiktheid zal naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet worden 
opgeheven; en 

• de zorginstelling heeft de verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan desbetreffende 
personeelsleden en deze beloningen komen direct voor rekening van de zorginstelling. 
 

Dit houdt in dat er geen voorziening wordt opgenomen voor bestaande ziektegevallen, indien verwacht wordt dat die 
personen gedurende het resterende dienstverband geheel zullen herstellen. Bij de beoordeling of de ziekte of 
arbeidsongeschiktheid gedurende het resterende dienstverband (niet) wordt opgeheven worden elementen als 
revalidatiekans en dergelijke betrokken. 



 
42  

 

De verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen omvatten tevens ontslagvergoedingen 
(RJ 271.205). Dat betekent dat bijvoorbeeld eventuele transitievergoedingen die aan de betreffende personeelsleden 
zijn verschuldigd op grond van de Wet werk en zekerheid, moeten worden begrepen in de voorziening.  

Voorbeeld: Voorziening langdurig ziekteverzuim 

Een zorginstelling is verplicht om personeelsleden bij ziekte gedurende het eerste jaar 100% en gedurende het tweede 
jaar 70% van het salaris door te betalen. Kan of moet een voorziening langdurig ziekteverzuim worden getroffen voor 
langdurig zieke werknemers van wie vrijwel zeker is dat zij niet meer terugkeren in het arbeidsproces? 

Voor zover het risico van arbeidsongeschiktheid is verzekerd - hetzij via het publieke stelsel, hetzij via een verzekeraar - 
mag een voorziening worden getroffen voor het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat 
rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de zorginstelling (RJ 271.210). Hierbij kan worden 
gedacht aan gedifferentieerde verzekeringspremies.  

Als alternatieve verwerkingswijze is het toegestaan dergelijke gedifferentieerde premies pas te verantwoorden in de 
periode(n) waarover ze verschuldigd zijn (RJ 271.210). Indien wordt gekozen voor deze alternatieve verwerkingswijze en 
de op balansdatum bestaande omstandigheden - zoals reeds vastgestelde gedifferentieerde verzekeringspremies voor 
toekomstige jaren - zullen naar verwachting een invloed van materiële betekenis hebben op de hoogte van de 
toekomstige personeelslasten, dient dit laatste in ieder geval te worden toegelicht (RJ 271.213). Indien geen betrouwbare 
schatting kan worden gemaakt van de omvang van het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat 
rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de zorginstelling, dient geen voorziening te worden 
opgenomen (RJ 271.210). 

 
Voorbeeld: Voorziening langdurig ziekteverzuim 

Een zorginstelling is verplicht om personeelsleden bij ziekte gedurende het eerste jaar 100% en gedurende het tweede 
jaar 70% van het salaris door te betalen. Kan of moet een voorziening langdurig ziekteverzuim worden getroffen voor 
langdurig zieke werknemers van wie vrijwel zeker is dat zij niet meer terugkeren in het arbeidsproces? 

Voor zover het risico van arbeidsongeschiktheid is verzekerd - hetzij via het publieke stelsel, hetzij via een verzekeraar - 
mag een voorziening worden getroffen voor het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat 
rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de zorginstelling (RJ 271.210). Hierbij kan worden 
gedacht aan gedifferentieerde verzekeringspremies.  

Als alternatieve verwerkingswijze is het toegestaan dergelijke gedifferentieerde premies pas te verantwoorden in de 
periode(n) waarover ze verschuldigd zijn (RJ 271.210). Indien wordt gekozen voor deze alternatieve verwerkingswijze en 
de op balansdatum bestaande omstandigheden - zoals reeds vastgestelde gedifferentieerde verzekeringspremies voor 
toekomstige jaren - zullen naar verwachting een invloed van materiële betekenis hebben op de hoogte van de 
toekomstige personeelslasten, dient dit laatste in ieder geval te worden toegelicht (RJ 271.213). Indien geen betrouwbare 
schatting kan worden gemaakt van de omvang van het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat 
rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de zorginstelling, dient geen voorziening te worden 
opgenomen (RJ 271.210). 

 
5.5.4 Voorziening voor uitgestelde beloningen (jubilea-uitkeringen) 

Een rechten op een jubileumuitkering bij een dienstverband van bijvoorbeeld 25 jaar is aan te merken als opbouw van 
rechten. Een zorginstelling neemt hiervoor een voorziening in haar jaarrekening op. Bij het bepalen van de omvang 
van de voorziening zijn de elementen van belang: 

• de personeelsleden op wie de regeling van toepassing is, rekening houdend met de geschatte geldigheidsduur van 
de regeling; 

• het uitkeringspercentage van het salaris; 
• het salaris en de verwachte salarisstijging; 
• de opgebouwde jaren; 
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• de blijfkans (al dan niet rekening houdend met de kans van overlijden; een actuariële berekening is niet 
verplicht); 

• de disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde. 
 

Met de verhoging van de pensioenleeftijd neemt ook de kans op jubilea toe.  

Voorbeeld: Toepassing op verplichting jubileumuitkeringen 

In de cao van zorginstellingen is veelal opgenomen dat personeelsleden bij een 12,5-, 25- of 40-jarig dienstverband recht 
hebben op een jubileumuitkering. Bij de berekening van de voorziening voor jubileumuitkeringen moet onder meer 
rekening worden gehouden met de volgende aspecten: 

De (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop en de overlevingskansen van het huidige 
personeelsbestand;  

De hoogte van de verwachte jubileumuitkeringen inclusief sociale lasten en de toerekening daarvan volgens de projected 
unit credit-methode aan de diensttijd tot en met balansdatum (diensttijdevenredige toerekening);  

De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde.  

Indien de invloed van het rekening houden met overlevingskansen van geringe invloed is op de hoogte van de voorziening 
kan het acceptabel zijn de verplichting uit hoofde van uitgestelde beloningen te berekenen zonder afzonderlijk rekening te 
houden met de overlevingskansen (de sterftekans tot 65/67-jarige leeftijd is een geleidelijk en gelijkmatig oplopende 
kleine kans). De blijfkans is een veel grotere geschatte factor en heeft dus een veel grotere invloed op de hoogte van de 
voorziening. Gesteld zou kunnen worden dat bij de vaststelling van de blijfkans impliciet rekening wordt gehouden met de 
overlevingskans. De blijfkans moet dan wel naar beneden worden afgerond. 

 
5.6 Overige voorzieningen 

5.6.1 Algemeen kader 

Begripsbepaling 
Voorzieningen worden opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum 
als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij 
zullen ontstaan (artikel 2:374 lid 1 BW). Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een 
volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het 
einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren 
(artikel 2:374 lid 1 BW). 

Verwerking in de balans 
Een voorziening in verband met verplichtingen dient uitsluitend te worden opgenomen indien op balansdatum aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan (RJ 252.201): 

• de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); 
• het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en 
• er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. 

 
Indien aan een van de voorwaarden niet voldaan wordt, is sprake van een voorwaardelijke verplichting of een niet-
verwerkte verplichting (zie hoofdstuk 6). 

Voor toekomstige verliezen uit bedrijfsactiviteiten dienen geen voorzieningen te worden getroffen (RJ 252.402). Er is 
namelijk geen sprake van een verplichting (in de zin van RJ 252.201). 
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In rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 
De eerste voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat er sprake moet zijn van een verplichting. 
Twee soorten verplichtingen kunnen worden onderscheiden: 

• een in rechte afdwingbare verplichting; of 
• een feitelijke verplichting. 

 
Een in rechte afdwingbare verplichting is een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst of uit de wet 
(RJ 252.110). Een feitelijke verplichting is een verplichting die voortvloeit uit handelingen van de rechtspersoon, 
waarbij (RJ 252.110): 

• de rechtspersoon aan andere betrokkenen door een in het verleden gevolgde gedragslijn, gepubliceerde 
beleidsregels of een voldoende specifieke, actuele uitspraak heeft aangegeven zekere verantwoordelijkheden te 
aanvaarden; en 

• als gevolg daarvan, de rechtspersoon bij deze betrokkenen de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat hij 
die verantwoordelijkheden zal nakomen. 

Waarschijnlijke uitstroom van middelen 
De tweede voorwaarde waaraan voldaan moet worden alvorens een voorziening wordt opgenomen is dat voor de 
afwikkeling van de verplichting waarschijnlijk een uitstroom van middelen noodzakelijk is. Een uitstroom van middelen 
is waarschijnlijk als de kans van optreden groter is dan de kans van niet optreden (in feite dus een kans van meer dan 
50%). 

Betrouwbare schatting 
De derde voorwaarde betreft het kunnen maken van een betrouwbare schatting van de omvang van de verplichting. 
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal geen betrouwbare schatting kunnen worden gemaakt van de omvang van de 
verplichting (RJ 252.201). Het gebruikmaken van schattingen is een essentieel element bij het opstellen van een 
jaarrekening en ondermijnt niet de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Vooral bij voorzieningen, die naar hun aard 
meer onzeker zijn dan de meeste andere balansposten, zullen schattingen moeten worden gemaakt. Indien een 
verplichting die voortkomt uit een gebeurtenis in het verleden, geheel of gedeeltelijk niet wordt voorzien omdat het 
bedrag ervan niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld, dient dit feit in de toelichting te worden 
vermeld (RJ 252.508). 

Waardering van voorzieningen 
Twee mogelijke methoden voor de waardering van voorzieningen zijn toegestaan (RJ 252.306): 

• de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af 
te wikkelen; of 

• de contante waarde van die uitgaven. 
 

De gekozen waarderingswijze dient duidelijk te worden uiteengezet (RJ 252.503). 

De disconteringsvoet voor het contant maken van de verwachte uitgaven dient de actuele marktrente weer te geven. 
Risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden, dienen niet nogmaals in 
de hoogte van de disconteringsvoet te worden betrokken (RJ 252.306). 

De meest geëigende invulling van de actuele marktrente is de marktrente per balansdatum van hoogwaardige 
ondernemingsobligaties. Bij het ontbreken van een liquide markt voor ondernemingsobligaties zal het rendement op 
staatsleningen gelden als meest geëigende invulling (RJ 252.306). 

De toename van de boekwaarde van de voorziening gedurende iedere periode bij waardering tegen contante waarde 
kan worden gepresenteerd als een interestlast of als een dotatie aan de voorziening. De gekozen verwerkingswijze 
dient duidelijk uiteengezet te worden (RJ 252.317). 
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Mutaties in voorzieningen 
Op iedere balansdatum dienen voorzieningen opnieuw te worden beoordeeld en aangepast teneinde de beste actuele 
schatting van de hoogte ervan weer te geven. Als het niet langer waarschijnlijk is dat een uitstroom van geldmiddelen 
noodzakelijk zal zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, dient een voorziening vrij te vallen 
(RJ 252.314). 

Toevoegingen aan voorzieningen dienen ten laste van het resultaat te komen, tenzij rechtstreekse boeking ten laste 
van het eigen vermogen is toegestaan. Op dezelfde manier dienen uit voorzieningen vrijvallende bedragen ten gunste 
van het resultaat te komen, tenzij rechtstreekse boeking ten gunste van het eigen vermogen is toegestaan. 

Een voorziening mag uitsluitend worden gebruikt voor die uitgaven waarvoor de voorziening oorspronkelijk was 
gevormd (RJ 252.318). Dit betekent dat het niet is toegestaan uitgaven ten laste van de staat van baten en lasten te 
verwerken, als voor deze lasten een voorziening is gevormd. Ook is het niet toegestaan uitgaven ten laste van de 
voorziening te boeken, wanneer de voorziening voor een ander doel gevormd was (RJ 252.319). Zou dit wel 
gebeuren, dan zouden de gevolgen van twee verschillende gebeurtenissen niet afzonderlijk worden gepresenteerd, 
hetgeen geen juist beeld geeft van de werkelijkheid. 

Presentatie en toelichting 
In de toelichting dient de aard van een voorziening zodanig te worden uiteengezet dat daaruit duidelijk blijkt om 
welke verplichtingen het gaat (RJ 252.501). In ieder geval worden op grond van artikel 2:374 BW de volgende 
voorzieningen onderscheiden (indien aanwezig): 

• voorziening voor pensioenen; 
• voorziening voor belastingen; 
• overige voorzieningen. 

 
De gekozen waarderingswijze wordt in de toelichting vermeld. Tevens wordt in de toelichting aangegeven welk deel 
van de voorzieningen langlopend is.  

Voor iedere categorie voorzieningen wordt in de toelichting een verloopoverzicht opgenomen. In het mutatieoverzicht 
hoeven geen vergelijkende cijfers van het voorafgaand verslagjaar te worden verstrekt. 

In de volgende paragrafen gaan wij in op enkele veel voorkomende voorzieningen bij zorginstellingen. 

5.6.2 Voorziening voor verlieslatend contracten bij huurpanden 

Onder een verlieslatend contract wordt verstaan een overeenkomst waarin de onvermijdbare kosten om aan de 
contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst overtreffen (RJ 252.110). 
De onvermijdbare kosten van een verlieslatend contract zijn de kosten die ten minste moeten worden gemaakt om 
van de overeenkomst af te komen, dat wil zeggen de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de 
verplichtingen en anderzijds de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen (RJ 252.405). 

Voordat een voorziening voor een verlieslatend contract wordt getroffen, stelt de zorginstelling eerst vast of sprake is 
van een bijzondere waardevermindering van de bij de overeenkomst betrokken activa (RJ 252.407). Voor panden die 
worden aangemerkt als een financiële lease moet dus eerst worden vastgesteld of een bijzondere waardevermindering 
op de panden moet plaatsvinden. Wij merken op dat deze panden veelal uit de kasstroomgenererende eenheid 
worden gehaald waar ze voorheen deel van uitmaakten. Nadat is beoordeeld of een bijzondere waardevermindering 
moet plaatsvinden komt de beoordeling of een voorziening voor verlieslatende contracten moet worden gevormd pas 
aan de orde. Een voorziening voor verlieslatende contracten dient te worden onderscheiden van een afwaardering van 
een actiefpost. Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt gepresenteerd aan de passiefzijde van de balans. 

Niet meer in gebruik zijnde huurpanden  
Het komt regelmatig voor dat een zorginstelling een zorglocatie huurt, maar voor het eind van de huurtermijn geen 
gebruik meer maakt van de locatie waardoor deze leeg staat. In dat geval is sprake van een verlieslatend 
huurcontract.  
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Voorbeeld verlieslatend huurcontract 

Een zorginstelling huurt een zorglocatie voor een periode van tien jaar. De zorginstelling heeft het huurcontract 
aangemerkt als een operationele lease. Dit betekent dat de zorglocatie niet op de balans is geactiveerd.  

Na acht jaar is er nieuwe huisvesting beschikbaar en verhuizen de cliënten naar deze nieuwe huisvesting. Het huurpand 
staat leeg en de verwachting is dat het pand niet kan worden verhuurd gedurende de resterende niet-opzegbare 
huurperiode. De huursom voor de resterende twee jaar bedraagt € 1.000.000. 

Het niet-opzegbare deel van het huurcontract van de oude locatie loopt nog twee jaar door. Het niet-opzegbare 
huurcontract vormt voor de zorginstelling een verlieslatend contract, waarvoor een voorziening moet worden opgenomen 
op grond van RJ 252.404. Derhalve wordt een voorziening voor € 1.000.000. (bij nominale waardering) opgenomen. 

 
Voorbeeld verlieslatend huurcontract 

De zorginstelling in het voorgaande voorbeeld verwacht € 400.000 van de huurkosten terug te verdienen door 
onderverhuur van het leegstaande pand. De zorginstelling is nog niet in contact getreden met mogelijke huurders.  

Omdat de mogelijke opbrengsten te onzeker zijn mag hiermee geen rekening worden gehouden bij de bepaling van de 
hoogte van de voorziening. 

 
Voorbeeld verlieslatend huurcontract 

De zorginstelling in het voorgaande voorbeeld heeft met een huurder overeenstemming bereikt over de onderverhuur van 
het pand (tegen € 400.000). Er moet alleen nog een formeel contract worden opgemaakt tussen beide partijen.  

Op grond van RJ 252.308 moet bij de bepaling van de hoogte van de voorziening rekening worden gehouden met 
toekomstige gebeurtenissen die van betekenis kunnen zijn voor het bedrag dat nodig is om verplichtingen af te wikkelen, 
indien er voldoende objectieve aanwijzingen zijn dat die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. In het geval met een huurder 
nagenoeg overeenstemming is bereikt over de onderverhuur en er alleen nog een formeel contract opgemaakt moet 
worden tussen beide partijen, of er anderszins voldoende objectieve aanwijzingen zijn dat het verlies van het niet-
opzegbare huurcontract waarschijnlijk beperkt kan worden, wordt bij de bepaling van de hoogte van de voorziening 
rekening gehouden met de verwachte onderverhuuropbrengsten. Er wordt dan een voorziening voor het verlieslatende 
huurcontract van € 600.000 opgenomen (bij nominale waardering). 

Gedeeltelijk niet meer in gebruik zijnde huurpanden 
Het kan voorkomen dat een zorginstelling een gedeelte van een gehuurd pand niet meer in gebruik heeft. Het bestaan 
van één huurcontract voor een pand als geheel betekent niet automatisch dat geen voorziening voor een verlieslatend 
huurcontract aan de orde kan zijn. In dat geval is het al dan niet vormen van een voorziening voor een verlieslatend 
huurcontract afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Indien het gebouw bestaat uit fysiek separeerbare 
afdelingen kan iedere afdeling worden aangemerkt als een afzonderlijk ‘unit of account’. Dit is bijvoorbeeld aan de 
orde bij een gebouw met meerdere verdiepingen met ieder een eigen ingang waarbij iedere afdeling afzonderlijk zou 
kunnen worden onderverhuurd. Indien een zorginstelling iedere verdieping als afzonderlijke ‘unit of account’ 
aanmerkt, dan vormt de instelling een voorziening voor verlieslatende contracten voor de verdiepingen die niet meer 
in gebruik zijn. Het is niet mogelijk een voorziening voor een verlieslatend huurcontract te vormen voor gedeeltelijk 
leegstaande verdiepingen, ook niet als verdiepingen op een inefficiënte wijze worden gebruikt omdat ze anders 
leegstaan.  

Voorziening voor in gebruik zijnde huurpanden 
In het geval huurpanden in gebruik zijn, kan het onder bijzondere omstandigheden noodzakelijk zijn om een 
voorziening voor een verlieslatend huurcontract te vormen. Het gaat hierbij om een verlieslatend huurcontract dat er 
mede voor zorgt dat de zorginstelling verliesgevend is. Indien een huurcontract verlieslatend is in de zin dat de 
huidige huurprijs lager is dan de huurprijs in het huurcontract, is dat op zichzelf geen reden voor de vorming van een 
voorziening. Indien de activiteiten die vanuit het gehuurde pand plaatsvinden verliesgevend zijn en de zorginstelling 



 
47  

 

verwacht niet in staat te zijn de operationele resultaten te verbeteren zodat de huur kan worden terugverdiend, dan 
kan een voorziening voor een verlieslatend huurcontract noodzakelijk zijn. Wij benadrukken dat deze situatie in de 
praktijk slechts in uitzonderingsgevallen aan de orde zal zijn. 

5.6.3 Voorziening voor reorganisatiekosten 

Een zorginstelling moet een voorziening voor reorganisatiekosten vormen, indien op balansdatum aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan (RJ 252.413): 

• de instelling heeft een gedetailleerd plan voor de reorganisatie geformaliseerd; en 
• de instelling heeft de gerechtvaardigde verwachting gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben 

dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd door ermee te beginnen of door de hoofdlijnen ervan bekend te maken 
aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. 
 

In het gedetailleerde reorganisatieplan moeten ten minste de volgende elementen zijn opgenomen (RJ 252.413): 

• de betrokken (delen van de) activiteiten; 
• de belangrijkste locaties; 
• de locatie, de functie en het verwachte aantal werknemers dat voor het beëindigen van zijn werkzaamheden een 

vergoeding zal ontvangen; 
• de uitgaven die hiermee zijn gemoeid; en 
• wanneer het plan zal worden uitgevoerd. 

 
Voor het vormen van een reorganisatievoorziening is het dus niet voldoende dat vóór balansdatum een 
bestuursbesluit tot reorganisatie is genomen. Er mag slechts een reorganisatievoorziening worden getroffen als een 
zorginstelling vóór de balansdatum is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan of als de hoofdlijnen 
van het reorganisatieplan op een zodanig gedetailleerde wijze zijn uiteengezet aan hen voor wie het gevolgen zal 
hebben, dat de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de instelling de reorganisatie zal uitvoeren (RJ 252.414). 
In geval van aanvraag van collectief ontslag is een uitspraak van de rechter een voorwaarde om een goede afweging 
te maken of er een voorziening moet worden gevormd of niet. 

Voorbeeld: Reorganisatievoorziening (1) 

Stichting A heeft in december een reorganisatie aangekondigd. Het reorganisatieplan heeft tot grote koppen in alle 
landelijke dagbladen geleid. In het reorganisatieplan is de fte-reductie voor de desbetreffende afdelingen opgenomen. 
Tevens is er een sociaal plan opgesteld met daarin een voorstel voor de ontslagvergoeding. De OR heeft een positief 
advies gegeven over deze reorganisatie. Met de vakbonden is per balansdatum echter nog geen overeenstemming bereikt. 
Ook de individuele werknemers zijn per balansdatum nog niet op de hoogte gesteld van hun ontslag. 

Voor de vraag of een reorganisatievoorziening per balansdatum dient te worden opgenomen zijn de volgende 
overwegingen van belang. Per balansdatum heeft de instelling een gedetailleerd reorganisatieplan geformaliseerd. 
Het uitbrengen van advies door de OR maakt deel uit van de formalisatieprocedure (art. 25 Wet op de ondernemingsraden 
(WOR)). Het tot overeenstemming komen met de vakbonden behoort niet tot de formalisatieprocedure. Voorts heeft A de 
gerechtvaardigde verwachting gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, dat de reorganisatie 
uitgevoerd zal worden door de hoofdlijnen ervan bekend te maken. Dit is onder andere gebeurd door het informeren van 
de OR als vertegenwoordiger van de werknemers, maar ook door het publiekelijk bekendmaken van deze 
reorganisatieplannen via de pers. Het feit dat de individuele werknemers per balansdatum nog niet op de hoogte zijn 
gebracht van hun ontslag is hierbij niet van belang. Aan alle voorwaarden van RJ 252.413 is derhalve voldaan, zodat per 
31 december een reorganisatievoorziening dient te worden opgenomen. 

 
Als een zorginstelling per balansdatum heeft voldaan aan de voorwaarde dat een gedetailleerd plan voor de 
reorganisatie is geformaliseerd, maar pas ná de balansdatum - maar wel vóór het opmaken van de jaarrekening - 
voldoet aan het wekken van de gerechtvaardigde verwachting dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd door ermee 
te beginnen of door de hoofdlijnen ervan bekend te maken aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, 
dan mag een reorganisatievoorziening in de balans worden opgenomen (RJ 252.416). Dit is echter niet verplicht. 
Het is ook toegestaan geen voorziening op te nemen, maar informatie over deze gebeurtenis na balansdatum te 
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verstrekken in overeenstemming met de hiervoor geldende regelgeving. Dit sluit aan op art. 2:384 lid 2 laatste volzin 
BW, waarin gesteld wordt dat voorzienbare verplichtingen kunnen worden opgenomen. Een eenmaal gekozen 
verwerkingswijze dient wel stelselmatig te worden toegepast. 

In bijlage 1 bij dit hoofdstuk is een schematisch overzicht voor het bepalen of een reorganisatievoorziening vereist is. 

Voorbeeld: Reorganisatievoorziening (2) 

Bij Stichting A is sprake van een voorgenomen reorganisatie. Een reorganisatieplan met bijbehorende begroting is 
aanwezig. De onderhandelingen met de OR en vakbonden zijn op balansdatum 31 december nog niet afgerond. Voor de 
datum van het opstellen van de jaarrekening, doch na de balansdatum wordt met OR en vakbonden definitief akkoord 
over de reorganisatie bereikt én gecommuniceerd aan de buitenwacht. 

Voor de vraag of een reorganisatievoorziening per balansdatum moet worden opgenomen zijn de volgende overwegingen 
van belang. A heeft op balansdatum een reorganisatieplan geformaliseerd, alsmede na balansdatum, maar vóór het 
opmaken van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal 
hebben, dat de reorganisatie uitgevoerd zal worden door de hoofdlijnen ervan bekend te maken. Hiermee wordt voldaan 
aan de voorwaarden van RJ 252.416 zodat een reorganisatievoorziening mag worden opgenomen per 31 december. Het is 
echter ook mogelijk geen reorganisatievoorziening te treffen, maar de reorganisatie te behandelen als gebeurtenis na 
balansdatum met bijbehorende toelichting. 

 
In een reorganisatievoorziening dienen slechts die kosten te worden opgenomen die direct met de reorganisatie te 
maken hebben. Het gaat om die kosten die als gevolg van de reorganisatie noodzakelijk zijn en die niet in verband 
staan met de doorlopende activiteiten van de zorginstelling (RJ 252.417). Voorbeelden van kosten die niet in een 
reorganisatievoorziening mogen worden opgenomen zijn: 

• marketingkosten; 
• investeringen in nieuwe systemen en distributienetwerken; 
• andere uitgaven die samenhangen met toekomstige activiteiten van de rechtspersoon; en 
• verliezen uit hoofde van de exploitatie tijdens de afbouwperiode. 

 
Ook verhuiskosten als gevolg van de reorganisatie en scholingskosten die samenhangen met nieuwe activiteiten van 
de zorginstelling mogen niet in de reorganisatievoorziening worden opgenomen (RJ 252.417). 

Voorbeeld: Reorganisatievoorziening (3) 

In het voorgaande voorbeeld wordt bij de reorganisatie een aantal afdelingen samengevoegd. Hierdoor moeten kosten 
worden gemaakt om de systemen van deze afdelingen op elkaar af te stemmen. In een reorganisatievoorziening mogen 
geen kosten worden opgenomen die in verband staan met doorlopende activiteiten van de zorginstelling. De kosten voor 
het op elkaar afstemmen van de systemen mogen daarom niet in de reorganisatievoorziening worden opgenomen. 

 
Indien als gevolg van een reorganisatie een contract een verlieslatend contract wordt, dient hiervoor een voorziening 
te worden opgenomen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een voorziening in verband met (RJ 252.418): 

• de bezoldiging van personeelsleden met wie de dienstbetrekking is verbroken, gedurende de resterende looptijd 
van het arbeidscontract, voor zover zij daarin geen normale arbeidsprestatie meer kunnen leveren; 

• periodieke uitkeringen al dan niet in aanvulling op uitkeringen van sociale-verzekeringsinstellingen, ter zake van 
het tijdelijk op non-actief stellen van personeel (waaronder begrepen werktijdverkorting). 
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5.6.4 Voorziening voor pensioenen 

Zorginstellingen zijn aangesloten bij het PFZW (de pensioenuitvoerder). De pensioenregeling kwalificeert als een 
‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. Onder een ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’ 
wordt een benadering verstaan waarbij de verplichting die voortvloeit uit een door de rechtspersoon gedane 
pensioentoezegging is gebaseerd op de financieringsafspraken zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen 
de rechtspersoon en de pensioenuitvoerder (RJ 271.305). 

Bij de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’ wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als 
last in de resultatenrekening verantwoord. Voor zover de te betalen premie over het boekjaar nog niet is voldaan, 
wordt deze als verplichting in de balans opgenomen. Indien de in het boekjaar betaalde premiebedragen de te betalen 
premie overtreffen en dit bedrag zal worden terugbetaald of verrekend met in de toekomst verschuldigde premies, 
wordt het teveel betaalde bedrag opgenomen als een overlopend actief (RJ 271.306). 

Een verplichting voor de te betalen premie aan de pensioenuitvoerder wordt op grond van art. 2:375 BW als een 
afzonderlijke schuld op de balans opgenomen, dan wel afzonderlijk vermeld in de toelichting op de samenstelling van 
de schulden.  

Aanvullende informatie  
De rechtspersoon dient de volgende aanvullende informatie op te nemen in de toelichting (RJ 271.324): 

• de bij de bepaling van het vermogen en resultaat gehanteerde grondslagen met betrekking tot de pensioenlasten 
en de pensioenvoorzieningen; 

• beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de pensioenregelingen, waarin in ieder geval is opgenomen de 
pensioengevende salarisgrondslag (eindloon, middelloon, etc.) en de afspraken omtrent indexatie van 
opgebouwde aanspraken en rechten;  

• beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst (en) (Nederland) of soortgelijke 
financieringsafspraken (buitenland); 

• de wijze waarop de pensioenregelingen zijn ondergebracht bij de pensioenuitvoerder; 
• de per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad, of een schatting hiervan, van de pensioenuitvoerder 

waar de regelingen zijn ondergebracht; 
• de in de resultatenrekening verantwoorde pensioenpremie; 
• de in de resultatenrekening verantwoorde additionele pensioenlasten; 
• een beschrijving van de belangrijkste elementen van het herstelplan van de pensioenuitvoerder, waarbij in ieder 

geval aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het tekort voor het toekomstig premieniveau; 
• de in balans opgenomen pensioenvordering en het daarmee samenhangende effect in de resultatenrekening, 

inclusief overwegingen die hebben geleid tot opnemen van de pensioenvordering. 
 

Voorbeeld van een toelichting in de jaarrekening van een bedrijfstakpensioenfondsregeling 

Stichting A heeft voor haar werknemers de pensioenregeling ondergebracht bij het PFZW (de pensioenuitvoerder). 
De pensioenregeling kwalificeert als een verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, 
salaris en dienstjaren (middelloonregeling). A betaald hiervoor premies, waarvan de helft door de werkgever wordt 
betaald en de andere helft door de werknemer. A heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 
geval van een tekort bij Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. A heeft daarom de 
pensioenregeling verwerkt als een aan de pensioenuitvoerder benadering. Dit houdt in dat in de resultatenrekening een 
pensioenlast is opgenomen gelijk aan de in het boekjaar verschuldigde premie, rekening houdend met achterstand in 
premiebetaling. In de balans zijn de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De dekkingsgraad van 
het PFZW is aan het einde van boekjaar 1 uitgekomen op xx% (bron: website www.pfzw.nl, d.d. dd-mm-jjjj). Dit betekent 
dat het pensioenfonds net boven de kritische grens uitkomt, met als gevolg dat er geen pijnlijke extra maatregelen 
hoeven genomen te worden. 

http://www.pfzw.nl/
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5.6.5 Kostenegalisatievoorziening 

Een kostenegalisatievoorziening (zoals bedoeld in de tweede volzin van art. 2:374 lid 1 BW) voldoet niet aan de 
eerder in paragraaf 6.3 genoemde voorwaarden van een voorziening, omdat op balansdatum geen sprake is van een 
verplichting. Omdat een dergelijke kostenegalisatievoorziening wel in de wet wordt genoemd, kan deze worden 
gevormd. Door de Raad voor de Jaarverslaggeving wordt één specifieke kostenegalisatievoorziening genoemd, de 
voorziening voor groot onderhoud. 

De meeste zorginstellingen geven er de voorkeur aan de kosten van onderhoud zoveel mogelijk te spreiden over de 
periode waarin een materieel vast actief in gebruik is. De richtlijnen geven daarvoor meerdere opties. Voor de 
toepassing van de verschillende opties is het van belang om een onderscheid te maken tussen de verschillende typen 
van onderhoud. Deze zijn: 

Soort Omschrijving Verwerkingswijze 
Regulier onderhoud Jaarlijks terugkerend onderhoud, zoals 

groenvoorziening en onderhoudscontracten 
installaties. 

Ineens ten laste van de resultatenrekening 

Groot of cyclisch 
onderhoud 

Groot onderhoud dat periodiek, maar niet 
jaarlijks, plaatsvindt zoals vervangen van 
dakbedekking en herstellen bestrating 
teneinde de economische levensduur te 
kunnen realiseren. 

1. componentenbenadering of 
2. onderhoudsvoorziening of 
3. ineens ten laste van de 

resultatenrekening. 

Levensduurverlengend 
onderhoud 

Door het verrichten van onderhoud wordt de 
verwachte toekomstige gebruiksduur 
verlengd. 

Activering op balans onder materiële vaste 
activa. Jaarlijkse afschrijving op basis van de 
verwachte economische levensduur. 

 
Zoals uit de tabel blijkt bestaan er verschillende verwerkingswijzen voor de bedragen die met groot onderhoud 
gemoeid zijn. 

In welke mate de kosten voor groot onderhoud gedurende meerdere jaren op het resultaat drukken is afhankelijk van 
de gehanteerde verwerkingsmethode. Bij de onderhoudsvoorziening en de componentenbenadering worden de kosten 
van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren verdeeld. De componentenbenadering is in dit opzicht de beste 
methode. Dit heeft te maken met het feit dat in de periode voorafgaand aan het moment van vervanging van het 
volledige actief geen voorziening groot onderhoud meer hoeft te worden getroffen. Visueel ziet het onderscheid tussen 
de drie methoden er als volgt uit:  
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Componentenbenadering  
De componentenbenadering houdt in dat kosten voor groot onderhoud bij aanvang van het gebruik van de onroerende 
zaken als een afzonderlijke component wordt geïdentificeerd en in de boekwaarde van het actief wordt opgenomen. 
De desbetreffende component van de onroerende zaak wordt dan afgeschreven in de periode tot aan het moment van 
uitvoeren van het volgende groot onderhoud. Door de jaarlijkse afschrijvingen ontstaat een gelijkmatige verdeling van 
de (afschrijvings)lasten gedurende de periode van gebruik. Een belangrijk nadeel van de componentenbenadering is 
dat deze een meer complexe activa-administratie met zich meebrengt (vergeleken met de situatie van de 
onderhoudsvoorziening). Als namelijk wordt gekozen voor de componentenbenadering moet dit bijvoorbeeld worden 
toegepast voor al het onroerend goed met al haar te onderscheiden componenten van groot onderhoud. 

Voorbeeld: Componentenbenadering 

Stichting A heeft begin jaar 1 een verzorgingshuis in gebruik genomen met een aanschafwaarde van € 2.300.000 en een 
gebruiksduur van 40 jaar. Om de 10 jaar is groot onderhoud aan het dak nodig, dat naar schatting € 300.000 kost. 
Bij aanschaf is het actief in 2 componenten opgedeeld. Een hoofdcomponent (casco) en een onderhoudscomponent (dak). 
De hoofdcomponent van € 2.000.000 schrijft A in 40 jaar af en de onderhoudscomponent van € 300.000 in 10 jaar. 
De afschrijving bedraagt in totaal € 80.000 (= 1/40 van € 2.000.000 vermeerderd met 1/10 van € 300.000). Na 10 jaar 
bedraagt de boekwaarde € 1.500.000 voor uitvoering van het onderhoud en na uitvoering van het onderhoud € 1.800.000 
door de uitgaven voor het dak opnieuw te activeren. Deze cyclus herhaalt zich nog 3 maal. Na 20 jaar is de boekwaarde 
van het gebouw na onderhoud € 1.300.000. Na 30 jaar: € 800.000. Na 40 jaar resteert een boekwaarde van nihil. 

Voorziening groot onderhoud  
Een voorziening groot onderhoud heeft als doel om de kosten van groot onderhoud op gelijkmatige wijze te verdelen 
over de economische gebruiksduur. Vereist is dat de toevoegingen aan de voorziening gebaseerd worden op de 
geplande uitgaven volgens een actueel lange termijn onderhoudsplan. De uitgaven worden rechtstreeks ten laste van 
de voorziening gebracht. Concreet betekent dit dat de pieken en dalen in de kosten groot onderhoud gelijkmatig 
worden verdeeld gedurende de economische gebruiksduur van het actief. Wanneer als gevolg van een actualisatie van 
het lange termijn onderhoudsplan blijkt dat de dotatie de afgelopen jaren ontoereikend is geweest, zal het verschil als 
schattingswijziging in de resterende projectieperiode aanvullend moeten worden gedoteerd. Aanvullende dotaties in 
het verslagjaar als correctie op voorgaande jaren zijn niet toegestaan. 

Voorbeeld: Voorziening groot onderhoud 

Stel nu dat in het vorige voorbeeld de componentenbenadering niet was toegepast, maar dat de kosten van groot 
onderhoud werden opgenomen in een voorziening groot onderhoud. Dit zou betekenen dat jaarlijks de volgende 
afschrijvingen en onderhoudskosten ten laste van het resultaat worden gebracht: 

Periode Jaarlijkse afschrijving Jaarlijkse dotatie 
onderhoudsvoorziening 

Totaal jaarlijkse kosten 

Jaar 1 tot en met 30 1/40 van € 2.300.000 = 
€ 57.500 

1/10 van € 300.000 = € 30.000 € 87.500 

Jaar 31 tot en met 40 1/40 van € 2.300.000 = 
€ 57.500 

Nihil € 57.500 

 
5.7 Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument (mbi)  

Om de zorg betaalbaar te houden heeft de minister op diverse vormen van bekostiging het macrobeheersinstrument 
van toepassing verklaard. Dit betekent dat er landelijk een bepaald bedrag gereserveerd wordt voor de financiering 
van specifieke zorgbehoeftes (zoals medisch specialistische zorg, GRZ, audiologische zorg). Als achteraf blijkt dat in 
totaal dit bedrag is overschreden, dan dienen alle betrokken zorginstellingen de overschrijding verhoudingsgewijs 
terug te betalen. Omdat dit pas achteraf is vast te stellen, is het behoorlijk lastig in te schatten of er op balansdatum 
een overschrijding is en zo ja hoe hoog het aandeel van de zorginstelling in de overschrijding zal zijn. Voor het 
verslagjaar zal dit veelal resulteren in een niet uit de balans blijkende (mogelijke) verplichting. Is de macro-
overschrijding bekend, maar het aandeel van de individuele zorginstelling nog niet, dan kan een voorziening worden 
gevormd. Is bepaald welk bedrag door de zorginstelling aan welke verzekeraars terugbetaald dient te worden, dan is 
er sprake van een schuld uit hoofde van bekostiging. 
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5.8 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 

Onder de post wettelijk budget voor aanvaardbare kosten wordt opgenomen het externe budget, zoals dat wordt 
vastgesteld op basis van door de NZa vastgestelde parameterwaarden en parameterbedragen. Het budget bestaat uit 
een normatief gedeelte en een niet-normatief gedeelte. Na afloop van het boekjaar stellen zorginstellingen een 
berekening op van het definitieve externe budget, rekening houdend met de gerealiseerde productie in het verslagjaar 
en met de voor de instelling geldende tarieven. Dit bedrag wordt als wettelijk budget voor aanvaardbare kosten onder 
de bedrijfsopbrengsten in de resultatenrekening opgenomen. Onder deze post worden de opbrengsten uit hoofde van 
Wlz-zorg verantwoord. 

De beleidsregel ‘Aanvaardbare kosten Wlz’ (voor 2017 BR/REG-17130) geeft aan: “Het verschil tussen de werkelijke 
kosten en de aanvaardbare kosten van Wlz-zorg moet worden toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve 
‘reserve aanvaardbare kosten’. Deze bepaling is niet van toepassing voor zover het Uitvoeringsbesluit WTZi voor de 
zorgverlening winstoogmerk toestaat. De bestemmingsreserve ‘reserve aanvaardbare kosten’ kan daarnaast door de 
zorgaanbieder worden aangewend voor de exploitatie van Zvw-, Wmo- en/of Jeugdwet-zorg.”. De beleidsregel gaat 
voorbij aan de vraag of de RAK een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is. 

5.9 Mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/zorgproducten 

De mutatie in het onderhanden werk ten opzichte van het voorgaand jaar wordt meegenomen bij de bepaling van de 
opbrengsten zorgprestaties. Onder de post opbrengsten zorgverzekeringswet wordt het verschil tussen het 
onderhanden werk per 1 januari en per 31 december verwerkt. 

5.10 Overige bedrijfsopbrengsten 

Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden alle inkomsten verantwoord die niet worden verkregen uit opbrengsten 
zorgprestaties, maatschappelijke ondersteuning en uit subsidies. Voorbeelden zijn huuropbrengsten uit 
aanleunwoningen, giften en legaten van patiënten en cliënten en parkeergelden. 

5.11 Bijzondere baten en lasten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk 
dienen te worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat van de zorginstelling en met name de 
ontwikkeling daarin (RJ 270.403). De overwegingen hiervoor kunnen zijn de aard, de omvang of het incidentele 
karakter van desbetreffende gebeurtenissen of transacties. Met de verwerking als bijzondere post ontstaat over het 
algemeen meer inzicht in de opbouw van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en in de ontwikkeling daarvan. 
Dit komt de vergelijkbaarheid over meerdere jaren ten goede. Voorbeelden van bijzondere posten zijn de lasten die 
voortvloeien uit een reorganisatie en de afwaardering van vastgoed.  

De bijzondere posten maken onderdeel uit van het resultaat en dienen op grond van het inzicht in het resultaat of de 
resultaatontwikkeling afzonderlijk te blijken uit de resultatenrekening zelf dan wel uit de toelichting op de 
resultatenrekening. Bijzondere posten dienen volgens RJ 270.404 met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid 
van de resultaten naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd te worden toegelicht. Als een bijzondere post is 
verwerkt in meerdere andere posten van de resultatenrekening (bijvoorbeeld als reorganisatielasten bestaan uit 
afvloeiingskosten van personeel, waardeverminderingen van vaste activa en afkoopkosten van huurcontracten), moet 
het totale financiële effect van de bijzondere post worden toegelicht alsmede de wijze waarop deze bijzondere post is 
verwerkt. Dit dient te geschieden door een specificatie (inclusief bedragen) te geven van de posten waaronder de 
bijzondere post is verwerkt.  
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6 Overige toelichtingen in de jaarrekening 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de niet specifiek aan jaarrekeningposten gekoppelde informatie die in de toelichting 
van de jaarrekening moet worden opgenomen. Wij gaan achtereenvolgens in op de informatieverstrekking over de 
bezoldiging van en leningen aan individuele bestuurders en toezichthouders, gesegmenteerde informatieverstrekking, 
informatieverstrekking over verbonden partijen, het accountantshonorarium en over niet in de balans opgenomen 
activa en verplichtingen.  

6.2 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 

Zowel Titel 9 BW 2 als de Wet normering topinkomens (WNT) schrijven voor dat de bezoldiging van de raad van 
bestuur en raad van toezicht openbaar moeten worden gemaakt. Op grond van artikel 3 sub i van de Regeling 
Verslaggeving WTZi kan een zorginstelling voldoen aan het bepaalde in de artikelen 2:383, eerste lid, en 2:383c BW 
door middel van het verstrekken van de bezoldigingsinformatie zoals vereist op grond van de Wet normering 
topinkomens. Wanneer in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd conform de WNT voldoet een instelling dus 
tevens aan de voorgeschreven openbaarmaking op grond van Titel 9 BW 2. Voor een nadere toelichting op de 
vereisten inzake de WNT verwijzen wij naar hoofdstuk 8. 

6.3 Leningen bestuurders en toezichthouders 

Zorginstellingen moeten in de toelichting van de jaarrekening opgave doen van het bedrag van de leningen, de 
voorschotten en de garanties ten behoeve van iedere bestuurder en iedere toezichthouder (artikel 2:383 lid 2 BW). 
In de toelichting moet worden vermeld: 

• de openstaande bedragen per balansdatum; 
• de afgewaardeerde bedragen en de bedragen waarvan werd afgezien; 
• de aflossingen gedurende het verslagjaar; 
• de rentevoet; 
• de belangrijkste overige bepalingen. 
 
6.4 Gesegmenteerde informatieverstrekking 

Ten aanzien van de segmentering van de resultatenrekening zijn de voorschriften van artikel 2:380 BW en 
hoofdstuk 350 Gesegmenteerde informatie van overeenkomstige toepassing. 

Het verdient aanbeveling dat een zorginstelling die verschillende activiteiten ontplooit de resultatenrekening 
segmenteert naar operationele segmenten (RJ 655.410). Segmentatie van de balans kan achterwege blijven. 
De resultatenrekeningen per segment mogen de resultatenrekening van de instelling of van de groep als geheel niet 
vervangen. Er moet dus altijd ook een resultatenrekening van het totaal worden opgenomen. 

Voor de bepaling van de bedrijfssegmenten van zorginstellingen moet aansluiting worden gezocht bij het 
bedrijfsproces, zoals de te onderscheiden zorgactiviteiten en overige activiteiten van de zorginstelling. 
De zorginstelling zal haar processen en organisatie zodanig inrichten dat zij haar activiteiten efficiënt en effectief 
verricht zodat optimaal aan de zorgvraag voor bepaalde doelgroepen kan worden voldaan. De interne financiële 
rapportage aan het bestuur moet als uitgangspunt worden genomen voor de identificatie van de bedrijfssegmenten. 

Voorbeeld: indeling in bedrijfssegmenten 

Een verzorgingshuis levert zowel extramurale als intramurale zorg. Moeten de intramurale en de extramurale zorg als 
twee afzonderlijke bedrijfssegmenten worden beschouwd? 
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Voor het begrip bedrijfssegment moet aansluiting worden gezocht bij het bedrijfsproces, kortom bij de wijze van 
aansturing van de zorginstelling. Het gaat om de intern gerapporteerde segmenten, dus de segmenten die het 
management onderkent en waarover managementrapportages worden opgesteld. Het kan zijn dat de aansturing plaats 
vindt op basis van het onderscheid extramuraal en intramuraal, maar dat hoeft niet. In de praktijk worden ook wel 
segmenten of divisies onderscheiden waaraan een ander criterium ten grondslag ligt dan het onderscheid intramuraal en 
extramuraal. 

Kortom, het antwoord op de vraag is niet zwart-wit. Het uitgangspunt is dat segmentering kan plaatsvinden op basis van 
intern onderscheiden segmenten waarop het management de instelling aanstuurt. 

 
In de toelichting moet met betrekking tot de segmentatie de volgende informatie worden opgenomen 
(RJ 350.315/316): 

• Uiteenzetting van de grondslagen voor de indeling in bedrijfssegmenten. 
• Een cijfermatige aansluiting van het resultaat volgens de resultatenrekeningen per bedrijfssegment met het totale 

resultaat van de zorginstelling. 
• Een mutatieoverzicht van de reserve aanvaardbare kosten overeenkomstig de segmentering van de 

resultatenrekening. 
 

Ook in het bestuursverslag dient de toelichting op de prestatievelden per segment te worden weergegeven. 

6.5 Informatieverstrekking over verbonden partijen 

6.5.1 Wat is een verbonden partij? 

Bij het kennisnemen van een jaarrekening van een onderneming is het van belang te weten of de onderneming geheel 
zelfstandig is, dan wel dat deze in relatie staat tot bepaalde verbonden partijen. In dat laatste geval moet in bepaalde 
gevallen in de jaarrekening melding worden gemaakt van verbonden partijen en van transacties met verbonden 
partijen. Dit is geregeld in art. 2:381 lid 3 BW: 

‘Vermeld wordt welke van betekenis zijnde transacties door de rechtspersoon niet onder normale marktvoorwaarden met 
verbonden partijen als bedoeld in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese 
Commissie goedgekeurde standaarden zijn aangegaan, de omvang van die transacties, de aard van de betrekking met de 
verbonden partij, alsmede andere informatie over die transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de 
financiële positie van de rechtspersoon. Informatie over individuele transacties kan overeenkomstig de aard ervan worden 
samengevoegd, tenzij gescheiden informatie nodig is om inzicht te verschaffen in de gevolgen van transacties met 
verbonden partijen voor de financiële positie van de rechtspersoon. Vermelding van transacties tussen twee of meer leden 
van een groep kan achterwege blijven, mits dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transactie geheel in eigendom zijn 
van een of meer leden van de groep.’  

 
6.5.2 Begripsbepaling 

Het begrip ‘verbonden partij’ is niet expliciet gedefinieerd in de wet. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Volgens de wettekst moet worden uitgegaan van de definitie van 
verbonden partijen zoals bedoeld in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de 
Europese Commissie goedgekeurde standaarden. Deze definitie is opgenomen in IAS 24 (RJ 330.102). 

Een transactie tussen verbonden partijen is een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen tussen 
verbonden partijen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht (RJ 330.106). 

Een transactie van betekenis is een transactie die de economische beslissingen die gebruikers op basis van de 
jaarrekening nemen, kan beïnvloeden (RJ 330.106). Volgens de Memorie van Toelichting (kamerstuk 119783) moet 
de term ‘van betekenis zijnde transacties’ worden gezien als transacties die ‘materieel’ zijn. Het materialiteitsbegrip 
kent zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. 
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Een transactie onder normale marktvoorwaarden tussen verbonden partijen is een transactie die plaatsvindt op basis 
van een marktconforme prijs en marktconforme condities, alsof er sprake is van onafhankelijke partijen (RJ 330.106). 

In de definitie van verbonden partijen onder IFRS (IAS 24.9) wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen 
die zijn verbonden met de entiteit die haar jaarrekening opstelt (de verslaggevende entiteit) en entiteiten die zijn 
verbonden. Als verbonden partijen van de verslaggevende entiteit worden aangemerkt:  

Natuurlijke personen die verbonden partij zijn: Voorbeelden 
Personen die overheersende zeggenschap hebben in de 
verslaggevende entiteit of daarin gezamenlijk zeggenschap 
uitoefenen (IAS 24.9(a)(i)). 

Persoon A is directeur-grootaandeelhouder van 
onderneming B. A is een verbonden partij van B. 

Personen die invloed van betekenis hebben in de 
verslaggevende entiteit (IAS 24.9(a)(ii)). 

Persoon A heeft een minderheidsbelang ter grootte van 
30% in onderneming B. A is een verbonden partij van B. 

Managers op sleutelposities die beslissingsbevoegdheid en 
verantwoordelijkheid hebben voor de planning, de 
aansturing en de beheersing van de activiteiten van de 
verslaggevende entiteit of een moedermaatschappij 
daarvan (‘key management personnel’) (IAS 24.9(a)(iii)). 

Directieleden en leden van het hogere management. 

Personen die nauw verwant zijn aan de hiervoor genoemde 
natuurlijke personen (IAS 24.9(a)). 

Nauwe verwanten van natuurlijke personen zijn die 
verwanten van wie kan worden verwacht dat ze invloed 
kunnen uitoefenen op of kunnen worden beïnvloed door die 
natuurlijke persoon, in hun zakelijk handelen met de 
rechtspersoon. 

 
Een entiteit is verbonden met een verslaggevende 
entiteit als een van de volgende situaties zich 
voordoet: 

Voorbeelden 

De entiteit en de verslaggevende entiteit zijn leden van 
dezelfde groep (IAS 24.9(b)(i)). 

Houdstermaatschappijen, groepsmaatschappijen en 
zustermaatschappijen. Hieronder vallen dus ook die 
groepsmaatschappijen die dochter en kleindochter van het 
groepshoofd zijn. 

De entiteit is een geassocieerde deelneming of joint venture 
van de andere entiteit (of van een groepsmaatschappij 
daarvan) (IAS 24.9(b)(ii)). 

Onderneming A is een geassocieerde deelneming van 
onderneming B. A en B zijn verbonden partijen. 

Beide entiteiten zijn joint venture van eenzelfde derde 
partij (IAS 24.9(b)(iii)). 

A heeft twee joint ventures, te weten B en C. B en C zijn 
verbonden partijen. 

De entiteit is een joint venture van een derde partij en de 
andere entiteit is een geassocieerde deelneming van die 
derde partij (IAS 24.9(b)(iv)). 

A heeft een belang in een joint venture B en in een 
geassocieerde deelneming C. B en C zijn verbonden 
partijen. 

De entiteit is een ‘post-employment benefit plan’ ten 
behoeve van het personeel van de verslaggevende entiteit, 
of van enige andere entiteit die een verbonden partij is van 
de verslaggevende entiteit. Indien de verslaggevende 
entiteit zelf zo’n ‘plan’ is, dan zijn alle aangesloten 
sponsors/werkgevers eveneens verbonden partij 
(IAS 24.9(b)(v)). 

Een ondernemingspensioenfonds. Voor het pensioenfonds: 
de aangesloten werkgevers. 

Over de entiteit wordt overheersende zeggenschap of 
gezamenlijke zeggenschap uitgeoefend door een natuurlijk 
persoon die is aangemerkt als verbonden partij van de 
verslaggevende entiteit (IAS 24.9(b)(vi)). 

De CEO van de verslaggevende entiteit A heeft een 100%-
belang in onderneming B. De CEO heeft overheersende 
zeggenschap over B. A en B zijn verbonden partijen. 

Een natuurlijk persoon die overheersende of gezamenlijke 
zeggenschap heeft in de verslaggevende entiteit heeft 
invloed van betekenis over de entiteit of is lid van het ‘key 
management personnel’ van de entiteit (of van de moeder 
van de entiteit) (IAS 24.9(b)(vii)). 

Persoon X is meerderheidsaandeelhouder van de 
verslaggevende entiteit A. X heeft ook een  
25%-belang in onderneming B. X heeft overheersende 
zeggenschap over A en invloed van betekenis in B. A en B 
zijn verbonden partijen. 

De entiteit of een ander lid van de groep waarvan deze 
onderdeel is, levert ‘key management personnel’ diensten 
aan de verslaggevende entiteit of aan de 
moedermaatschappij van de rapporterende entiteit (IAS 
24.9(b)(viii)). 

Vennootschap Z voert op grond van een 
managementovereenkomst de directie over A. A en Z zijn 
verbonden partijen. 
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De reikwijdte van de definitie van verbonden partijen uit IAS 24.9 laat zich als volgt illustreren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de beoordeling van een praktijksituatie is niet de formele juridische relatie doorslaggevend, maar de economische 
realiteit. Zo zijn twee ondernemingen niet vanzelfsprekend verbonden partijen, omdat de directeur van de 
verslaggevende onderneming ook bij de andere partij als directeur fungeert. Het zijn pas verbonden partijen indien 
het waarschijnlijk is dat de directeur ook invloed kan uitoefenen op het beleid van beide maatschappijen bij hun 
onderlinge transacties. Ook individuele afnemers, leveranciers, agenten, distributeurs etc. dienen niet als verbonden 
partij te worden aangemerkt louter op grond van de economische afhankelijkheid die daaruit voortvloeit. 

6.5.3 Transacties en toelichting op transacties 

Allereerst is van belang te vermelden dat transacties van een zorginstelling met bepaalde groepsmaatschappijen niet 
toegelicht hoeven te worden. In de wettekst is daarover het volgende opgenomen: ‘vermelding van transacties tussen 
twee of meer leden van een groep kan achterwege blijven, mits dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transactie 
geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep’. Dit houdt in dat een zorginstelling die groepshoofd is, 
alsmede een zorginstelling (dochtermaatschappij) waarvan 100% van de aandelen in handen is van andere 
groepsmaatschappijen, een transactie niet hoeft toe te lichten als hij die is aangegaan met het groepshoofd of met 
een groepsmaatschappij die eveneens 100% eigendom is van groepsmaatschappijen. Transacties met niet-100% 
groepsmaatschappijen moeten derhalve wel vermeld worden. Daarnaast kan een dochtermaatschappij die zelf niet 
voor 100% eigendom is van de groep geen gebruikmaken van deze vrijstelling. Voorts is van belang dat voor de 
toelichtingen inzake transacties met verbonden partijen net als bij alle andere aspecten van de toelichting de 
algemene beginselen van relevantie van toepassing zijn. Alleen transacties van betekenis behoeven vermelding. 
Dat betekent dat niet-materiële transacties tussen verbonden partijen niet hoeve te worden toegelicht. Het wettelijke 
vereiste inzicht staat hierbij centraal. 
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De wet schrijft voor dat uitsluitend transacties die niet onder normale marktvoorwaarden met verbonden partijen zijn 
aangegaan worden toegelicht. De Raad voor de Jaarverslaggeving beveelt echter aan om ook transacties van 
betekenis die wel onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, toe te lichten (RJ 330.201). Toelichting van 
transacties met verbonden partijen geldt zowel voor de enkelvoudige als voor de geconsolideerde jaarrekening van de 
zorginstelling. 

Voorbeelden van transacties tussen verbonden partijen zijn: 

• in- en verkopen van goederen zoals grondstoffen, halffabricaten, gereed product en materiële vaste activa; 
• dienstverlening (waaronder het optreden als agent); 
• managementcontracten; 
• overdrachten ingevolge financieringsovereenkomsten (inclusief leningen en inbreng van eigen vermogen in geld of 

in natura); 
• leaseovereenkomsten; 
• overdrachten volgens licentieovereenkomsten; 
• afgeven van garanties of andere zekerheden; 
• vereffenen van schulden namens de zorginstelling of door de zorginstelling ten behoeve van een andere partij; en 
• overdrachten van onderzoek en ontwikkeling en kennis. 

 
Indien transacties van betekenis door de zorginstelling met verbonden partijen zijn aangegaan en deze transacties 
niet onder normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden, neemt de zorginstelling volgens de wet de volgende 
informatie op (RJ 330.201): 

• de omvang van die transacties; 
• de aard van de betrekking met de verbonden partij; 
• andere informatie over die transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de 

zorginstelling. 
 

Daarbij worden transacties volgens RJ 330.206 zoveel mogelijk afzonderlijk toegelicht voor de volgende categorieën: 

• de moedermaatschappij; 
• partijen die gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de zorginstelling; 
• groepsmaatschappijen; 
• deelnemingen; 
• joint ventures waarin de zorginstelling een deelnemer is; 
• sleutelfunctionarissen in het management van de zorginstelling of de moedermaatschappij van de zorginstelling; 
• overige verbonden partijen. 

Elementen van transacties  
De elementen die in het kader van het inzicht in de jaarrekening van belang kunnen zijn, betreffen (RJ 330.204): 

• een indicatie van de omvang van de transacties, in de vorm van een bedrag of een percentage van het bedrag 
waarin de transacties zijn begrepen; 

• bedragen of percentages inzake nog niet verrekende transacties; en 
• het gehanteerde prijsstellingsbeleid ter zake van de transacties die hebben plaatsgevonden. 

 
Voorbeelden van prijsstellingbeleid tussen verbonden partijen zijn: 

• prijsbepaling op basis van marktprijzen; 
• verkoopprijsmin- of kostprijsplusmethode of gelijksoortige vuistregels; 
• prijs is nihil (ofwel er vindt geen doorberekening plaats). 

 
Dit laatste kan het geval zijn bij transacties die soms moeilijk als zodanig zijn te onderkennen, zoals het inlenen of 
beschikbaar stellen van management of personeel of het beschikbaar stellen van (componenten van het) vermogen. 

Gelijksoortige transacties mogen, indien het inzicht dit toelaat, samengevat worden toegelicht (RJ 330.205). 
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6.5.4 Overige toelichtingsvereisten op verbonden maatschappijen  

In de wet zijn voorts toelichtingsvereisten met betrekking tot verbonden partijen opgenomen in artikel 2:379 lid 3 en 
414 lid 1, onderdeel a BW. In deze artikelen is namelijk bepaald dat in de jaarrekening van een zorginstelling moeten 
worden vermeld de naam en de woonplaats van de maatschappij die aan het hoofd van zijn groep staat, alsmede de 
naam en woonplaats van iedere maatschappij die de financiële gegevens van de zorginstelling consolideert in haar 
openbaar gemaakte geconsolideerde jaarrekening. Iedere consoliderende vennootschap moet de naam en de 
woonplaats vermelden van de ondernemingen die hij in de geconsolideerde jaarrekening opneemt.  

Het voorgaande kan met het volgende schema worden verduidelijkt: 

In jaarrekening van: Te verstrekken informatie 

A. Moeder De naam en de woonplaats van B en C 

B. Dochter, groepsmaatschappij van A De naam en de woonplaats van A en C 

C. Kleindochter, groepsmaatschappij van A en B De naam en de woonplaats van A en B 
 
Uit de praktijk is bekend dat met name de informatie betreffende de naam en de woonplaats van het hoofd van de 
groep dikwijls (ten onrechte) niet wordt vermeld. 

Ten aanzien van beleidsbepalende verbonden partijen (ook als zij geen zorginstelling zijn) en de 
dochtermaatschappijen hiervan dienen voor zover van toepassing aanvullend te worden vermeld (art. 2:361 
lid 4 BW): 

• aandelen, certificaten of andere vormen van deelnemingen en kapitaalbelangen; 
• vorderingen en schulden; 
• zekerheidsstellingen; 
• financiële baten en lasten uit de verhouding met de verbonden maatschappijen; 
• niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
 
6.6 Vermelding accountantshonoraria 

Zorginstellingen dienen in de toelichting bij de jaarrekening de in het boekjaar ten laste van de zorginstelling 
gebrachte honoraria van de accountantsorganisatie te vermelden. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 2:382a BW. 

De honoraria dienen te worden gesplitst in de volgende categorieën: 

• controle van de jaarrekening; 
• andere controleopdrachten; 
• fiscale adviesdiensten; en 
• andere niet-controle diensten. 

 
Vermelding van honoraria mag, onder voorwaarden, achterwege blijven in jaarrekeningen van zorginstellingen die 
worden geconsolideerd in een groter geheel. In de geconsolideerde jaarrekening van dat grotere geheel dient het 
totale honorarium per categorie te worden vermeld. 

In de praktijk worden accountantskosten op twee verschillende methoden ten laste van het resultaat verwerkt. 
De gehanteerde verwerkingsmethode is voor het vermelden van accountantskosten van belang. Immers, de in het 
boekjaar ten laste van het resultaat gebrachte honoraria moeten worden vermeld. 

Volgens de eerste verwerkingsmethode worden alle accountantskosten die gemaakt moeten worden om de 
jaarrekening over een boekjaar te controleren, toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening van toepassing 
is. Voor de na het boekjaar uit te voeren (controle)werkzaamheden wordt dan een post te betalen accountantskosten 
opgenomen. De tweede verwerkingsmethode is gebaseerd op de definitie van verplichtingen en sluit aan op de 
diensten die zijn verricht in het verslagjaar. De zorginstelling heeft ultimo boekjaar in het algemeen nog niet alle  
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(controle)diensten geleverd gekregen waardoor de post nog te betalen accountantskosten formeel niet aan de definitie 
van een verplichting voldoet. De post nog te betalen accountantskosten wordt om deze reden niet in de jaarrekening 
opgenomen. 

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft vastgesteld dat er in de praktijk sterke voorkeur bestaat voor de eerste 
verwerkingsmethode. Daarom beveelt zij aan om de in de toelichting te vermelden totale honoraria te baseren op die 
eerste verwerkingsmethode, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de 
accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht (RJ 390.301a). Het blijft echter toegestaan om de 
in de toelichting te vermelden totale honoraria (stelselmatig) te baseren op de tweede verwerkingsmethode. 
Toegelicht moet worden welke methode van vermelding van de totale honoraria voor het onderzoek van de 
jaarrekening is gehanteerd (RJ 390.301a). 

Een belangrijke vraag is welke kosten opgenomen moeten worden. De accountant(s)organisatie genoemd in artikel 1 
Wet toezicht accountantsorganisaties betreft uitsluitend de accountant(s)organisatie die is belast met de (wettelijke) 
controle van de jaarrekening. Op basis van de huidige formulering van artikel 2:382a BW hoeven de honoraria van 
andere organisatieonderdelen (bijvoorbeeld de belastingadviseurs of managementconsultants) niet te worden 
vermeld, indien die organisatieonderdelen geen deel uitmaken van het organisatieonderdeel dat de (wettelijke) 
controle uitvoert. 

In NIVRA-wijzer 1 is een voorkeur uitgesproken om zowel de honoraria van het organisatieonderdeel dat is belast met 
de (wettelijke) controle te vermelden, alsmede de honoraria van het gehele netwerk waartoe de 
accountantsorganisatie behoort. Indien deze informatie wordt gesplitst voorzien van vergelijkende cijfers dan wordt in 
de visie van de NBA enerzijds voldaan aan de letterlijke wettekst en anderzijds wordt informatie verstrekt die voor 
belanghebbenden relevant is om zich een beeld te vormen van het totale pakket aan dienstverlening door de 
accountantsorganisatie en het daaraan verbonden netwerk.  

Voorbeeld: vermelding accountantskosten volgens voorkeur NBA 

Boekjaar 1 X Accountants Overig X netwerk Totaal X netwerk 
Onderzoek van de jaarrekening    
Andere controleopdrachten    
Adviesdiensten op fiscaal terrein    
Andere niet-controlediensten    
Totaal    
 
Boekjaar 1-1 X Accountants Overig X netwerk Totaal X netwerk 
Onderzoek van de jaarrekening    
Andere controleopdrachten    
Adviesdiensten op fiscaal terrein    
Andere niet-controlediensten    
Totaal    

 
6.7 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

6.7.1 Niet in de balans opgenomen activa 

Niet in de balans opgenomen activa betreffen (RJ 252.110):  

a. voorwaardelijke activa: mogelijke activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum waarvan het 
bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen 
zonder dat de zorginstelling daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen; en  

b. niet-verwerkte activa: bestaande activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum, die echter 
niet worden verwerkt, omdat:  
• de kostprijs of waarde ervan niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld; of 
• het niet waarschijnlijk is dat uit deze activa in de toekomst economische voordelen naar de zorginstelling 

zullen vloeien. 
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Een voorbeeld van een niet-verwerkt actief betreft een door de zorginstelling tegen een derde ingediende claim 
wegens geleden schade waarvan de toekenning nog niet voldoende zeker is en/of waarvan de omvang van het bedrag 
niet voldoende betrouwbaar kan worden geschat. 

Toelichten van niet in de balans opgenomen activa  
In de toelichting moet vermeld worden tot welke voorwaardelijke activa de rechtspersoon is verbonden (artikel 2:381 
lid 1 BW). Daarnaast geeft RJ 252 voorschriften voor het vermelden van niet in de balans opgenomen activa. Niet in 
de balans opgenomen activa komen gewoonlijk voort uit niet geplande of andere onverwachte gebeurtenissen die 
aanleiding geven tot de mogelijkheid dat economische voordelen naar de rechtspersoon zullen vloeien. Niet in de 
balans opgenomen activa worden niet in de balans verwerkt, omdat dit ertoe zou kunnen leiden dat baten in de winst-
en-verliesrekening worden verwerkt waarvan onvoldoende zeker is dat deze ooit zullen worden gerealiseerd. Zowel 
overeenkomsten onder opschortende voorwaarden als overeenkomsten onder ontbindende voorwaarden kunnen tot 
niet in de balans opgenomen activa leiden (RJ 252.209-211). 

De aard van de niet in de balans opgenomen activa dient in de toelichting te worden beschreven (RJ 252.518). 
Van voorwaardelijke activa dient tevens een schatting te worden gegeven van het financiële effect van de voordelen, 
wanneer het waarschijnlijk is dat economische voordelen naar de zorginstelling zullen vloeien (indien uitvoerbaar) 
(RJ 252.518). Wanneer (een gedeelte van) deze informatie niet wordt gegeven omdat dat niet uitvoerbaar is, dient dit 
te worden vermeld (RJ 252.519). 

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat vermelding van een of meer van de gegevens de positie van de 
zorginstelling in een (juridisch) geschil ernstig kan schaden. In die gevallen hoeft de zorginstelling die informatie niet 
te verstrekken. Wel wordt dan de algemene aard van het desbetreffende geschil vermeld (RJ 252.520). 

Op het moment dat het vrijwel zeker wordt dat economische voordelen van voorwaardelijke activa naar de 
zorginstelling zullen vloeien, worden de activa en de desbetreffende baten opgenomen in de balans respectievelijk in 
de winst-en-verliesrekening van de periode waarin die verandering plaatsvindt (RJ 252.521). 

Vanzelfsprekend worden niet-verwerkte activa in de balans opgenomen vanaf het moment dat wel aan de 
activeringscriteria wordt voldaan. Dat is dus het moment waarop:  

• het waarschijnlijk is dat uit deze activa in de toekomst economische voordelen naar de zorginstelling zullen 
vloeien; en 

• de kostprijs of waarde van de activa op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. 
 
6.7.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen bestaan uit (RJ 252.110):  

 

 

• het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan resulteert in een uitstroom van middelen die economische 
voordelen in zich bergen; of 

• het bedrag van de verplichtingen niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. 
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Ook kunnen zowel overeenkomsten onder opschortende voorwaarden als overeenkomsten onder ontbindende 
voorwaarden leiden tot niet in de balans opgenomen verplichtingen (RJ 252.207). Overeenkomsten onder 
opschortende voorwaarden zijn overeenkomsten die pas werking krijgen op het moment waarop bepaalde 
gebeurtenissen plaatsvinden. Onder overeenkomsten onder ontbindende voorwaarden worden verstaan 
overeenkomsten die direct werking verkrijgen, maar vervallen op het moment waarop bepaalde gebeurtenissen 
plaatsvinden (RJ 252.110). 

Toelichten van niet in de balans opgenomen verplichtingen  
Alle niet in de balans opgenomen verplichtingen moeten worden vermeld in de toelichting. Dus zowel de 
voorwaardelijke verplichtingen, de niet-verwerkte verplichtingen als de meerjarige financiële verplichtingen 
(artikel 2:381 BW). Verder dienen ook alle door de zorginstelling verstrekte garanties of aansprakelijkstellingen te 
worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening (artikel 2:376 BW). 

De aard van de niet in de balans opgenomen verplichtingen dient voor iedere categorie ervan in de toelichting kort te 
worden beschreven. Indien mogelijk, vermeldt een zorginstelling voor iedere categorie per balansdatum tevens in de 
toelichting (RJ 252.509):  

 
 
 

Deze informatie hoeft niet te worden gegeven indien het zeer onwaarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van een niet 
in de balans opgenomen verplichting middelen nodig zullen zijn. Wanneer (een gedeelte van) de bovengenoemde te 
vermelden informatie niet wordt verstrekt omdat dat niet uitvoerbaar is, dient dit te worden vermeld (RJ 252.509 
en 510). 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het mogelijk zijn dat vermelding van de bovengenoemde gegevens (onder a, b 
of c) de positie van de zorginstelling in een (juridisch) geschil ernstig schaadt. In dat geval hoeft de zorginstelling die 
informatie niet te verstrekken. Wel dient dan de algemene aard van het geschil te worden vermeld (RJ 252.512). 

Op het moment dat het waarschijnlijk wordt dat voor een tot dat moment niet in de balans opgenomen verplichting 
een uitstroom van middelen met toekomstige economische voordelen zal plaatsvinden, wordt een voorziening dan wel 
een schuld verwerkt in de jaarrekening over de periode waarin die verandering van de waarschijnlijkheid zich 
voordoet. Dit is alleen niet aan de orde indien sprake is van de zeer uitzonderlijke omstandigheid dat geen 
betrouwbare schatting van het bedrag van de verplichting kan worden gemaakt (RJ 252.513). 

Aansprakelijkstellingen  
Een zorginstelling die zich aansprakelijk heeft gesteld voor schulden of tekorten van anderen, moet de hieruit 
voortvloeiende verplichtingen vermelden (artikel 2:376 BW). Een dergelijke vermelding hoeft niet plaats te vinden 
indien daarvoor op de balans een of meer voorzieningen zijn opgenomen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: 
(mede-)aansprakelijkheid als vennoot in een personenvennootschap (VOF of maatschap) en aansprakelijkheid als 
(voormalig) beherend vennoot in een commanditaire vennootschap (CV). 

Ook op andere wijze kunnen juridische risico's worden gelopen voor het voldoen van (andermans) schulden; 
bijvoorbeeld indien een bankgarantie, borgstelling of garantstelling is verstrekt. Mocht er geen sprake meer zijn van 
een risico maar van een verplichting om te betalen, bijvoorbeeld als gevolg van een afgegeven borgstelling, dan zal 
daarvoor een voorziening of een schuld moeten worden gevormd. 
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Meerjarige financiële verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten  
De zorginstelling moet vermelden tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen de 
zorginstelling voor een aantal toekomstige jaren is verbonden (artikel 2:381 lid 1 BW). Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om verplichtingen welke uit langlopende overeenkomsten voortvloeien. Daarbij moeten de verplichtingen jegens 
groepsmaatschappijen afzonderlijk worden vermeld. Ook de zakelijke zekerheden, die de zorginstelling voor zichzelf, 
voor groepsmaatschappijen of voor derden heeft verstrekt, moeten worden vermeld (in lijn met artikel 2:375 
lid 3 BW). Bij dit laatste kan gedacht worden aan pand, hypotheek of de zogenoemde positieve of negatieve 
hypotheekverklaring. De positieve hypotheekverklaring is de toezegging (hypothecaire) zekerheid te verschaffen 
zodra de schuldeiser dat nodig acht. Een negatieve hypotheekverklaring is de belofte aan de schuldeiser dat geen 
hypotheek (aan derden) wordt verstrekt of alleen zal worden verstrekt met toestemming van de schuldeiser. 

Bijzondere categorieën  
In de toelichting wordt tevens het totaalbedrag van de betalingen inzake de aankoop dan wel verkoop van vaste 
activa vermeld waartoe de zorginstelling zich verbonden heeft (RJ 252.515). Hetzelfde geldt voor het totaalbedrag aan 
verplichtingen uit in- en verkoopcontracten betrekking hebbende op voorraden. Hiervan moet alleen dan in de 
toelichting melding worden gemaakt indien deze verplichtingen in verhouding tot de normale bedrijfsomvang een 
abnormaal grote afname- of leveringsplicht inhouden (RJ 252.516). 

Met betrekking tot verplichtingen ten behoeve van groepsmaatschappijen dient in de toelichting afzonderlijk te 
worden vermeld of de zorginstelling een fiscale eenheid voor vennootschaps- en/of omzetbelasting vormt met andere 
groepsmaatschappijen (RJ 252.517). 

Waarop kunnen niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen betrekking hebben? 
In de modeljaarrekening voor zorginstellingen zijn geen voorbeeldtoelichtingen opgenomen met betrekking tot niet in 
de balans opgenomen activa en verplichtingen opgenomen. Onderstaand is een aantal voorbeelden opgenomen van 
mogelijke niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen die bij zorginstellingen aan de orde kunnen zijn: 

• claims; 
• obligo waarborgfonds; 
• garanties en borgstellingen; 
• hoofdelijke aansprakelijk voor de schulden van anderen;  
• totaalbedrag aan langlopende verbintenissen tot het doen van betalingen ter verkrijging van gebruiksrechten of 

andere rechten die niet in de balans zijn opgenomen, zoals o.a. met derden aangegane leaseovereenkomsten; 
• jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken en de resterende looptijd 

van huurcontracten; 
• jaarlijkse erfpachtverplichting en resterende looptijd van het contract; 
• aangegane verplichtingen voor de aankoop van materiële vaste activa; 
• toelichting (aard, bedrag en looptijd) op individuele verbintenissen die door looptijd en/of omvang van bijzondere 

betekenis zijn; 
• indien een verplichting niet wordt voorzien omdat de omvang niet voldoende betrouwbaar kan worden 

vastgesteld, dan moet dit feit in de toelichting worden vermeld; 
• indien van toepassing moeten afzonderlijk worden vermeld de meerjarige financiële verplichtingen, de 

aansprakelijkstellingen en de garantieverplichtingen, ingedeeld naar de vorm van de geboden zekerheid, die ten 
behoeve van de volgende maatschappijen zijn aangegaan: 
 groepsmaatschappijen (art. 2:376 en 2:381 BW);  
 overige verbonden maatschappijen (art. 2:361 lid 4 BW). 

• indien voor niet in de balans opgenomen verplichtingen zakelijke zekerheid is gesteld en/of een verbintenis tot 
bezwaring of niet bezwaring van zaken is aangegaan, dient dit hier te worden vermeld, voor zover dit noodzakelijk 
is voor het vereiste inzicht (art. 2:381 en 2:375 lid 3 BW). 
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6.8 Niet in de balans opgenomen regelingen 

Rechtspersonen moeten melding maken van niet in de balans opgenomen regelingen. Dit is geregeld in 
art. 2:381 lid 2 BW dat als volgt luidt: 

‘Tevens wordt vermeld wat de aard, het zakelijk doel en de financiële gevolgen van niet in de balans opgenomen 
regelingen van de rechtspersoon zijn, indien de risico’s of voordelen die uit deze regelingen voortvloeien van betekenis zijn 
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico’s of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële 
positie van de rechtspersoon.’ 

 
De niet in de balans opgenomen regelingen worden zowel in de enkelvoudige als in de geconsolideerde jaarrekening 
opgenomen, omdat deze informatie wordt verstrekt vanuit het enkelvoudige, respectievelijk het geconsolideerde 
perspectief. 

In de toelichting bij de jaarrekening moet informatie opgenomen worden over zogenoemde niet in de balans 
opgenomen regelingen (off-balance arrangements). Het gaat hier om informatie over de aard, het zakelijk doel en de 
financiële gevolgen van transacties en overeenkomsten van de zorginstelling die niet in de balans tot uitdrukking 
komen, maar die wel van invloed zijn op de financiële positie van de zorginstelling, omdat ze risico’s of voordelen voor 
de zorginstelling kunnen meebrengen. Deze informatie moet verstrekt worden als deze risico’s of voordelen van enige 
betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking ervan noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie 
van de zorginstelling. Het kan bij deze niet in de balans opgenomen regelingen gaan om elke transactie of 
overeenkomst tussen de zorginstelling en andere de rechtspersonen, ook wanneer zij geen rechtspersoonlijkheid 
hebben, die niet in de balans is opgenomen.  

Voorbeelden zijn: 

• gecombineerde koop- en terugkoopovereenkomsten; 
• in onderpand gegeven activa; 
• operational lease-regelingen; en  
• outsourcing. 

 
Indien toelichting op grond van de wet van toepassing is kunnen de volgende aspecten van belang zijn voor de 
toelichting, afhankelijk van de situatie en de regeling (RJ 390.206): 

• aard van de regeling; 
• looptijd van de regeling; 
• belangrijke kenmerken; 
• de omvang van mogelijke financiële voor- en nadelen en de omstandigheden waarvan deze afhankelijk zijn; 
• in hoeverre de tegenpartij is aan te merken als een verbonden partij; 
• de overeengekomen financiële afspraken. 
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7 De geconsolideerde jaarrekening 

7.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over de geconsolideerde jaarrekening. Wij beantwoorden in dit hoofdstuk de volgende vragen: 

• Wat is een geconsolideerde jaarrekening? 
• Welke instellingen moeten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen? 
• Welke instellingen kunnen buiten de consolidatie blijven? 
• Welke grondslagen gelden bij consolidatie? 
• Welke informatie moet in de toelichting worden opgenomen? 
• Wat is een joint venture en hoe vindt verwerking in de jaarrekening plaats? 
 
7.2 Wat is een geconsolideerde jaarrekening? 

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, de passiva, de baten en lasten van de 
economische entiteit als één geheel worden opgenomen. De economische entiteit omvat alle rechtspersonen en 
vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en alle andere rechtspersonen waarover de zorginstelling 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of centrale leiding heeft. 

De geconsolideerde jaarrekening heeft tot doel inzicht te verschaffen in de financiële situatie en de resultaten van het 
geheel van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en vennootschappen. De reden voor de opstelling van 
een geconsolideerde jaarrekening is dat de enkelvoudige jaarrekeningen van de juridische eenheden die tot de groep 
behoren, onvoldoende inzicht verschaffen in de activiteiten en de financiële positie van het geheel.  

7.3 Consolidatieplicht en consolidatiekring 

Consolidatieplicht 
De consolidatieplicht is voorgeschreven in artikel 7 lid 1 RVW. Onderscheid wordt gemaakt tussen consolidatieplicht bij 
het groepshoofd en consolidatieplicht bij een groepslid (ook wel tussenhoudster genoemd).  

Een zorginstelling die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van haar groep, stelt 
een geconsolideerde jaarrekening op, waarin opgenomen de eigen financiële gegevens met die van haar 
dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.  

De consolidatieplicht van het groepslid (tussenhoudster) is geregeld in artikel 7 lid 3 RVW. Op grond van dit artikel 
dient de zorginstelling die deel uitmaakt van een groep maar niet, alleen of in gezamenlijkheid met een andere 
groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van die groep, een geconsolideerde jaarrekening op te stellen waarin de 
eigen financiële gegevens zijn opgenomen met die van dochtermaatschappijen in de groep, de andere 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover het groepslid een overheersende zeggenschap kan 
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. De RVW voorziet in een consolidatievrijstelling voor dergelijke 
groepsleden (tussenhoudsters) indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (paragraaf 7.4.1). 

Geen groepshoofd aanwezig 
De consolidatieplicht rust op het groepshoofd. Het groepshoofd is de zorginstelling die de centrale leiding heeft over 
de groep en het beleid van de groep kan bepalen. In sommige gevallen is geen sprake van een groepshoofd, 
bijvoorbeeld als twee zorginstellingen zich door een personele unie in het bestuur en toezicht tot een groep hebben 
verbonden, dus als op grond van statutaire bepalingen de personen die deel uitmaken van het bestuur en de raad van 
toezicht van twee zorginstellingen aan elkaar gelijk zijn.  

Er bestaat op grond van de algemene verslaggevingsregels geen groepsrelatie tussen zustermaatschappijen die 
weliswaar deel uitmaken van dezelfde groep, maar waarbij de ene zustermaatschappij geen feitelijk beleidsbepalende 
invloed uitoefent in de andere zustermaatschappij (RJ 217.206/211). Dit is bijvoorbeeld het geval indien twee 
zustermaatschappijen dezelfde privéaandeelhouder hebben en de privéaandeelhouder zelf het beleid bepaalt in beide 
zustermaatschappijen.  
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Bij nevengeschikte stichtingen waarvan de besturen (of een gelijkwaardig bestuursorgaan) een personele unie 
vormen, hoeft op vergelijkbare wijze als bij de privéaandeelhouder geen sprake te zijn van een groepsrelatie tussen 
die twee entiteiten (RJ 640.506). Weliswaar wordt dan het beleid in beide entiteiten bepaald door dezelfde personen, 
maar het is niet per definitie zo dat de ene entiteit als zodanig de andere entiteit overheerst. In dat geval is er geen 
sprake van een groepsrelatie en naar analogie van RJ 217.211 wordt er dan geen geconsolideerde jaarrekening 
opgesteld. 

Bij zorginstellingen gelden echter afwijkende regels: artikel 7 lid 2 RVW bepaalt dat wanneer een groepshoofd 
ontbreekt, de centrale leiding een bestuur aanwijst dat de geconsolideerde jaarrekening opstelt. 

Voorbeeld: geen groepshoofd aanwezig 

Directeur-grootaandeelhouder Z bezit alle aandelen van Thuiszorgorganisatie A B.V. en van Thuiszorgorganisatie B B.V. Z 
is bestuurder van beide vennootschappen. Geen van beide B.V.’s oefent feitelijk beleidsbepalende invloed uit in de andere 
B.V. 

 

 
Voorbeeld: geen groepshoofd aanwezig 

In de statuten van beide verpleeghuizen is opgenomen dat het bestuur en de raad van toezicht van beide verpleeghuizen 
uit dezelfde personen bestaat (personele unie in bestuur en toezicht). Er is sprake van nevengeschikte stichtingen. Geen 
van beide stichtingen kan worden aangemerkt als groepshoofd. 

 

 
In deze situaties dat geen groepshoofd aanwezig is, moet dus toch één van de zorginstellingen een geconsolideerde 
jaarrekening opstellen. Dit is afwijkend van algemene verslaggevingsvoorschriften waar bij het ontbreken van een 
groepshoofd geen geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld.  

De afwijkende consolidatieregels voor zorginstellingen zorgen ervoor dat de beoordeling of sprake is van 
consolidatieplicht een extra dimensie kent. De eerste vraag is of er een groepshoofd aanwezig is, dat wil zeggen een 
zorginstelling die overheersende zeggenschap kan uitoefenen over de groep. Indien sprake is van nevengeschikte 
zorginstellingen moet aanvullend worden beoordeeld of de nevengeschikte instellingen deel uitmaken van dezelfde 
groep.  

Volgens art. 2:24b BW is een groep een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen 
organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een 
groep zijn verbonden. Uit deze omschrijving blijken twee criteria waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een 
groepsrelatie, namelijk economische eenheid en organisatorische verbondenheid. RJ 217.201 stelt dat uit de 
wetsgeschiedenis valt af te leiden dat ook het element centrale leiding essentieel is. Tussen deze drie criteria bestaat 
een verband. Een economische eenheid veronderstelt immers een organisatorische verbondenheid en/of centrale 
leiding. Kenmerkend voor een groep is dat er sprake is van een samenstel van rechtspersonen en vennootschappen 
die onder centrale leiding staan, zodanig dat zij een economische eenheid vormen. 
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Organisatorische verbondenheid 
Er is sprake van organisatorische verbondenheid indien beide zorginstellingen onder een gezamenlijke centrale leiding 
staan die feitelijk beleidsbepalend is in beide organisaties. Bij een personele unie tussen de besturen of de 
gelijkwaardige bestuursorganen is er naar onze mening alleen sprake van organisatorische verbondenheid indien er 
waarborgen of mechanismen zijn om de personele unie tussen de besturen in stand te houden, waardoor centrale 
leiding gewaarborgd is. Dit is in ieder geval aan de orde indien de personele unie in bestuur en toezicht statutair is 
verankerd. Indien dergelijke waarborgen of mechanismen ontbreken (en de personele unie min of meer toevallig dan 
wel tijdelijk is), dan is naar onze mening geen sprake van organisatorische verbondenheid, ondanks het bestaan van 
de personele unie.  

Economische eenheid  
Een indicator voor de aanwezigheid van een economische eenheid kan zijn dat de activiteiten van de ene 
zorginstelling invloed hebben op de activiteiten van de andere zorginstelling, zoals het geval is indien de activiteiten in 
elkaars verlengde liggen c.q. opeenvolgend zijn in de bedrijfsketen. Andere indicatoren kunnen zijn dat de activiteiten 
van beide zorginstellingen onder dezelfde bekostiging vallen of gezamenlijk gefinancierd worden. Hier moeten tevens 
de omstandigheden zoals genoemd in RJ 217.204 in aanmerking worden genomen. Overigens is economische 
verwevenheid of economische afhankelijkheid op zichzelf (zoals die van een leverancier of van een belangrijke klant of 
het fungeren als ‘donor-stichting’) niet voldoende om te concluderen dat sprake is van een economische eenheid 
(RJ 217.204/RJ 640.504). Indien er geen sprake is van een economische eenheid, dan is er geen consolidatieplicht, 
ook niet als er een personele unie tussen de besturen bestaat.  

Indien een groepshoofd ontbreekt maar de nevengeschikte rechtspersonen wel deel uitmaken van dezelfde groep door 
middel van een personele unie, wijst de centrale leiding van de groep een bestuur van een zorginstelling binnen de 
groep aan dat de geconsolideerde jaarrekening opstelt. De andere zorginstelling(en) die deel uitmaakt (uitmaken) van 
de personele unie hoeft (hoeven) dan geen geconsolideerde jaarrekening op te maken. Deze zorginstelling(en) kan 
(kunnen) volstaan met een verwijzing in de toelichting van haar (hun) eigen jaarrekening(en) naar de 
geconsolideerde jaarrekening (art. 7 lid 4 RVW). Dit kan door opname van de volgende passage: 

Voorbeeld: consolidatie 

Stichting Verpleeghuis A maakt deel uit van Zorggroep B. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt door 
Stichting Ziekenhuis C. De geconsolideerde jaarrekening van B is opgenomen in de jaarrekening van C. 

 
In de praktijk kunnen door de afwijkende regelgeving voor zorginstellingen complexe situaties ontstaan. 

Voorbeeld consolidatieplicht 

In de statuten van Holding stichting A en Holding stichting B is opgenomen dat het bestuur en de raad van toezicht van 
beide stichtingen uit dezelfde personen bestaat (personele unie in bestuur en toezicht). Er is sprake van nevengeschikte 
stichtingen. Holding stichting A en Holding stichting B zijn echter geen zorginstellingen. Daar geen van beide stichtingen 
als groepshoofd is aan te merken, vindt er geen horizontale consolidatie plaats. 

Holding stichting A voert het bestuur over Verpleeghuis A. Dit betekent dat Holding stichting A een geconsolideerde 
jaarrekening opmaakt waarin de financiële gegevens van Stichting Verpleeghuis A is opgenomen. 
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Consolidatie door andere rechtspersoon dan groepshoofd 
Bij de zorginstelling kan sprake zijn van een rechtspersoon, niet zijnde een zorginstelling, die aan het hoofd van de 
groep staat. Als niet het groepshoofd, maar de zorginstelling een geconsolideerde jaarrekening opstelt, dan neemt de 
zorginstelling de financiële gegevens van het groepshoofd eveneens op in de geconsolideerde jaarrekening 
(RJ 655.505). 

Consolidatiekring 
De consolidatiekring geeft aan welke maatschappijen in de consolidatie dienen te worden opgenomen. In de 
geconsolideerde jaarrekening van het groepshoofd worden de financiële gegevens opgenomen van: 

• het groepshoofd zelf; 
• de dochtermaatschappijen in de groep; 
• de andere groepsmaatschappijen; en  
• andere rechtspersonen waarover de zorginstelling een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij 

centrale leiding heeft. 

Overheersende zeggenschap of feitelijk beleidsbepalende invloed 
In alle gevallen dient op basis van de feitelijke situatie te worden vastgesteld of er sprake is van een groep of 
groepsmaatschappij (hierna aangeduid met groepsrelaties). Er is sprake van een groepsrelatie als een bepaalde 
maatschappij in wezen een andere verbonden partij beheerst, anders gezegd: feitelijk beleidsbepalend is in die andere 
(beleidsafhankelijke) maatschappij (RJ 217.202). Dit dient in alle gevallen op basis van het geheel van feitelijke 
omstandigheden en contractuele relaties te worden vastgesteld (RJ 217.203). 

Van belang is of een (overheersende) organisatie overheersende invloed heeft over een andere (overheerste) 
organisatie. Dit is het geval als (RJ 640.501): 

• het financiële en operationele beleid kan worden bepaald; en 
• op grond daarvan belangrijke economische voordelen kunnen worden behaald en tevens belangrijke economische 

risico's worden gelopen met betrekking tot de activiteiten van de overheerste organisatie. 
 

Bij zorginstellingen is vaak geen sprake van een relatie tussen organisaties via aandelenbezit. De relatie tussen deze 
organisaties vindt dan in het bijzonder zijn grond in de statutaire en contractuele bepalingen omtrent de invloed op 
het beleid en de economische voordelen en de risico's met betrekking tot de activiteiten. Al deze bepalingen worden in 
de beschouwing betrokken om in de specifieke situatie te beoordelen of sprake is van een groepsrelatie.  

De kernbepaling wordt gevormd door de invloed van de moederstichting op de samenstelling van het bestuur van de 
afhankelijke stichtingen. Beleidsbepalende invloed kan bij relaties tussen stichtingen op drie manieren worden 
vormgegeven: 

• de moederstichting heeft statutair de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de meerderheid van de 
bestuurders van de afhankelijke stichtingen; of 

• de moederstichting heeft statutair een goedkeuringsrecht ter zake van de benoeming en de bevoegdheid tot het 
ontslag van de meerderheid van de bestuurders van de afhankelijke stichtingen; of 

• de moederstichting vormt op basis van de statuten als zodanig het bestuur van de afhankelijke stichtingen. 
 

Dit betekent overigens niet dat wanneer beleidsbepalende invloed niet uit de statutaire bepalingen blijkt, er dan geen 
groepsrelatie tussen stichtingen aanwezig kan zijn. Wij benadrukken dat de feitelijke situatie bepalend is. Als de 
moederstichting feitelijk het beleid kan bepalen in een afhankelijke stichting zonder dat dit statutair is verankerd, is er 
toch sprake van een groepsrelatie. 

In de statuten kunnen daarnaast bepalingen zijn opgenomen die de afhankelijkheidsrelatie tussen stichtingen 
versterken maar die op zichzelf niet leiden tot het kunnen uitoefenen van beleidsbepalende invloed. Gedacht kan 
worden aan de bepaling dat de statuten van een afhankelijke stichting slechts kunnen worden gewijzigd met 
toestemming van de moederstichting. Hoewel deze bepaling noodzakelijk is om een blijvende afhankelijkheidsrelatie 
tussen stichtingen tot stand te brengen, is een dergelijke bepaling niet voldoende voor de aanwezigheid van een 
groepsrelatie. 
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Aanwijzingen groepsrelatie 
De feitelijke vaststelling of sprake is van feitelijke beleidsbepalende invloed en daarmee een groepsrelatie is in 
bepaalde situaties niet eenvoudig. De volgende omstandigheden kunnen belangrijke aanwijzingen geven voor het 
bestaan van een groepsrelatie (RJ 217.204): 

• Alle activiteiten van een maatschappij worden in wezen uitgevoerd ten behoeve van de (deelnemende) 
rechtspersoon, conform zijn specifieke wens. De rechtspersoon verkrijgt daardoor economische voordelen in 
verband met de activiteiten van die maatschappij. Economische afhankelijkheid op zichzelf (zoals die van een 
leverancier of van een belangrijke klant) is overigens niet voldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van 
feitelijk beleidsbepalende invloed. 

• De rechtspersoon heeft in wezen zodanige zeggenschap over een andere maatschappij dat hij die maatschappij of 
zijn activiteiten beheerst of kan beheersen. Een dergelijke zeggenschap kan aan anderen zijn gedelegeerd zodanig 
dat de rechtspersoon in wezen nog steeds die maatschappij of zijn activiteiten beheerst of kan beheersen. 
De rechtspersoon kan bijvoorbeeld de macht hebben om de activiteiten van die maatschappij te beëindigen, dan 
wel deze maatschappij te ontbinden, hij kan de macht hebben de statuten van deze maatschappij te wijzigen, of 
hij kan een veto uitspreken over voorgestelde statutenwijzigingen. 

• De rechtspersoon heeft in wezen het recht om de meerderheid van de economische voordelen van de activiteiten 
van de beleidsafhankelijke maatschappij te verkrijgen, bijvoorbeeld op grond van een wet, een overeenkomst of 
een andere regeling. Dit recht kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van beleidsbepalende invloed als de 
rechtspersoon transacties aangaat met die maatschappij en de financiële resultaten op grond van de regeling aan 
de rechtspersoon toekomen. 

• De rechtspersoon loopt in wezen voor meer dan de helft het economische risico met betrekking tot die 
maatschappij of de activa van die maatschappij. 
 

In RJ 640.502 tot en met 504 Organisaties-zonder-winststreven zijn aspecten benoemd die van belang zijn bij de 
beoordeling of sprake is van een groepsrelatie in situaties dat geen relatie bestaat via aandelenbezit. Deze aspecten 
zijn ook van belang voor zorginstellingen. 

Aspecten met betrekking tot de invloed op het beleid van de andere entiteit die onder meer in de beoordeling van 
belang zijn (RJ 640.502): 

• het al dan niet beschikken over de meerderheid van stemrechten in het bestuur of gelijkwaardig bestuursorgaan 
van de andere entiteit; dan wel de mogelijkheid om anderszins doorslaggevende invloed uit te oefenen op dit 
stemrecht; 

• het al dan niet kunnen benoemen of ontslaan van de meerderheid van de leden van het bestuur of gelijkwaardig 
bestuursorgaan van de andere entiteit; 

• het al dan niet kunnen uitbrengen van de meerderheid van stemrechten in de algemene vergadering van de 
andere entiteit of de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het stemgedrag; 

• het al dan niet beschikken over een vetorecht over belangrijke beslissingen van het bestuur of gelijkwaardig 
bestuursorgaan van die andere entiteit dan wel de mogelijkheid dergelijke beslissingen te herroepen of aan te 
passen; bijvoorbeeld inzake operationele beslissingen, of met betrekking tot investeringsbudgetten; 

• de al dan niet bevoegdheid om goedkeuring te verlenen voor het aanstellen, herbenoemen en ontslaan van 
functionarissen op sleutelposities bij de andere entiteit; 

• of het mandaat van de andere entiteit is bepaald en beperkt is; en 
• het al dan niet beschikken over bijzondere zeggenschapsrechten op grond waarvan invloed kan worden 

uitgeoefend op het financiële en operationele beleid van de andere entiteit. 
 

Bij verenigingen en stichtingen komt het veelvuldig voor dat een directie functioneert en een raad van toezicht het 
toezicht uitoefent op de werkzaamheden van de directie en doorslaggevende invloed uitoefent op de besluitvorming.  

De raad van toezicht is dan te beschouwen als een voorbeeld van een 'gelijkwaardig bestuursorgaan' waaraan 
hiervoor wordt gerefereerd. Bij stichtingen benoemt de raad van toezicht zichzelf, behoudens wettelijk 
voorgeschreven voordrachten dan wel bindende voordrachten. Bij de vereniging benoemt de algemene 
ledenvergadering deze raad. 
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Aspecten met betrekking tot de economische voordelen en de risico's met betrekking tot de activiteiten die onder 
meer in de beoordeling van belang zijn (RJ 640.503): 

• het al dan niet beschikken over de macht de andere entiteit op te heffen en een substantieel aandeel in de 
overblijvende economische voordelen te verkrijgen of substantiële schulden te dragen; 

• het al dan niet beschikken over de macht uitkeringen van vermogensbestanddelen aan de andere entiteit te 
onttrekken, en/of het aansprakelijk zijn voor bepaalde verplichtingen van de andere entiteit; 

• het al dan niet direct of indirect bezitten van de eigendomstitel van het eigen vermogen van de andere entiteit 
met een recht hierover in continuïteit te beschikken; 

• het gerechtigd zijn tot een substantieel deel van het eigen vermogen van de andere entiteit in een bepaalde 
situatie, bijvoorbeeld in geval die andere entiteit wordt ontbonden; 

• de mogelijkheid de andere entiteit aanwijzingen te geven om medewerking te verlenen aan het bereiken van de 
eigen doelen; en 

• het al dan niet blootgesteld zijn aan de overblijvende schulden van de andere entiteit. 
 

Indien sprake is van economische afhankelijkheid van een bepaalde entiteit betekent dit nog niet noodzakelijkerwijs 
dat sprake is van overheersende zeggenschap door die andere entiteit (RJ 640.504). Bijvoorbeeld in het geval dat een 
bepaalde stichting haar fondsen grotendeels ontvangt van een andere stichting. Deze ontvangende stichting heeft zelf 
de bevoegdheid om te besluiten of zij fondsen accepteert van de donorstichting. De donorstichting heeft in een 
dergelijk geval weliswaar invloed, maar niet automatisch de macht om het financiële en operationele beleid te 
bepalen. 

Volledigheidshalve vermelden wij dat alle zorginstellingen waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in een 
geconsolideerde jaarrekening deze vermelding in de toelichting van hun jaarrekening moeten opnemen. 
Deze vermelding is dus niet beperkt tot zorginstellingen die gezamenlijk aan het hoofd staan van een groep. 

De verplichting tot het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening geldt niet indien de zorginstelling die deel 
uitmaakt van een groep kan verwijzen naar de geconsolideerde jaarrekening van de groep die opgenomen is in de 
jaarrekening van een andere groepsmaatschappij (RJ 655.504). 

Het groepshoofd is verantwoordelijk voor de tijdige indiening van de geconsolideerde jaarrekening. 

7.4 Welke instellingen kunnen buiten de consolidatie blijven? 

7.4.1 Consolidatievrijstelling groepslid (tussenhoudster) 

Op grond van art. 7 lid 4 RVW geldt een consolidatievrijstelling indien de jaarrekening van de zorginstelling reeds is 
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een andere rechtspersoon van de groep. De geconsolideerde 
jaarrekening moet dan wel voldoen aan de eisen van de RVW, Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. Bovendien moet de geconsolideerde jaarrekening worden ingediend bij het CIBG. De zorginstelling 
moet in de toelichting bij de jaarrekening verwijzen naar de geconsolideerde jaarrekening.  

7.4.2 Steunstichting 

De jaarrekening van een binnen een groep vallende steunstichting wordt in beginsel geconsolideerd overeenkomstig 
de bepalingen van RJ 217 Consolidatie en RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven. Een steunstichting is een 
rechtspersoon die geen zorginstelling is, die haar middelen verkrijgt uit niet-zorggebonden gelden en die volgens haar 
statuten algemeen nut beoogt of specifieke activiteiten van een zorginstelling ondersteunt. Er bestaat een 
consolidatievrijstelling voor binnen de groep vallende steunstichtingen die geen zeggenschapsrelatie hebben met of 
kapitaaldeelname hebben in een andere rechtspersoon (art. 7 lid 6 RVW).  

In de geconsolideerde jaarrekening wordt wel opgenomen de jaarrekening van binnen de groep vallende 
steunstichtingen die wel een zeggenschapsrelatie hebben met of een kapitaaldeelname hebben in een andere 
rechtspersoon.  
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7.4.3 Maatschappijen van te verwaarlozen betekenis 

Rechtspersonen en vennootschappen die op grond van de wettelijke bepalingen in de consolidatie moeten worden 
betrokken, maar waarvan de gezamenlijke betekenis is te verwaarlozen op het geheel, mogen buiten de consolidatie 
worden gelaten (art. 2:407 lid 1a BW). Het gaat om een optie, er is geen sprake van een verplichting. 

Deze mogelijkheid om instellingen buiten de consolidatie te houden, geldt voor zowel een enkele groepsmaatschappij 
als voor enkele groepsmaatschappijen samen. Voor wat betreft de vrijstelling voor enkele groepsmaatschappijen 
samen moet worden overwogen of het totaal van deze groepsmaatschappijen van te verwaarlozen betekenis is voor 
het vereiste inzicht dat de jaarrekening dient te geven. Is dit niet zo dan moet het aantal niet in de consolidatie te 
betrekken maatschappijen worden verminderd. 

De bepaling wanneer de gezamenlijke betekenis van groepsmaatschappijen van te verwaarlozen betekenis is op het 
geheel, is primair een zaak van vakkundige oordeelsvorming. Het is niet mogelijk objectieve criteria te formuleren die 
in alle omstandigheden toepasbaar zijn.  

Voorbeeld: Te verwaarlozen betekenis 

Ziekenhuis A met een balanstotaal van € 50 miljoen en bedrijfsopbrengsten van € 80 miljoen heeft een 
groepsmaatschappij (stichting) met een balanstotaal van € 1 miljoen en bedrijfsopbrengsten van € 2 miljoen. Op het 
eerste gezicht lijkt de stichting van te verwaarlozen betekenis op het geheel. Echter, onder de materiële vaste activa van 
de stichting zijn landerijen opgenomen met een boekwaarde van slechts € 1. Deze landerijen zijn in 1920 uit een 
nalatenschap verkregen en staan sinds dat moment voor € 1 op de balans van de stichting. In de toelichting van de 
jaarrekening van de stichting is opgenomen dat de taxatiewaarde van de landerijen ultimo boekjaar € 10 mln. bedraagt. 
Is deze stichting van te verwaarlozen betekenis op het geheel? 

De vaststelling of deze stichting van te verwaarlozen betekenis is op het geheel is primair een zaak van vakkundige 
oordeelsvorming. Bij deze oordeelsvorming moet de taxatiewaarde van de landerijen in de overweging worden betrokken. 
Bij de vaststelling van de taxatiewaarde is onder meer de huidige bestemming van de landerijen van belang. De landerijen 
zijn getaxeerd op € 10 mln. waardoor het balanstotaal van de stichting wordt verhoogd naar € 11 mln. De stichting kan 
daardoor niet worden aangemerkt als te verwaarlozen op het geheel en moet dus in de geconsolideerde jaarrekening 
worden betrokken. Overigens kunnen de landerijen in de jaarrekening van de stichting gewaardeerd blijven op € 1. 

 
7.4.4 Zorgvreemde activiteiten 

Soms komt het voor dat een zorginstelling aan het hoofd staat van een groep waarin ook een woningcorporatie of een 
onderwijsinstelling actief is. Volgens de hoofdregel moet de zorginstelling de jaarrekening van de onderwijsinstelling 
of woningcorporatie in haar geconsolideerde jaarrekening opnemen. 

In art. 7 lid 5 van de RVW is een consolidatievrijstelling opgenomen voor bepaalde zorgvreemde activiteiten. In de 
geconsolideerde jaarrekening hoeft de jaarrekening van binnen de groep vallende rechtspersonen die vallen onder de 
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra dan wel die een toelating hebben op grond van de 
Woningwet, niet te worden opgenomen. 

Voor de invoering van deze consolidatievrijstelling zijn verschillende redenen aanwezig. Voor de verslaggeving van 
scholen voor basisonderwijs (gewoon en speciaal), scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en woningcorporaties 
gelden andere verslaggevingsregimes dan voor zorginstellingen. Ook ligt het toezicht op zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen en woningcorporaties bij verschillende ministeries. Het jaardocument is specifiek afgestemd op 
de zorgactiviteiten van een groep. Consolidatie leidt in de hier bedoelde gevallen niet tot meer inzicht. 

7.5 Welke grondslagen gelden bij consolidatie? 

7.5.1 Uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden uniforme grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling gehanteerd. De grondslagen van het groepshoofd worden daarbij als uitgangspunt gehanteerd. 
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Wanneer de financiële gegevens van de te consolideren maatschappijen zijn opgesteld op basis van grondslagen die 
afwijken van de grondslagen van het groepshoofd, worden deze gegevens aangepast voordat zij in de geconsolideerde 
jaarrekening worden verwerkt tenzij de invloed van deze afwijkingen niet belangrijk is. 

Voorbeeld: Uniformering van grondslagen 

Verpleeghuis A stelt een geconsolideerde jaarrekening op. In deze geconsolideerde jaarrekening worden de financiële 
gegevens van Woningstichting B opgenomen (geen toegelaten instelling op grond van de Woningwet). B waardeert haar 
onroerende zaken op basis van actuele waarde. A waardeert haar onroerende zaken op basis van historische kostprijs. 
Moet de jaarrekening van B worden ‘herrekend’ naar historische kostprijs alvorens deze in de geconsolideerde 
jaarrekening te verwerken? 

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening moeten uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
worden gehanteerd. Dit betekent dat de jaarrekening van B moet worden ‘herrekend’ naar historische kostprijs voordat 
deze in de geconsolideerde jaarrekening van A kan worden opgenomen. Dit kan een aanzienlijke hoeveelheid werk met 
zich mee brengen. Immers, B moet dan naast een jaarrekening op basis van actuele waarde tevens een balans en 
resultatenrekening opstellen op basis van historische kostprijs. Dit betekent onder meer dat de materiële vaste activa van 
B moeten worden herrekend op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 

 
7.5.2 Eliminatie van relaties en resultaten 

Alle relaties tussen in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en vennootschappen worden in de geconsolideerde 
jaarrekening geëlimineerd. Dit betekent dat alle onderlinge vorderingen, schulden, aandelenverhoudingen en alle 
onderlinge transacties worden geëlimineerd. 

7.6 Welke informatie moet in de toelichting worden opgenomen? 

In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening moet de volgende informatie worden vermeld: 

• de consolidatiegrondslagen; 
• de naam en de woonplaats van alle rechtspersonen en vennootschappen die in de geconsolideerde jaarrekening 

zijn opgenomen (art. 2:414 BW); 
• het deel van het geplaatste kapitaal dat wordt verschaft (art. 2:414 BW); 
• reden van consolidatie, tenzij deze bestaat uit het kunnen uitoefenen van het merendeel van de stemrechten en 

het verschaffen van een daaraan evenredig deel van het kapitaal (art. 2:414 BW). 
 

Indien een zorginstelling zelf geen geconsolideerde jaarrekening opmaakt, maar de geconsolideerde jaarrekening is 
opgenomen in de jaarrekening van een andere rechtspersoon in de groep, een verwijzing naar die geconsolideerde 
jaarrekening (art. 7 lid 4 RVW). 

Voorbeeld: Consolidatiegrondslagen 

In de geconsolideerde jaarrekening van Zorggroep A zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende 
stichtingen en vennootschappen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale 
leiding wordt uitgeoefend. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld door Stichting B met toepassing van de 
grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Stichting B. 

De financiële gegevens van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de 
geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van 
derden in het vermogen en het resultaat zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. 
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In de geconsolideerde jaarrekening van Zorggroep A zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep 
behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: 

• Stichting B te Amersfoort. 
• Stichting Verpleeghuis C te Amersfoort. 
• Cateringbedrijf D BV te Amersfoort: B heeft een aandelenbelang van 80% in deze BV. 

Op grond van art. 7 lid 6 RVW is Stichting Steunfonds E te Amersfoort buiten de consolidatie gebleven. 

 
In de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening moeten de verschillen in het eigen vermogen en het resultaat 
volgens de enkelvoudige jaarrekening en volgens de geconsolideerde jaarrekening worden vermeld (art. 2:389 
lid 10 BW). 

7.7 Wat is een joint venture? 

7.7.1 Definitie joint venture 

Een joint venture is een entiteit waarin als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking een beperkt aantal 
deelnemers (zorginstellingen) gezamenlijk de zeggenschap uitoefent (RJ 215.103). Een joint venture is vormvrij maar 
wordt meestal uitgeoefend in een rechtspersoon of personenvennootschap (BV, CV, VOF, stichting). 

Essentieel bij het beantwoorden van de vraag of sprake is van een joint venture is of er sprake is van gezamenlijke 
zeggenschap (joint control). Dit betekent dat geen van de zorginstellingen overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
over de activiteiten van de andere rechtspersoon of vennootschap. Bij de beoordeling of sprake is van een joint 
venture zijn de relatieve zeggenschapsverhoudingen bepalend (RJ 215.202). De voorwaarden voor kwalificatie als 
joint venture zijn dus: 

• er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld; en 
• er is geen sprake van overheersende zeggenschap door één van de deelnemende partijen. 
 
7.7.2 Hoe vindt verwerking in de enkelvoudige jaarrekening plaats? 

Bij de verwerking van joint venture verhoudingen moet onderscheid worden gemaakt tussen verwerking in de 
enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. In deze paragraaf behandelen wij de verwerking in de enkelvoudige 
jaarrekening, in de volgende paragraaf die in de geconsolideerde jaarrekening. 

Bij een joint venture kan geen der partijen overheersende zeggenschap uitoefenen in de joint venture. In de praktijk 
zal er bij de deelnemers in de joint venture wel sprake zijn van invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid. Wanneer de joint venture kwalificeert als een deelneming moet waardering in de enkelvoudige jaarrekening 
van elke deelnemer plaatsvinden tegen nettovermogenswaarde. 

Voorbeeld: Verwerking van een deelneming tegen nettovermogenswaarde 

Stichting A en Stichting B hebben gezamenlijk Automatisering C B.V. opgericht. Stichting A en Stichting B bezitten ieder 
50% van de aandelen van Automatisering C BV. Geen van de partijen kan overheersende zeggenschap uitoefenen in C. 
A en B hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. C kan worden aangemerkt als een zuivere joint venture van 
A en B. 

Het eigen vermogen van C primo en ultimo boekjaar 1 bedraagt € 200 respectievelijk € 220. C heeft in boekjaar 1 een 
winst na belastingen gerealiseerd van € 80. In boekjaar 1 heeft C een interim-dividend uitgekeerd aan A en B van in totaal 
€ 60. 
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A neemt in haar balans ultimo boekjaar 1 een deelneming in C op voor een bedrag van € 110. Het mutatieoverzicht van 
de post deelnemingen in de toelichting van de jaarrekening geeft het volgende beeld: 

Boekwaarde begin verslagjaar 100 
Bij: aandeel in het resultaat van de deelneming 40 
Af: gedeclareerd dividend (30) 
Boekwaarde ultimo verslagjaar 110 

 
Wanneer de joint venture wordt gedreven in de vorm van een stichting vindt geen waardering plaats in de 
jaarrekening. 

Een zorginstelling die deelneemt in een joint venture moet informatie verschaffen zoals voorgeschreven in RJ 330 
Verbonden partijen. Aanvullend op deze vereisten dient de zorginstelling de volgende geaggregeerde informatie over 
de joint venture op te nemen in de jaarrekening (RJ 655.502): 

• de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht; 
• de namen en de adressen van de andere deelnemers in elke joint venture; 
• de activiteiten van elke joint venture; 
• de bestuurlijke verhoudingen en de samenstelling van het bestuur en het toezichthoudend orgaan van elke joint 

venture. 
 
7.7.3 Hoe vindt verwerking in de geconsolideerde jaarrekening plaats? 

De deelnemers in de joint venture mogen de joint venture niet op basis van de methode van integrale consolidatie 
consolideren omdat geen van de deelnemers beslissende zeggenschap kan uitoefenen in de joint venture. In zuivere 
joint venture situaties mag proportionele consolidatie worden toegepast, mits hiermee wordt voldaan aan het wettelijk 
inzichtsvereiste (art. 2:409 BW). Proportionele consolidatie houdt in dat de activa en passiva van de rechtspersoon 
waarin de samenwerking plaatsvindt, voor een evenredig deel in de consolidatie worden betrokken. 

Voorbeeld: Joint venture 

Twee ziekenhuizen hebben een stichting opgericht waarin ze hun gezamenlijke revalidatieactiviteiten hebben 
ondergebracht. Beide ziekenhuizen oefenen gezamenlijk de zeggenschap uit. Er is een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld. De ziekenhuizen mogen ieder 50% van de activa, passiva, baten en lasten van de samenwerkingsstichting in 
hun geconsolideerde jaarrekening opnemen, mits het inzicht hierdoor niet wordt geschaad. 

 
Proportionele consolidatie is niet verplicht. Het is ook mogelijk dat de ziekenhuizen ervoor kiezen de stichting niet 
proportioneel te consolideren, maar te volstaan met de vereiste toelichtingen van RJ 330 Verbonden partijen en 
RJ 655.502. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel C – Andere wet- en 
regelgeving 
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8 Wet normering topinkomens (WNT) 

8.1 Inleiding 

De Wet normering topinkomens (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet 
alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de 
hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de beëindigingsvergoedingen. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet verlaging Bezoldigingsmaximum WNT (hierna: WNT-2) in werking getreden. 
Per 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden, waarvan de bepalingen op verschillende momenten van 
kracht worden. De Evaluatiewet beoogt het verhelpen van (beleidsmatige) knelpunten en lastenverlichting voor WNT-
instellingen. Voor 2017 zijn de volgende uitvoeringsregelingen betreffende de WNT van toepassing: Uitvoeringsbesluit 
WNT, Uitvoeringsregeling WNT, Controleprotocol WNT en de Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding van de 
Evaluatiewet (hierna: Beleidsregels WNT). Deze regelingen zijn te raadplegen via www.topinkomens.nl. 

Voor zorg- en jeugdhulpinstellingen is bovendien een specifieke regeling opgesteld door de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 november 2015, kenmerk 871639-144249-MEVA, houdende vaststelling 
van de wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen bij instellingen op het terrein van de zorg en de 
jeugdhulp worden vastgesteld (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp).  

De Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) is opgesteld door de besturen van de Nederlandse vereniging van 
Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van de bestuurders in de zorg (NVZD). Dit is de 
arbeidsvoorwaardenregeling voor bestuurders in de zorg, waarin salariëring, secundaire arbeidsvoorwaarden en de 
vertrekregeling zijn opgenomen. De WNT gaat als wet boven de BBZ als zelfregulering van de sector. 

8.2 Werkingssfeer WNT  

De WNT is van toepassing op zorginstellingen volgens artikel 1.3 WNT, zorginstellingen zijn opgenomen in bijlage 1 
van de WNT. De WNT is mogelijk ook van toepassing op instellingen waarin een zorginstelling participeert.  

Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen onder de WNT vallen: 

• waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag; 
• waarvan door een overheidslichaam of publiekrechtelijke rechtspersoon één of meer leden van het bestuur 

worden benoemd of op andere wijze overheidsinvloed bestaat op het beheer of beleid; 
• die specifiek zijn genoemd in de bijlagen van de WNT; 
• aan wie voor een periode van minimaal drie opeenvolgende kalenderjaren overheidssubsidies is verleend, welke 

samen jaarlijks meer bedragen dan € 500.000 en ten minste 50% uitmaken van de jaarlijkse inkomsten met 
uitzondering van naamloze en besloten vennootschappen die een op winst gerichte onderneming drijven. 

 
8.3 Begrip topfunctionaris 

De WNT kent het begrip topfunctionaris, dit wordt omschreven in artikel 1.1, onderdeel b. Voor bepaalde publieke 
lichamen is opgesomd welke functies kwalificeren als topfunctionaris. Dit is niet het geval voor zorginstellingen. 

Voor zover het instellingen betreft waarbij de functies niet bij naam worden genoemd, gaat het bij topfunctionarissen 
om: 

 

 

 

Ook indien de functie van topfunctionaris anders dan in dienstverband wordt vervuld, is de WNT van toepassing. 
Dus ook indien sprake is van detachering, inhuur als zzp’er e.d.  

http://www.topinkomens.nl/
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Het kan zijn dat een vestigings- of locatiedirecteur als topfunctionaris aangemerkt dient te worden, namelijk in het 
geval dat de vestigingsdirecteuren tezamen formeel het managementteam of het dagelijks bestuur uitmaken waarin 
beslissingen voor de gehele instelling of rechtspersoon worden genomen. 

Een directeur financiën of een directeur P&O van een instelling valt alleen onder de definitie van topfunctionaris, als 
hij/zij formeel lid is van een centraal management- of directieteam en bij dat orgaan de leiding en/of gezamenlijke 
verantwoordelijkheid ligt voor de gehele instelling. 

Afhankelijk van het organogram, zullen bij de ene instelling of rechtspersoon de leden van slechts één 
managementlaag als topfunctionarissen aangemerkt worden, terwijl bij een andere instelling of rechtspersoon de 
leden van meerdere managementlagen als topfunctionarissen aangemerkt worden. Per instelling of rechtspersoon zal 
bezien moeten worden welke functionarissen als topfunctionaris aangemerkt moeten worden. Bij sommige instellingen 
worden zowel het bestuur als de leden van het directieteam, respectievelijk de directeur van de instelling als 
topfunctionaris aangemerkt. Indien bij een stichting ook sprake is van een raad van toezicht, vallen ook de leden van 
deze raad onder de definitie van topfunctionaris. 

Indien een instelling niet beschikt over een raad van toezicht of raad van commissarissen, kan het (interne) toezicht 
zijn opgedragen aan een ander(e) orgaan of functionaris. Omdat het begrip topfunctionaris materieel moet worden 
uitgelegd, wordt een topfunctionaris die – op het hoogste niveau – formeel of blijkens zijn feitelijke werkzaamheden 
uitsluitend belast is met het houden van toezicht op (leden van) het hoogste uitvoerende orgaan voor de toepassing 
van de WNT als toezichthouder aangemerkt. In dat geval geldt de WNT-bezoldigingsnorm voor toezichthouders.  

In de Beleidsregels 2017 staat dat onder omstandigheden een topfunctionaris na het neerleggen van zijn taken voor 
de toepassing van de WNT als topfunctionaris blijft aangemerkt en niet als gewezen topfunctionaris. Dit geldt in elk 
geval in de situatie dat de voortzetting van het dienstverband in een functie als niet-topfunctionaris onderdeel 
uitmaakt van de afspraken die met het oog op de beëindiging van het dienstverband als topfunctionaris zijn gemaakt. 
Tevens geldt dit in de situatie dat een topfunctionaris, die in het kader van een reorganisatie is aangewezen als 
herplaatsingskandidaat, tijdelijk een functie als niet-topfunctionaris vervult vooruitlopend op een definitieve 
herplaatsing binnen de organisatie dan wel ontslag als herplaatsing niet mogelijk blijkt. 

Medisch specialisten vallen niet onder de werkingssfeer van de WNT, tenzij zij de rol van topfunctionaris vervullen.  

8.4 Maximale bezoldigingsnorm en ontslaguitkering voor topfunctionarissen 

Bezoldigingsnorm 
De WNT kent een maximale bezoldigingsnorm voor een topfunctionaris. Indien de maximale bezoldigingsnorm wordt 
overschreden, is sprake van een onverschuldigde betaling, die teruggevorderd moet worden. Het betreft hier een 
wettelijk verbod dat voorgaat op tussen partijen gemaakte civielrechtelijke afspraken en een van toepassing zijnde 
cao. Kwijtschelding van een onverschuldigde betaling door de instelling is overigens ook verboden op grond van de 
WNT. 

De maximale bezoldiging mag niet meer bedragen dan € 181.000 per jaar (2017) voor een topfunctionaris in 
dienstverband en voor een topfunctionaris niet in dienstverband die langer dan 12 maanden topfunctionaris is. 

Uit hoofde van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp zijn in 2017 de volgende 
verlaagde bezoldigingsmaxima van toepassing: 

Klasse Bezoldigingsmaximum 
I  € 99.000  
II € 121.000  
III € 146.000  
IV € 166.000  
V € 181.000 
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Aandachtspunten bij de klasse-indeling 
De raad van toezicht moet de indeling van de zorginstelling in een bepaalde klasse bepalen en motiveren. 
In tegenstelling tot de Zorgregeling zoals die gold in 2014/2015, dient vanaf 2016 de accountant de onderbouwing 
van de klasseindeling te controleren. De achtergrond hiervan is dat de Zorgregeling vanaf 2016 (meer) objectieve 
criteria kent voor de klasseindeling.  

De criteria waarop de Zorgregeling 2016 is gebaseerd, zijn:  

• kennisintensiteit;  
• aantal taken van de zorginstelling/geneeskundige opleiding; 
• aantal relevante financieringsbronnen in relatie tot omzet uit die bronnen; 
• omzet. 

 
In 2017 is weer een aantal criteria verduidelijkt c.q. gewijzigd. Hieraan is echter geen terugwerkende kracht aan 
verleend, zodat deze pas vanaf 2017 kunnen worden toegepast. 

In de toelichting van de Zorgregeling staat dat wanneer bij het onderdeel kennisintensiteit sprake is van meerdere 
primaire processen de punten van de verschillende primaire processen niet bij elkaar mogen worden opgeteld. 
Het primaire proces met het hoogste puntenaantal mag worden meegenomen, mits de daarmee gemoeide omzet ten 
minste 20% van de totale omzet uitmaakt. 

Er worden extra punten toegekend als naast het verlenen van zorg sprake is van geneeskundige vervolgopleidingen 
als bedoeld in artikel 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg. Dit betreft bijvoorbeeld een opleiding voor 
medisch-specialist, verpleeghuisarts of psycholoog. 

Bij het aantal relevante financieringsbronnen moet worden bepaald of hiermee ten minste 10% of € 5 mln. van de 
opbrengsten wordt gegenereerd. De financieringsbronnen betreffen bronnen in het kader van de Zvw, Wlz, Jeugdwet, 
onderwijs, forensische zorg en Wmo. Het is niet mogelijk de opbrengst van twee bronnen bij elkaar op te tellen, zodat 
deze samen 10% van de opbrengsten overschrijden.  

Indien een rechtspersoon of instelling die zorg of jeugdhulp verleent organisatorisch is verbonden met een of meer 
andere rechtspersonen of instellingen die zorg of jeugdhulp verlenen, mag voor iedere rechtspersoon of instelling 
binnen de organisatie die zorg of jeugdhulp verleent een klassenindeling worden toegepast die zou gelden indien alle 
tot die organisatie behorende, in de zorg of jeugdhulp werkzame rechtspersonen of instellingen gezamenlijk als één 
rechtspersoon of instelling zouden worden aangemerkt. Oftewel de klasse-indeling wordt voor alle entiteiten binnen de 
groep, die zorg verlenen als geheel gemaakt. 

De karakteristieken van een rechtspersoon of instelling worden beoordeeld op basis van de situatie in het kalenderjaar 
voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaatsvindt. 

Indien een instelling van mening is in een andere klasse ingedeeld te moeten worden, dient de instelling een aanvraag 
als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de wet in bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Deze aanvraag dient te worden voorzien van:  

 
 

Bezoldiging 
De bezoldiging bestaat uit de volgende onderdelen: 
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De drie genoemde bedragen moeten als communicerende vaten worden beschouwd, waardoor bijvoorbeeld een 
hogere beloning betaalbaar op termijn kan worden gecompenseerd met een lagere beloning, mits de som van de drie 
bedragen de maximale bezoldigingsnorm niet overschrijdt. Ook met behoud van overgangsrecht kan een lagere 
werkgeversbijdrage pensioen (als gevolg van de aftopping) worden gecompenseerd met een hoger salaris, mits het 
totaal van de bezoldigingssom die onder het overgangsrecht valt, niet wijzigt. 

Voor leden en de voorzitters van het hoogste toezichthoudende orgaan van een rechtspersoon of instelling geldt een 
maximale bezoldiging van respectievelijk 10% en 15% van het genoemde beloningsmaximum van de topfunctionaris 
voor de betreffende sector.  

Anticumulatiebepaling 
In de volgende gevallen zal de bezoldiging van meerdere functies bij elkaar moeten worden opgeteld en mag de som 
hiervan het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschrijden: 

• de topfunctionaris heeft tevens een dienstverband of is werkzaam bij een gelieerde rechtspersoon of bij een 
rechtspersoon waarvan door een overheidslichaam of publiekrechtelijke rechtspersoon één of meer leden van het 
bestuur worden benoemd of op andere wijze overheidsinvloed bestaat op het beheer of beleid. 

• de topfunctionaris die binnen dezelfde rechtspersoon een ander dienstverband heeft of werkzaamheden verricht in 
een functie anders dan als topfunctionaris, tenzij sprake is van werkzaamheden als medisch-specialist. 

Naar rato berekening van toepassing zijnde norm 
Indien geen sprake is van een voltijd dienstverband dan wel indien de functie slechts een gedeelte van het jaar wordt 
vervuld, zal de maximale bezoldigingsnorm pro rata moeten worden aangepast.  
De toepasselijke norm voor een topfunctionaris met dienstverband en een topfunctionaris langer dan 12 maanden niet 
in dienstverband kan dan met de volgende formule worden berekend: 

x= y×a×b 
       365 

x = individueel WNT-maximum topfunctionaris met dienstverband en een topfunctionaris langer dan 12 maanden niet 
in dienstverband (ex btw)  
y = toepasselijke maximum WNT-jaarnorm voor de desbetreffende functie 
a = deeltijdfactor (bij fulltime functies: 1,0) 
b = totaal aantal kalenderdagen (niet: werkdagen!) waarop de functie in het jaar is vervuld. 

Het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een praktisch stappenplan opgesteld voor de 
berekening van de deeltijdfactor in de situatie dat de deeltijdfactor niet vastligt, omdat op urenbasis wordt 
gedeclareerd. Er wordt rekening gehouden met de productieve uren in vergelijking met een topfunctionaris in 
dienstbetrekking. Dit stappenplan is vermeld op www.topinkomens.nl. De deeltijdfactor kan overigens nooit groter zijn 
dan 1.  

De minimale deeltijdfactor voor een topfunctionaris (niet zijnde toezichthouder) voor de WNT wordt gesteld op 0,025.  

Topfunctionaris zonder dienstverband voor een periode korter dan 12 maanden 
In het Uitvoeringsbesluit WNT is de maximale bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstverband vastgelegd. 

De bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is vanaf de eerste dag van de functievervulling 
toepassing. Alle kalendermaanden waarin de functie geheel of gedeeltelijk is vervuld tellen als volledige maand mee 
voor de bepaling van het aantal maanden.  

De maximale bezoldiging bedraagt in 2017 in de eerste 12 maanden:  

• In de eerste zes maanden waarin de interim topfunctionaris werkzaam is, mag hij per kalendermaand maximaal 
24.500 euro (exclusief btw) declareren. 

• Voor de daarop volgende 6 maanden geldt een maximaal te declareren bedrag per kalendermaand van 
18.500 euro (exclusief btw).  

https://www.topinkomens.nl/
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• Daarnaast geldt gedurende de eerste 12 maanden, onverminderd de hiervoor genoemde bedragen, een maximaal 
uurtarief van 176 euro (exclusief btw).  
 

Indien de functievervulling voor zes kalendermaanden of minder is onderbroken, worden de voor en na de 
onderbreking gewerkte kalendermaanden bij elkaar opgeteld.  

Kostenvergoedingen 
Bij topfunctionarissen die niet in loondienst zijn, bedraagt de maximale vergoeding het hiervoor genoemde 
bezoldigingsmaximum exclusief btw, maar inclusief belaste kostenvergoedingen (volgend uit de Wet op de 
Loonbelasting 1964) die de WNT-instelling verstrekt voor de uitoefening van de functie. De kosten die bij een 
functionaris in dienstbetrekking ook onbelast mogen worden vergoed indien sprake zou zijn geweest van een 
loondienstverband (fictie), tellen niet mee als bezoldiging. Omdat het hier een fictie betreft - er is immers feitelijk 
geen sprake van een loondienstverband - dient te worden aangesloten bij de binnen de zorginstelling geldende 
regelingen en de fiscale kwalificatie daarvan.  
Als bijvoorbeeld sprake is van een reiskostenvergoeding > € 0,19 per kilometer, waarbij het meerdere door de 
zorginstelling niet is aangewezen als eindheffingsloon, is voor het meerdere sprake van een belaste kostenvergoeding 
die meetelt als bezoldiging. 

Bureaukosten (waaronder bemiddelingskosten) maken onderdeel uit van de bezoldiging, Daarbij is niet van belang of 
dit bedrag ook naar de betrokken gedetacheerde (of zijn management BV) gaat of (ook) naar een organisatie die de 
betrokkene detacheert.  

Bemiddelingskosten verschuldigd aan een bureau dat uitsluitend de bemiddeling verzorgt en dus niet ook de 
topfunctionaris detacheert, vallen in zijn geheel buiten de WNT. 

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband 
Voor topfunctionarissen is de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband gemaximeerd op de som van de 
beloning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn over de twaalf maanden voorafgaand 
aan de beëindiging van het dienstverband, maar niet meer dan € 75.000. Per 2017 kan het ministerie jaarlijks 
beoordelen of de hoogte van de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband zoals vastgelegd in de WNT 
wordt geïndexeerd.  

Bij een parttime dienstverband geldt het maximum van € 75.000, naar rato van de omvang van het dienstverband. 
Indien sprake is van een beëindigingsvergoeding die door de rechter is bepaald, mag de beëindigingsvergoeding 
boven deze norm uitgaan. 

Uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve 
arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen 
van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk 
voorschrift (zoals de CAR-UWO), vallen voor de toepassing van de WNT buiten de definitie van uitkeringen wegens 
beëindiging van het dienstverband en worden dus niet door de WNT genormeerd. 

Vanaf 1 januari 2017 behoeft de cao niet meer algemeen verbindend verklaard te zijn. Een uitkering uit een sociaal 
plan, een uit de wet voortvloeiende transitievergoeding, een wachtgelduitkering of een bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering worden dus niet gezien als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, mits deze 
rechtstreeks voortvloeien uit een wettelijk voorschrift, cao of een andere collectieve regeling die is overeengekomen 
met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden.  

Het vrijstellen van werk in combinatie met loondoorbetaling tot het moment dat het dienstverband eindigt, wordt 
gezien als non-activiteit, tenzij sprake is van schorsing gedurende onderzoek, sabbatical, ziekte of opnemen 
vakantiedagen. Het is wel mogelijk een topfunctionaris in een andere functie aan te stellen en feitelijke 
werkzaamheden te laten verrichten (NB: let vooral op het realiteitsgehalte). De bezoldiging over een periode waarin 
de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult, wordt aangemerkt 
als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn 
taken beëindigt, wordt dan aangemerkt als datum waarop het dienstverband eindigt.  
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Vanaf 2017 kennen de Beleidsregels WNT het begrip onvrijwillige non-activiteit. In dat geval telt de ontslagvergoeding 
onder specifieke voorwaarden mee als bezoldiging.  

De doorbetaling tijdens vrijstelling van werkzaamheden wordt ook niet als beëindigingsvergoeding, maar als 
bezoldiging gezien indien de vrijstelling van werkzaamheden voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve 
arbeidsovereenkomst, een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van 
werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of een wettelijk 
voorschrift. Denk hierbij aan een van-werk-naar-werk-traject.  
Indien wordt geopteerd voor een contractovername door een mobiliteitsbureau ter vervanging van uitkeringen wegens 
dienstverband, worden de betalingen aan het bureau niet gezien als uitkering wegens beëindiging dienstverband, voor 
zover de kosten in totaliteit niet hoger zijn dan de aanspraken die in totaliteit zouden bestaan bij onvrijwillige 
beëindiging van het dienstverband.  

Overige bepalingen 
Per 1 januari 2017 is het verbod op variabele beloningen opgeheven met de invoering van de Evaluatiewet. Een 
variabele beloning is toegestaan mits de totale bezoldigingsnorm die op de zorginstelling van toepassing is, niet wordt 
overschreden. Dit geldt ook indien de topfunctionaris gebruik maakt van het overgangsrecht en de bezoldiging binnen 
diens individuele WNT-maximum onder het overgangsrecht blijft. Door de toekenning van de variabele beloning mag 
de bezoldiging van de topfunctionaris niet worden verhoogd.  

Een onbelaste diensttijdgratificatie als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de Wet op de Loonbelasting 
1964 vormt geen bezoldiging in de zin van de WNT. 

8.5 Overgangsregime WNT  

In de WNT zijn overgangsbepalingen opgenomen betreffende bezoldigingsafspraken, die vóór de inwerkingtreding 
van, dan wel vóór een wijziging van de WNT zijn gemaakt, voor topfunctionarissen zowel in loondienst als zonder 
loondienst. Toepassing van het overgangsrecht hangt af van de datum waarop de bezoldigingsafspraken zijn gemaakt. 
Het moment van het aangaan van de afspraak (arbeidsovereenkomst, detacheringsovereenkomst etc.) is voor de 
toepassing van het overgangsrecht bepalend en niet het moment waarop de werkzaamheden voor het eerst 
aanvangen dan wel het moment van betalen.  

In de hierna opgenomen tabel is de hoofdregel van de toepassing van het overgangsrecht aangegeven ten aanzien 
van de in verschillende perioden gemaakte of gewijzigde afspraken: 

Gemaakte afspraak Bezoldiging Duur dienstverband Beëindigingsvergoeding, 
non-activiteit, bonus of 
variabele beloning 

Overeenkomst is 
aangegaan/afspraak is 
gemaakt vóór 6 december 
2011 en daarna niet 
gewijzigd. 

Overgangsrecht 
gedoogperiode gedurende 
vier jaar vanaf 1-1-2013 
daarna dient salaris in een 
periode van drie jaar te 
worden afgebouwd naar 
norm van WNT-1 en 
daarna in twee jaar naar 
norm van WNT-2. 

Gerespecteerd. Vier jaar gerespecteerd vanaf 
1-1-2013; geen afbouwperiode. 

Overeenkomst is 
aangegaan/afspraak is 
gemaakt vóór 6 december 
2011, maar is gewijzigd 
tussen 6 december 2011 en 
de inwerkingtreding van de 
WNT (1 januari 2013), 
waarbij sprake is van 
overschrijding van de WNT-
norm. 

Het met de WNT strijdige 
deel van de afspraken 
wordt niet gerespecteerd. 
Het overgangsrecht van 
vier jaar gedogen met 
afbouwperiode van drie 
jaar plus twee jaar naar 
norm van WNT-2 is alleen 
van toepassing op de 
bezoldiging die reeds 
bestond vóór 6 december 
2011. 

Afspraken zoals die zijn 
overeengekomen voor 6 
december 2011 worden 
gerespecteerd; de overige 
niet. 

Vier jaar gerespecteerd vanaf 
1-1-2013; geen afbouwperiode. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/2016-07-01#HoofdstukII_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/2016-07-01#HoofdstukII_Artikel11
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Gemaakte afspraak Bezoldiging Duur dienstverband Beëindigingsvergoeding, 
non-activiteit, bonus of 
variabele beloning 

Nieuwe overeenkomst 
aangegaan /afspraak 
gemaakt in de periode 
tussen 6 december 2011 en 
1 januari 2013). 

Overgangsrecht van vier 
gedogen jaar vanaf 1-1-
2013 daarna een driejarige 
afbouwperiode van drie 
jaar plus twee jaar naar 
norm van WNT-2. 

Gerespecteerd. Vier jaar gerespecteerd vanaf 
1-1-2013; geen afbouwperiode. 
 

De bezoldiging is in 2013 
binnen de algemene WNT-
norm, maar overschrijdt in 
2014 de norm van de 
klasse waarin de 
zorginstelling wordt 
ingedeeld volgens de 
Zorgregeling 2014. 

Overgangsrecht gedurende 
vier jaar met ingang van  
1-1-2014 daarna dient 
salaris te worden 
afgebouwd in een periode 
van drie jaar plus twee 
jaar naar norm van  
WNT-2. 

Gerespecteerd. Vier jaar gerespecteerd met 
ingang van 1-1-2013; geen 
afbouwperiode. 

Overeenkomst 
aangegaan/afspraak 
gemaakt voor 1 januari 
2016 die de norm van 
WNT-2 (norm Zorgregeling 
2016) overschrijdt. 

Overgangsrecht van vier 
jaar vanaf  
1-1-2016 daarna een 
driejarige afbouwperiode 
naar de norm van WNT-2. 

- Geen overgangsrecht. 

 
Gedurende de gedoogperiode van vier jaar binnen het overgangsrecht mag de bezoldiging alleen worden verhoogd als 
de wijziging en de wijze waarop deze wordt berekend al voor de inwerkingtreding (of wijziging) van de WNT is 
overeengekomen. Na de gedoogperiode van vier jaar zal de bezoldiging in een periode van drie jaar moeten worden 
teruggebracht tot het geldende wettelijk maximum. Door de inwerkingtreding van WNT-2 op 1 januari 2015 (voor de 
zorg is de sectornorm pas in 2016 verlaagd) is voor bezoldigingsafspraken, die op dat moment al in het 
overgangsrecht vallen, de afbouwperiode met twee jaar verlengd voor een verdere afbouw naar de norm van WNT-2. 

Een (vrijwillige) verlaging, respectievelijk niet-verhoging, heeft geen invloed op de toepassing van het 
overgangsrecht, maar dient juist te worden aangemoedigd volgens de Beleidsregels WNT . 

De afbouwregeling is als volgt bij een afbouw in drie jaar: 

• Jaar 1: verlaging 1/4 van het verschil tussen de bezoldiging genoten in het laatste jaar van de gedoogperiode en 
het geldende maximum op basis van de klasse-indeling in jaar 1; 

• Jaar 2: verlaging 1/3 van het verschil tussen de bezoldiging uit jaar 1 en het geldende maximum op basis van de 
klasse-indeling in jaar 2;  

• Jaar 3: verlaging 1/2 van het verschil tussen de bezoldiging uit jaar 2 en het geldende maximum op basis van de 
klasse-indeling in jaar 3. 

• Jaar 4: het op dat moment geldende bezoldigingsmaximum op basis van de klasse-indeling. 
 

Indien de extra twee jaar afbouw van toepassing is, is afbouw als volgt: 
• Jaar 1: verlaging 1/4 van het verschil tussen de bezoldiging genoten in het laatste jaar van de gedoogperiode en 

het maximum op basis van de klasse-indeling van WNT-1;  
• Jaar 2: verlaging 1/3 van het verschil tussen de bezoldiging uit jaar 1 en het maximum op basis van de klasse-

indeling van WNT-1;  
• Jaar 3: verlaging 1/2 van het verschil tussen de bezoldiging uit jaar 2 en het maximum op basis van de klasse-

indeling van WNT-1 
• Jaar 4: het bezoldigingsmaximum op basis van de klasse-indeling van WNT-1  
• Jaar 5: verlaging van 1/2 van het verschil tussen de bezoldiging in jaar 4en het geldende maximum op basis van 

de klasse in jaar 5; 
• Jaar 6: het maximum op basis van de klasse van dat jaar.  
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8.6 Publicatieverplichting 

Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband) worden 
verantwoord, ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in dienstverband moet 
alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.  

Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin van de WNT 
is geweest. Voor een gewezen topfunctionaris is geen normering van toepassing. Wel moet de bezoldiging in de 
jaarrekening 2017 worden verantwoord. De publicatieplicht vervalt voor het boekjaar 2018. De algemene digitale 
meldplicht bij BZK is vervallen. Voor zorginstellingen geldt echter nog dat digitaal melding moet worden gedaan bij 
het CIBG.  

Er geldt geen verplichting tot publicatie voor kleine instellingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000 op 
jaarbasis, waar geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam zijn én die niet verplicht 
zijn tot accountantscontrole van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW.  

De zorginstelling moet alle voorgaande gegevens, die worden opgenomen in de toelichting in de jaarrekening, uiterlijk 
voor 1 juni volgend op het verslagjaar digitaal melden aan het ministerie van VWS/CIBG jaarverslagen zorg en daarbij 
een toelichting geven indien sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm. 

Openbaar te maken gegevens van (gewezen) topfunctionarissen 
 

 

• de naam;  
• de functie of functies;  
• de duur van het dienstverband in het kalenderjaar;  
• tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft: de omvang van het dienstverband in het 

kalenderjaar, waarbij uit wordt gegaan van een minimumomvang van 0,025 en een maximumomvang van 1,0 
van een voltijds dienstverband;  

• de beloning plus de belastbare onkostenvergoedingen;  
• de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;  
• de totale bezoldiging;  
• het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum; 
• bovenstaande gegevens van het voorgaande boekjaar.  

 

• de naam;  
• de functie of functies;  
• de duur van het dienstverband;  
• de omvang van het dienstverband in uren;  
• de totale bezoldiging, exclusief BTW;  
• het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum.  

 

• de naam;  
• de functie of functies;  
• het jaar waarin het dienstverband is geëindigd;  
• tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft: de omvang van het dienstverband in de 

twaalf kalendermaanden voorafgaand aan beëindiging van het dienstverband, waarbij uit wordt gegaan van 
een minimumomvang van 0,025 en een maximumomvang van 1,0 van een voltijds dienstverband;  
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• de overeengekomen en in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband met 
uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een rechterlijke uitspraak; 

• het individueel toepasselijke maximum met betrekking tot de uitkeringen wegens beëindiging van het 
dienstverband. 
 

Indien de bezoldiging van een topfunctionaris of een gewezen topfunctionaris meer bedraagt dan het toegestane 
individuele bezoldigingsmaximum of toegestane beëindigingsvergoeding wordt tevens opgenomen:  

• de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan;  
• indien van toepassing: een vordering op de betrokken topfunctionaris of gewezen topfunctionaris wegens een 

onverschuldigde betaling.  
 

Indien de onverschuldigde betaling volledig is terugbetaald voordat het financieel verslaggevingsdocument is 
vastgesteld, kan het vermelden van de onverschuldigde betaling in de gegevens die op grond van de wet in het de 
financiële verslaggevingsdocument worden opgenomen achterwege blijven. 

Is de onverschuldigde betaling niet vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend ongedaan gemaakt (door terugbetaling 
daarvan door de topfunctionaris) dan wordt hierover wettelijke rente geheven van minimaal 4% (enkelvoudig per dag 
dat de onverschuldigde betaling niet ongedaan is gemaakt).  

Openbaar te maken gegevens van niet-topfunctionarissen  
Voor iedere niet-topfunctionaris in dienstbetrekking (met uitzondering van medisch-specialisten) van wie de 
bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging overschrijdt:  

• de functie of functies;  
• de duur van het dienstverband in het boekjaar;  
• de omvang van het dienstverband in het boekjaar;  
• de beloning plus de belastbare onkostenvergoedingen; 
• de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;  
• de totale bezoldiging 
• bovenstaande gegevens van het voorgaande boekjaar 
• motivering van de overschrijding.  

 
Indien geen sprake is van een voltijds dienstverband is sprake van een publicatieplicht als de norm naar rato van het 
aantal uren van het dienstverband wordt overschreden.  

De verplichting om een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband te publiceren voor niet- 
topfunctionarissen is komen te vervallen per 1 januari 2018 (voor het boekjaar 2017).  

De zorginstelling moet deze informatie voor alle topfunctionarissen en alle medewerkers, voor wie de 
beëindigingsvergoeding openbaar gemaakt moet worden, uiterlijk voor 1 juni volgend op het verslagjaar digitaal 
melden aan het ministerie van VWS/CIBG jaarverslagen zorg en daarbij een toelichting geven indien sprake is van 
overschrijding van de maximale norm. 

Rechtspersonen en instellingen die de op grond van artikel 4.1 WNT de WNT-bezoldigingsgegevens in het financieel 
verslaggevingsdocument opnemen, kunnen afzien van het opnemen van de verantwoording van 
bezoldigingsinformatie op grond van de artikel 383, eerste lid, en artikel 383c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
voor zover op hen van toepassing. De dubbele verantwoording vervalt daarmee. 

8.7 Rol van de accountant  

De externe accountant stelt vast dat de zorginstelling bij het opmaken van de jaarrekening voldoet aan de hiervoor 
geschetste eisen die worden gesteld in de WNT. De externe accountant dient voorts een onverschuldigde betaling van 
de zorginstelling aan de betreffende topfunctionaris (of bij een topfunctionaris niet in dienstverband aan de natuurlijke  
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persoon of rechtspersoon die de topfunctionaris ter beschikking stelt) te melden aan het ministerie van VWS via het 
CIBG jaarverslagen zorg in de volgende gevallen:  

 

 

Indien de jaarrekening niet de juiste en voorgeschreven gegevens bevat, meldt de accountant de ontbrekende 
gegevens of het ontbreken van de motivering aan het ministerie van VWS via het CIBG jaarverslagen zorg. 

8.8 Handhaving 

Het ministerie van VWS stelt een toezichthouder aan. Deze toezichthouder doet onderzoek na melding accountant, op 
eigen initiatief of na een signaal van een klokkenluider.  

Voor zorginstellingen zijn de controller en assistent-controller (kolom Services) van het CIBG en het Kolomhoofd 
Financiën van het CIBG als toezichthouder aangewezen op grond van het Besluit van de Minister van VWS van 
14 december 2012, nr. DWJZ-3147986.  

Indien sprake is van een overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm of maximale ontslaguitkering is er een 
zachte en een harde handhavingsfase te onderscheiden.  

Alvorens de accountant een melding van een overschrijding doet, zal hij eerst de zorginstelling op de overschrijding 
wijzen en in de gelegenheid stellen de overschrijding ongedaan te maken.  

Komt het toch tot een melding van de accountant aan de minister dan volgt er een onderzoek door de toezichthouder, 
die in overleg treedt met de zorginstelling. De toezichthouder komt met een rapport van bevindingen. Als conclusie 
daarvan is dat sprake is van een overtreding van de WNT, volgt een hersteltermijn en vooraankondiging van het 
handhavingsbesluit. Dit is een concept-beschikking, waartegen dus geen bezwaar mogelijk is.  

Indien daarna nog geen herstel volgt, treedt de harde handhavingsfase in werking. Er volgt een handhavingsbesluit 
met daarin een last onder dwangsom, dit is een beschikking waartegen bezwaar mogelijk is. Dit wordt gepubliceerd in 
de Staatscourant. De last betreft het met terugwerkende kracht in overeenstemming met de WNT brengen van de 
bezoldiging. Het teveel betaalde moet door topfunctionaris worden terugbetaald aan de zorginstelling inclusief de 
wettelijke rente. 

Volgt er nog geen herstel dan volgt er een publicatie in de Staatscourant en een invorderingsbeschikking, die zowel 
aan de topfunctionaris als de zorginstelling wordt gericht. In deze fase zullen de opgelegde dwangsommen kunnen 
worden verrekend met bekostiging c.q. subsidie die de zorginstelling ontvangt. De teruggevorderde bezoldiging van 
de topfunctionaris vervalt in deze fase aan de Staat en dus niet meer aan de zorginstelling. Er dient binnen drie weken 
te worden betaald anders wordt wettelijke rente berekend.  

De verjaringstermijn voor het opeisen van een onverschuldigde betaling is vijf jaar, te rekenen vanaf moment dat 
vordering bekend is geworden en uiterlijk twintig jaar nadat de vordering is ontstaan. 

De verjaringstermijn stuit: 

• bij last onder dwangsom; 
• nieuwe mededeling aan topfunctionaris. 

Dan begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar. 

  



 
85  

 

8.9 Wetsvoorstellen tot aanpassing WNT 

WNT-3  
Recentelijk heeft de Raad van State advies uitgebracht op het wetsvoorstel WNT-3, maar dit wetsvoorstel moet nog 
naar de Tweede Kamer gestuurd worden. 

WNT-3 beoogt de reikwijdte van de WNT uit te breiden naar alle werknemers in dienstverband in de publieke- en 
semipublieke sector. De bezoldigingsmaxima, die nu alleen voor topfunctionarissen gelden, worden dan op alle 
werknemers met een dienstverband van toepassing, 

In het wetsvoorstel wordt gefocust op één algemene normering van de bezoldiging van niet-topfunctionarissen die in 
dienstbetrekking staan. De verlaagde sectorale maxima, normering voor beëindigingsvergoedingen en het verbod op 
een variabele beloning gelden daarmee in beginsel alleen voor topfunctionarissen.  

Ten aanzien van bijzondere situaties is de mogelijkheid tot uitzondering evenwel opgenomen. Zo is al aangegeven dat 
de normering niet geldt voor luchtverkeersleiders en medisch specialisten, maar deze uitzondering kan ook nog voor 
individuele medewerkers of voor functiegroepen worden uitgebreid op grond van een Ministeriële beschikking. 
Ingehuurde niet-topfunctionarissen vallen buiten de werkingssfeer van WNT-3.  

Evaluatiewet WNT 
In 2015 is de eerste integrale evaluatie van de WNT uitgevoerd. Als gevolg van het rapport dat hieruit is 
voortgekomen, is een aantal wijzigingsvoorstellen in de WNT voorgesteld, die zijn opgenomen in de Evaluatiewet 
WNT. De Evaluatiewet WNT is aangenomen per 1 juli 2017 en een aantal artikelen zijn in werking getreden en 
hiervoor opgenomen. Een aantal bepalingen treedt pas per 1 januari 2018 in werking, dit betreft:  

• Het begrip “gewezen topfunctionaris” komt te vervallen. De definitie van topfunctionaris wordt aangescherpt. 
De functionaris, die de functie van topfunctionaris voor een periode langer dan twaalf maanden heeft vervuld en 
na de beëindiging van die functievervulling in dienst blijft bij de desbetreffende instelling (tenzij in de functie van 
medisch-specialist), blijft voor een periode van vier jaar als topfunctionaris gekwalificeerd en dus ook 
genormeerd. Er is sprake van overgangsrecht zodat deze aanscherping alleen van toepassing is op de 
topfunctionaris met een dienstverband dat is aangegaan na 1 januari 2018, bij een verlenging van het 
dienstverband na 1 januari 2018 of voor personen die na 1 januari worden benoemd in de functie van 
topfunctionaris. 

• De anticumulatiebepaling wordt uitgebreid. Indien de topfunctionaris een functie als topfunctionaris vervult bij 
verschillende WNT-instellingen, die niet gelieerd zijn, is de som van de bezoldiging van beide functies genormeerd 
tot het algemeen bezoldigingsmaximum (in 2017: € 181.000), tenzij een hoger bezoldigingsmaximum van 
toepassing is. 

• Voor de toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen wordt niet langer uitgegaan van de verleende 
subsidie, maar de feitelijk in het boekjaar ontvangen subsidie.  

 
8.10 Handige links 

De tekst van de WNT, kunt u downloaden van de website: www.topinkomens.nl. Op deze website staat ook een aantal 
veel voorkomende vragen en uitgewerkte antwoorden aangaande deze regeling. 

  

http://www.topinkomens.nl/
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9 Europese aanbesteding 

9.1 Inleiding 

Europese regelgeving over aanbesteding speelt voor zorginstellingen een steeds belangrijkere rol. De EU-regelgeving 
beoogt het openstellen van de nationale markten voor bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie. Alle bedrijven 
in de Europese Unie moeten kunnen meedingen naar de gunning van een overheidsopdracht die van enige 
economische betekenis is, ongeacht de nationaliteit of plaats van vestiging. Het doel van de EU-aanbestedingsrichtlijn 
is om een transparant aanbestedingsbeleid en een zorgvuldig selectieproces te realiseren. 

In dit hoofdstuk stellen wij Europese aanbesteding aan de orde. Wat zijn de belangrijkste procedures en wat betekent 
dat voor de administratieve organisatie van uw instelling? Daarnaast gaan wij in op de Aanbestedingswet die per 
1 juli 2016 is aangepast door de implementatie van de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn voor klassieke sectoren (werken, 
leveringen en diensten) 2014/24/EU. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de Gewijzigde 
Aanbestedingswet 2012 die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Jurisprudentie tot september 2017 heeft geen 
opzienbarende uitspraken voor algemene ziekenhuizen gebracht, in die zin dat zij als een aanbestedende dienst 
zouden kunnen worden gekwalificeerd. 

Aanbestedende diensten dienen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Europees aan te besteden. 
Zorginstellingen die voor meer dan 50% bekostiging ontvangen van het ministerie van VWS of anderszins voor meer 
dan 50% met overheidsmiddelen worden bekostigd of waarop de overheid overwegende invloed uitoefent, zullen over 
het algemeen als een aanbestedende dienst (in de zin van publiekrechtelijke instelling) kwalificeren (zie artikel 1.1 
Aanbestedingswet). 

9.2 Begrippenkader  

9.2.1 Inleiding 

Een zorginstelling dient als deze als aanbestedende dienst is te kwalificeren de wet- en regelgeving op het gebied van 
Europese en nationale aanbesteding na te leven. Dit betreft onder meer de Aanbestedingswet, het 
Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement werken. Hiernaast bestaan er onder 
meer nog Mededelingen van de Europese Commissie, jurisprudentie op Europees en nationaal niveau etc. Deze geven 
mede vorm aan de interpretatie van de Europese en nationale aanbestedingswet- en regelgeving.  

De Aanbestedingswet die op het jaar 2017 van toepassing is, is voor het Europese aanbestedingsgedeelte gebaseerd 
op de algemene EU-aanbestedingsrichtlijn voor klassieke sectoren (2014/24/EU) en de EU-aanbestedingsrichtlijn voor 
speciale sectoren (water, energie, transport en posterijen 2014/25/EU). De Aanbestedingswet regelt naast de 
Europese aanbestedingen de nationale aanbestedingen.  

In het Aanbestedingsbesluit wordt een aantal punten uit de Aanbestedingswet uitgewerkt bij algemene maatregel van 
bestuur (AMvB), zoals de eigenverklaring, de gedragsverklaring, communicatie (elektronisch aanbesteden) en de 
aanwijzing van twee richtsnoeren voor aanbestedingen: de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement 
werken.  

9.2.2 Aanbestedingswet 2012 

Wanneer een ziekenhuis of zorginstelling een opdracht voor een werk, dienst of levering Europees aanbesteedt, dient 
de instelling - als deze zich kwalificeert als een publiekrechtelijke instelling of vrijwillig een aanbestedingsprocedure 
volgt - de in de Aanbestedingswet opgenomen procedures te volgen. De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is per 
1 juli 2016 in werking getreden, maar wordt Aanbestedingswet 2012 genoemd. 

Aanbestedingsbesluit  
De vereiste implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen heeft tot gevolg gehad dat ook het 
Aanbestedingsbesluit is aangepast. Het Aanbestedingsbesluit dient – door aanwijzing – tevens als basis voor het van 
toepassing zijn van de aangepaste Gids Proportionaliteit en het gewijzigde Aanbestedingsreglement werken.  
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Uniform Europees Aanbestedingsreglement 
Nieuw is dat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor de hele Europese Unie wordt vastgesteld, 
zodat een ondernemer ook bij aanbestedingen in andere lidstaten van het UEA gebruik kan maken. Het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument (UEA), is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op 
aanbestedingen zowel boven, gelijk aan als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA is een Eigen 
verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een 
aanbestedingsprocedure.  

Richtsnoeren: Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement werken 2016 
Voor het doen van aanbestedingen zijn tevens twee richtsnoeren opgesteld: de Gids Proportionaliteit en het 
Aanbestedingsreglement werken. Beide richtsnoeren zijn als gevolg van de aanpassing van de Aanbestedingswet aan 
de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gewijzigd. Sinds 1 juli 2016 geldt de Gids Proportionaliteit ook voor speciale 
sectorbedrijven.  

Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en 
voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de 
aan te besteden opdracht.  

De wijzigingen in de Gids Proportionaliteit betreffen wijzigingen van voorschriften, handvatten en voorbeelden ten 
aanzien van onder andere: 

• het maximeren van het aantal percelen per inschrijver 
• de aankoopcentrale/inkoopsamenwerking 
• de keuze van de aanbestedingsprocedure 
• uitsluitingsgronden 
• geschiktheidseisen 
• gunningscriteria 
• termijnen 
• varianten 
• vragen aan en mededelingen van aanbestedende dienst 
• vormvereisten 
• klachtafhandeling. 

 
PIANOo heeft de belangrijkste wijzigingen in de Gids Proportionaliteit in kaart gebracht, zie website van PIANOo.  

(Klik voor de gewijzigde Gids Proportionaliteit en het aangepaste Aanbestedingsreglement werken 2016). 

De aanpassingen op grond van de nieuwe Europese richtlijnen zijn in beginsel vanaf 1 juli 2016 van kracht. Een aantal 
bepalingen uit de nieuwe richtlijnen heeft reeds vanaf 18 april 2016 rechtstreekse werking gekregen; dit geldt in elk 
geval voor:  

• Afschaffing van het verlichte regime voor 2B-diensten; 
• Inwerkingtreding van het vereenvoudigde regime voor sociale en andere specifieke diensten; 
• De plicht om bepaalde wijzigingen in de opdracht openbaar aan te kondigen. 

 
(zie Wijzigingen Aanbestedingswet) 

Het kan zijn dat in 2017 nog sprake is van lopende opdrachten die een aanbestedende dienst voor 18 april 2016 heeft 
verstrekt. De 2B-procedure is op deze opdrachten nog van toepassing, indien 

• de aankondiging van de opdracht voor 18 april 2016 is aangekondigd op TenderNed óf 
• de uitnodiging tot het doen van een inschrijving voor 18 april is verzonden aan gegadigden. 
  

https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/uniform-europees-aanbestedingsdocument-uea-0
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/wijzigingenherzienegidsproportionaliteit.pdf
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/herziene-gids-proportionaliteit
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/aanbestedingsreglement-werken-2016
https://www.tenderned.nl/e-gids/veelgestelde-vragen/wijzigingen-aanbestedingswet
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Sociale en andere specifieke diensten 
Diensten zijn in 2017 in te delen in ‘diensten’ en ‘sociale en andere specifieke diensten’. Voor zogenoemde ‘sociale en 
andere specifieke diensten’ geldt een vereenvoudigde procedure gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie 
van deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke 
dienstverlening, administratiediensten voor onderwijs en enkele juridische diensten. In bijlage XIV van Richtlijn 
2014/24/EU staat een opsomming van diensten waarvoor een vereenvoudigde procedure geldt.  

Voor sociale en specifieke diensten geldt een drempelbedrag van € 750.000 (zie website van PIANOo) 

De specifieke voorschriften die gelden voor sociale en andere specifieke diensten zijn opgenomen in de artikelen 2.38 
en 2.39 van de Aanbestedingswet. Deze artikelen zijn alleen van toepassing indien de waarde van de opdracht de 
drempelwaarde van € 750.000 overschrijdt of daaraan gelijk is (artikel 74 Richtlijn 2014/24/EU). Een aankondiging 
(met eventueel een vooraankondiging) en een gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht. In de aankondiging 
dienen onder meer de technische specificaties van de opdracht te worden opgenomen. De hoofdkenmerken van de 
gunningsprocedure moeten daarin worden toegelicht. De gegunde opdracht moet worden gepubliceerd op TenderNed. 

Bij een opdracht voor sociale en andere specifieke diensten met een geraamde waarde onder € 750.000 zal in de 
praktijk vaak een meervoudige onderhandse procedure kunnen worden gebruikt, waarbij drie offertes worden 
gevraagd. Indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang zal de opdracht moeten worden 
aangekondigd. 

9.2.3 Wat zijn werken, leveringen en diensten?  

De Aanbestedingswet noemt een opdracht die moet worden aanbesteed een overheidsopdracht. In de 
Aanbestedingswet wordt onderscheid gemaakt tussen een overheidsopdracht voor werken, een overheidsopdracht 
voor leveringen, een overheidsopdracht voor diensten of een raamovereenkomst. Zie voor de exacte omschrijving van 
deze overheidsopdrachten (artikel 1.1 Aanbestedingswet).  

Een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig 
een economische of technische functie te vervullen. Voorbeelden van activiteiten die in ieder geval onder het begrip 
werken vallen zijn: 

• het onderhoud van gebouwen; 
• verbouwingen; 
• nieuwbouw. 

 
Daarnaast is over specifieke werkzaamheden ook bepaald dat deze vallen onder ‘werken’ in de zin van 
‘overheidsopdracht voor werken’. Voorbeelden zijn: 

• graafwerkzaamheden; 
• grondverzet; 
• sloopwerkzaamheden. 

 
Een ‘levering’ heeft betrekking op aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie van producten. 
Voorbeelden zijn leveringen van: 

• telefooncentrales; 
• cv-ketels; 
• medische apparatuur; 
• computers; 
• kantoorartikelen. 

 
  

https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopopdracht/mogelijke-aanbestedingsprocedures/europese-specifieke-procedures/sociale-andere
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Een overheidsopdracht voor een ‘dienst’ betreft een overheidsopdracht die niet valt onder de omschrijving van een 
overheidsopdracht voor werken of leveringen. Voorbeelden van diensten zijn: 

• onderhoudswerkzaamheden; 
• financiële diensten; 
• schoonmaakwerkzaamheden; 
• uitgeverij- en drukkerijdiensten. 

 
Een raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten of speciale-
sectorbedrijven en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te 
plaatsen overheidsopdrachten of speciale-sectoropdrachten vast te leggen.  

Doel van de raamovereenkomst is het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. De aanbestedende 
dienst spreekt voor de looptijd van de overeenkomst een aantal voorwaarden af (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en 
levertijd) waaronder de opdrachten (nadere overeenkomsten) zullen worden gegund (artikel 1.1 Aanbestedingswet) 
(zie website van PIANOo). 

9.3 Wat zijn drempelbedragen voor Europese aanbesteding?  

Aanbestedende diensten moeten opdrachten Europees aanbesteden wanneer de geraamde waarde van de opdracht 
gelijk is aan of hoger dan een bepaald drempelbedrag en geen van de uitzonderingen van toepassing is, zoals een 
uitgezonderde opdracht, het verlenen van een uitsluitend recht of gebruikmaken van (quasi-)inbesteding. 
De drempelbedragen voor aanbesteding van overdrachtsopdrachten zijn verschillend voor de centrale overheid en de 
decentrale overheden. Door het Rijk bekostigde instellingen worden in dit verband gelijk gesteld met een ‘decentrale 
overheid’. De drempelbedragen worden steeds voor twee jaar vastgesteld. Voor de periode vanaf 1 januari 2016 tot 
en met 31 december 2017 zijn de volgende drempelbedragen (exclusief btw) van kracht. De geraamde waarde dient 
over de gehele (mogelijke) looptijd van de overeenkomst te worden berekend. Dus inclusief eventuele verlengingen 
en opties tot verlenging. 

 decentrale overheid 
Werken € 5.225.000 
Diensten € 209.000 
Leveringen € 209.000 

 
9.4 Europese aanbestedingsplicht voor algemene ziekenhuizen en zorginstellingen?  

Verplichting tot Europese aanbesteding door algemene ziekenhuizen?  
Uitgangspunt is of een algemeen ziekenhuis zich kwalificeert als een aanbestedende dienst / publiekrechtelijke 
instelling. Tot de ‘aanbestedende diensten’ behoren de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een 
publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen.  

Een ‘publiekrechtelijke instelling’ is een instelling die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van 
algemeen belang, d.w.z. geen behoeften van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en 
waarvan: 

• de activiteiten in hoofdzaak door een aanbestedende dienst worden gefinancierd; of  
• het beheer onderworpen is aan toezicht door een aanbestedende dienst; of 
• de directie, het bestuur of de toezichthouder voor meer dan de helft door een aanbestedende dienst zijn 

aangewezen. 
 

Het antwoord op de vraag of algemene ziekenhuizen verplicht zijn opdrachten Europees aan te besteden wordt tot 
dusver beantwoord aan de hand van jurisprudentie hierover.  

  

https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopopdracht/mogelijke-aanbestedingsprocedures/raamovereenkomsten
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De gewenste duidelijkheid of een verplichting tot het Europees aanbesteden van opdrachten bestaat is er op basis van 
de jurisprudentie nog niet. Wanneer een algemeen ziekenhuis bij het verstrekken van een opdracht vrijwillig een op 
een aanbesteding gelijkende procedure volgt, moet het ziekenhuis de algemene beginselen van het 
aanbestedingsrecht in acht nemen, dat wil zeggen transparant handelen en mogelijke inschrijvers gelijk behandelen. 
Een algemeen ziekenhuis zal in een dergelijke situatie moeten voorkomen dat wordt gedacht dat sprake is van een 
vrijwillig gekozen Europese aanbestedingsprocedure. In die laatste situatie dient de Aanbestedingswet (en overige 
aanbestedingsregelgeving) te worden nageleefd. 

Het advies van PIANOo is er van uit te gaan dat een algemeen ziekenhuis geen publiekrechtelijke instelling is. 
Een algemeen ziekenhuis werkt - ook al is er geen sprake van een winstoogmerk en ook al ontbreekt de concurrentie 
- op basis van criteria van rendement, doelmatigheid en rentabiliteit en draagt zelf het economisch risico van zijn 
activiteiten (zie website van PIANOo Publiekrechtelijke instelling – Behoeften van algemeen belang en 
Publiekrechtelijke instelling – Financiering, beheer en toezicht).  

Academische ziekenhuizen 
Academische ziekenhuizen worden aangemerkt als aanbestedende diensten, omdat zij aan de vereisten voor een 
publiekrechtelijke instelling voldoen (zie website van PIANOo Wanneer moet ik aanbesteden?).  

Financiering van zorginstellingen via het Zorgkantoor (nu: Wlz-uitvoerder) en (Europese) aanbesteding 
In 2014 heeft de Rechtbank Zeeland-West Brabant in kort geding – tegen de dan heersende opvatting van de 
jurisprudentie in - geoordeeld dat een zorgkantoor is aan te merken als een aanbestedende dienst (kort geding van 
Hollister BV c.s. tegen CZ c.s. ).  

Het Hof ‘s-Hertogenbosch is in de appelprocedure in de zaak van CZ c.s. tot het oordeel gekomen dat CZ c.s. geen 
aanbestedende dienst is (Hof ’s-Hertogenbosch, 12 mei 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:1697). Volgens het Hof is het 
aanbieden en uitvoeren van zorgverzekeringen een economische activiteit, die bestaat uit het aanbieden van 
zorgverzekeringsovereenkomsten aan verzekeringsnemers tegen betaling van premie. Zorgverzekeraars opereren ook 
in een klimaat van concurrentie. Er is een markt ontstaan waarop zorgverzekeraars hun activiteiten in concurrentie 
om de gunst van de verzekerden met elkaar uitoefenen. Ook is niet aangetoond dat zorgverzekeraars niet het 
economisch risico van hun activiteiten dragen. Het Hof komt in principaal appel tot het voorlopige oordeel dat CZ c.s. 
als zorgverzekeraars moeten worden aangemerkt als instellingen die voorzien in een behoefte van algemeen belang 
van commerciële aard. Daarmee voldoet CZ c.s. niet aan de eerste van de cumulatieve voorwaarden uit de definitie 
van publiekrechtelijke instelling uit artikel 1.1 Aanbestedingswet. Deze voorwaarde houdt in dat een publiekrechtelijke 
instelling een instelling is die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang anders dan van 
industriële of commerciële aard. 

Dit betekent dat zorgkantoren, zoals CZ c.s. die voorzien in behoeften van algemeen belang van commerciële aard 
niet moeten worden gezien als een publiekrechtelijke instelling en daarmee niet als een aanbestedende dienst. 
Het betreft echter een voorlopig oordeel, omdat de bodemprocedure nog loopt. 

Algemeen  
Hof ‘s-Hertogenbosch geeft nog aan dat de vraag of een instelling een aanbestedende dienst is van geval tot geval en 
met inachtneming van de omstandigheden van het betreffende moment, moet worden beoordeeld en het staat een 
onderneming in beginsel vrij die vraag in voorkomende gevallen aan de rechter voor te leggen, waarbij het aan de 
betreffende rechter is om te oordelen over de ontvankelijkheid van de onderneming in haar vorderingen. 

Zorgverzekeraars dienen dus bedacht te zijn op de mogelijkheid dat hun inkoopprocedures worden aangevochten als 
zij geen Europese aanbestedingsprocedure gebruiken.  

Verplichting tot Europese aanbesteding bij subsidieverlening  
Ziekenhuizen (en zorginstellingen) kunnen verplicht zijn een opdracht Europees aan te besteden, indien zij subsidie 
ontvangen en een overeenkomst afsluiten voor werken die voor meer dan 50% rechtstreeks door één of meer 
aanbestedende diensten wordt gesubsidieerd en bijvoorbeeld bestaat uit het bouwen van een ziekenhuis en de 
geraamde waarde van die opdracht gelijk is aan de Europese drempelwaarde of hoger is.  

https://www.pianoo.nl/publiekrechtelijke-instelling-behoeften-van-algemeen-belang
https://www.pianoo.nl/publiekrechtelijke-instelling-financiering-beheer-toezicht
https://www.pianoo.nl/metrokaart/wanneer-moet-ik-aanbesteden
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Ook de diensten die voor meer dan 50% worden gesubsidieerd, verband houden met de gesubsidieerde werken en 
waarvan de geraamde waarde overeenkomt met de Europese drempelwaarde of hoger is, dienen Europees te worden 
aanbesteed (zie artikel 2.8 Aanbestedingswet).  

9.5 Wat zijn belangrijke procedures en vragen bij Europese aanbesteding? 

9.5.1 Wet- en regelgeving 

Aanbestedingswet 2012 
Wanneer een ziekenhuis of een zorginstelling een opdracht voor een werk, dienst of levering Europees aanbesteedt, 
dient de instelling - als deze zich kwalificeert als een publiekrechtelijke instelling of vrijwillig een 
aanbestedingsprocedure volgt - de in de Aanbestedingswet opgenomen procedures te volgen. In de Aanbestedingswet 
zijn bepalingen opgenomen over Europese aanbesteding en nationale aanbesteding.  

Gids proportionaliteit en/of Aanbestedingsreglement voor werken 2016 
In de Gids Proportionaliteit is bepaald dat eisen, voorwaarden en criteria die aan inschrijvers en inschrijvingen worden 
gesteld in redelijke verhouding moeten staan tot de opdracht. De voorschriften hiervoor zijn ook in de Gids 
Proportionaliteit uitgewerkt.  

Een aanbestedende dienst moet de voorschriften bij een opdracht voor leveringen of diensten toepassen of een 
afwijking in de aanbestedingsstukken motiveren (zie website van PIANOo). 

Bij overheidsopdrachten voor werken die een geraamde waarde hebben onder de Europese drempel moet een 
aanbestedende dienst de voorschriften uit het Aanbestedingsreglement werken 2012 toepassen of in de 
aanbestedingsstukken motiveren waarom deze niet worden toegepast. 

Volgens de Gids Proportionaliteit is het van belang per opdracht te bezien, welke procedure het meest geschikt en 
proportioneel is. Een zorginstelling dient een procedure te kiezen die aansluit bij het onderwerp van aanbesteding, 
afgezet tegen het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers opereren. Dat is volgens de Gids 
Proportionaliteit niet te kwantificeren in een vast bedrag. De bedragen genoemd in de Gids Proportionaliteit kunnen 
helpen als indicatie. 

De Gids Proportionaliteit geeft voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten voor de decentrale overheid 
(zonder grensoverschrijdend belang) de volgende bedragen aan als richtsnoer: 

Opdrachten tot € 40.000 á € 50.000: kleine opdrachten:  
• Eén op één gunning of uit de hand voor ‘kleine opdrachten’ het meest geschikt;  
• Bij repeterende ‘kleine opdrachten’: mogelijk een raamovereenkomst. 

Opdracht € 40.000 / € 50.000 ≤ opdracht voor leveringen en diensten < € 200.000 (i in 2016 en 2017 € 209.000):  
• Meervoudig onderhandse procedure. 

Opdracht ≥ € 200.000 (i in 2016 en 2017 € 209.000):  
Europese aanbestedingsprocedure. In de Gids Proportionaliteit zijn intervallen tussen bedragen als glijdende schalen 
(groen / oranje / rood) in een figuur weergegeven als indicatie voor de soort opdracht die een zorginstelling bij een 
dergelijke geraamde waarde zou kunnen gunnen (zie figuur hierna, bron Gids Proportionaliteit). 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/gids-proportionaliteit-1e-herziening-april-2016.pdf
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Gids Proportionaliteit over aanbestedingen voor werken  
De Gids Proportionaliteit geeft voor overheidsopdrachten voor werken (zonder grensoverschrijdend belang) en met 
een geraamde waarde onder het Europese drempelbedrag de volgende bedragen aan als richtsnoer: 

Opdrachten tot € 150.000:  
• Voor werken wordt een bagatel (zijnde een bedrag waaronder sowieso de ‘één op één gunning’ mag worden 

gehanteerd) tot € 150.000 als reëel beschouwd. 

Waarde opdracht € 150.000 ≤ opdracht voor werken ≤ € 1.500.000:  
• Meervoudig onderhandse procedure. 

Waarde opdracht € 1.500.000 ≤ opdracht voor werken < € 5.225.00 
• Nationaal openbare procedure. 

 
In de Gids Proportionaliteit zijn intervallen tussen bedragen als glijdende schalen (groen / oranje / rood) in een figuur 
weergegeven als indicatie voor de soort opdracht die een ziekenhuis of zorginstelling bij een dergelijke geraamde 
waarde zou kunnen gunnen (zie figuur) hierna, bron Gids Proportionaliteit). 
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Proportionaliteit betreft de doelmatigheid (goede prijs/kwaliteitverhouding van ingekochte en/of het bevorderen van 
de lokale economie) en de rechtmatigheid (naleving wet- en regelgeving) van aanbestedingsprocedures bij alle fasen 
van aanbesteding. De Gids Proportionaliteit geeft een richtsnoer voor alle opdrachten. Het Aanbestedingsreglement 
werken 2012 geeft een richtsnoer voor opdrachten voor werken die een geraamde waarde hebben onder de 
Europese drempel.  

Een zorginstelling dient de voorschriften opgenomen in de Gids Proportionaliteit en in het Aanbestedingsreglement 
werken 2012 toe te passen of in de aanbestedingsstukken te motiveren waarom deze niet worden toegepast. 
De accountant zal bij de rechtmatigheidscontrole moeten nagaan of een aanbestedende dienst de twee richtsnoeren 
heeft toegepast of dat hiervan gemotiveerd is afgeweken. 

Een ziekenhuis of zorginstelling dient vooraf gemotiveerd aan te geven als de instelling de Gids Proportionaliteit of het 
Aanbestedingsreglement werken niet naleeft en deze motivering op het schriftelijk verzoek van een ondernemer aan 
hem te verstrekken. Als de gemotiveerde afweging vooraf plaats vindt en voldoende is, wordt voldaan aan het 
richtsnoer en is in principe sprake van rechtmatigheid. 

Hierna zetten wij de hoofdlijnen van de procedures en kwesties die daarbij aan de orde kunnen komen uiteen. 

9.5.2 Wat is de aard van de opdracht?  

In de eerste plaats moet de aard van de opdracht worden bepaald. Is sprake van een werk, een levering of een 
dienst? Bij diensten maakt de Aanbestedingswet, zoals gemeld onderscheid tussen diensten waarop het volledige 
aanbestedingsregime van de Aanbestedingswet van toepassing is en de categorie sociale en andere specifieke 
diensten. 

De sociale en andere specifieke diensten zijn opgenomen in Richtlijn 2014/24/EU, bijlage XIV. Voor deze ‘sociale en 
andere specifieke diensten’ geldt een vereenvoudigde procedure. Deze houdt in dat uitsluitend de paragrafen 2.3.1.2, 
2.3.2.1, 2.3.2.2 en 2.3.3.1, afdeling 2.3.4 en paragraaf 2.3.8.9 van hoofdstuk 2.3 van toepassing zijn (artikel 2.39 
lid 2 Aanbestedingswet).  

Voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten geldt voor de aanbestedende dienst de volgende 
verplichting. De aanbestedende dienst: 

 
 

 
 
 

Bij de procedure voor sociale en andere specifieke diensten dient – anders dan bij de procedure voor 2B-diensten het 
geval was –vooraf een vooraankondiging of een aankondiging van de overheidsopdracht bekend te worden gemaakt. 
Dit geldt ook voor de aankondiging van de gegunde overheidsopdracht (zie ook par. 9.2). 

Overheidsopdrachten betreffende diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
Een specifieke bepaling is in de Aanbestedingswet blijven staan voor overheidsopdrachten betreffende diensten voor 
‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ (zoals opgenomen in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU). 
Op deze diensten wordt de procedure voor sociale en andere specifieke diensten toegepast, tenzij de aanbestedende 
dienst anders beslist (zie artikel 2.38 lid 2 Aanbestedingswet 2016). 

9.5.3 Wat is de totale waarde van de opdracht? 

Na het bepalen van de aard van de opdracht, een werk en/of een levering en/of een dienst dient u de totale waarde 
van de opdracht (exclusief btw) te bepalen. Wanneer die waarde gelijk is aan het van toepassing zijnde 
drempelbedrag of daarboven ligt en geen van de uitzonderingen van toepassing is, moet u Europees aanbesteden. 
Bij het bepalen van de waarde van de opdracht moet u rekening houden met de mogelijkheid dat de opdracht een 
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combinatie van inkopen betreft. Voor het bepalen van de waarde van de opdracht geeft de Aanbestedingswet 
specifieke regelingen voor de looptijd van een contract, het clusteren van inkopen en het splitsen van inkopen 
(percelenregeling) (zie paragraaf 2.1.2.2 en paragraaf 2.1.2.3 van de Aanbestedingswet).  

Voorbeeld: totale waarde van de opdracht 

Het bestuur van zorginstelling A sluit met schoonmaakbedrijf A een contract voor onbepaalde tijd. De kosten zijn per 
maand € 8.000 (excl. btw). Voor het bepalen van de waarde van het schoonmaakcontract boven het drempelbedrag ligt, 
dient u in de Aanbestedingswet na te gaan welke berekeningswijze van toepassing is. Schoonmaakactiviteiten betreffen 
een dienst (afhankelijk van de aard van de opdracht kan dit een ‘dienst’ of een ‘sociale of andere specifieke dienst’ 
betreffen). Voor het bepalen van de waarde van het contract dat in dit voorbeeld is aangegaan voor onbepaalde tijd en 
waarin geen totale prijs is vermeld moet het maandelijks te betalen bedrag worden vermenigvuldigd met 48 (artikel 2.17 
sub e Aanbestedingswet). In dit geval is dat 48 × € 8.000 = € 384.000.  

Het drempelbedrag voor een decentrale dienst is voor een dienst € 209.000 (normbedrag 2016 en 2017). De waarde van 
de opdracht aan het schoonmaakbedrijf ligt boven het van toepassing zijnde drempelbedrag. Voor een opdracht voor een 
sociale of specifieke dienst is de drempelwaarde € 750.000. De overheidsopdracht voor schoonmaak komt niet voor in 
bijlage XIV en valt dus niet als sociale of specifieke dienst te kwalificeren. De opdracht moet Europees worden 
aanbesteed.  

 
9.5.4 Volgens welke procedure wilt u aanbesteden en welke ondernemers laat u toe tot de procedure?  

Na de bepaling van de waarde van de opdracht moet worden nagegaan welke procedure geschikt is voor de Europese 
aanbesteding van uw opdracht. De algemene ‘standaardprocedures’ (Afdeling 2.2.1) zijn de openbare (paragraaf 
2.2.1.2) en de niet-openbare procedure (paragraaf 2.2.1.3). Een uitzondering op de toepassing van de openbare en 
de niet-openbare procedure vormen de procedure van de concurrentiegerichte dialoog (paragraaf 2.2.1.4), de 
mededingingsprocedure met onderhandeling (paragraaf 2.2.1.5), de procedure van het innovatiepartnerschap 
(paragraaf 2.2.1.6), de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging (paragraaf 2.2.1.7.) en de bijzondere 
voorschriften betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten voor sociale en specifieke diensten 
(paragraaf 2.2.1.8). Daarnaast zijn er nog bijzondere procedures (Afdeling 2.2.3), zoals de procedure voor het sluiten 
van een raamovereenkomst (paragraaf 2.2.3.3). 

Openbare en niet-openbare procedure 
De ‘openbare procedure’ is een procedure waarbij alle belangstellende aannemers, leveranciers en dienstverleners 
mogen inschrijven. Selectie en gunning vinden in één ronde plaats. In de openbare procedure doet de aanbestedende 
dienst direct een uitnodiging tot inschrijving. De zorginstelling dient alle geldige inschrijvingen te beoordelen en 
daarmee rekening te houden.  

Bij de ‘niet-openbare procedure’ vinden selectie en gunning in twee afzonderlijke rondes plaats. Deze procedure mag, 
net als de openbare procedure, altijd worden gebruikt. Bij de eerste ronde kunnen alle belangstellende aannemers, 
leveranciers en dienstverleners zich aanmelden voor de voorselectie, daarna wordt beoordeeld welke belangstellenden 
geschikt zijn. Vervolgens worden alleen de gegadigden die door de voorselectie zijn gekomen uitgenodigd een 
inschrijving te doen. Het beoordelen van de offertes en het gunnen van de opdracht vinden dan in tweede instantie 
plaats. De niet-openbare procedure kent twee varianten: de ‘normale’ en de ‘versnelde’ procedure. De versnelde 
procedure mag alleen worden toegepast wanneer het om dringende redenen niet mogelijk is de ‘gewone’ termijnen in 
acht te nemen (artikel 2.74 Aanbestedingswet). Het verschil tussen deze twee procedures zit in de termijnen die 
volgens de Aanbestedingswet moeten worden aangehouden. 

Wanneer een aanbestedende dienst de aanbestedingsstukken aanzienlijk wijzigt of relevante informatie zoals 
aangevraagd niet tijdig verstrekt, dient de aanbestedende dienst de van toepassing zijnde termijnen te verlengen 
(aanpassing in de Gids Proportionaliteit 2016 bij het onderdeel termijnen).  
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Procedure van de concurrentiegerichte dialoog  
Voor bijzonder complexe overheidsopdrachten kan een aanbestedende dienst gebruikmaken van een 
‘concurrentiegerichte dialoog’. Dit is mogelijk indien de aanbestedende dienst van oordeel is dat de toepassing van de 
openbare of niet-openbare procedure het niet mogelijk maakt deze overheidsopdracht te plaatsen. Een 
overheidsopdracht is bijzonder complex indien de aanbestedende dienst objectief gezien niet in staat is de technische 
middelen te bepalen waarmee aan de behoeften of het doel tegemoet kan worden gekomen of de juridische of 
financiële voorwaarden van een project te specificeren (artikel 2.28 Aanbestedingswet). Ook bij een 
concurrentiegerichte dialoog is een versnelde procedure mogelijk wanneer om dringende redenen termijnen niet in 
acht kunnen worden genomen (artikel 2.74 Aanbestedingswet). 

Voorbeeld: Concurrentiegerichte dialoog 

Twee zorginstellingen gaan een juridische fusie aan. Na de fusie wordt besloten een nieuwe zorgboulevard te creëren en 
nieuwbouw neer te zetten ter vervanging van de gebouwen van de twee afzonderlijke instellingen. Dit betreft een project 
met een complexe en gestructureerde financiering waarvan vooraf niet alle juridische en financiële eisen kunnen worden 
voorgeschreven. In zo’n situatie kan gebruik worden gemaakt van een concurrentiegerichte dialoog. De gang van zaken 
bij de concurrentiegerichte dialoog is als volgt. Na bekendmaking van de opdracht selecteert de aanbestedende dienst 
(dus het bestuur van de fusie-instelling) een groep gegadigden waarmee een dialoog wordt gestart over de opdracht en 
welke middelen daarvoor nodig zijn. (Als voorwaarde geldt dat alle inschrijvers gelijk worden behandeld bijvoorbeeld wat 
betreft informatieverstrekking. Tevens mag vertrouwelijke informatie van deelnemers aan de dialoog niet zonder 
toestemming van de betreffende deelnemer worden verstrekt aan anderen.) De volgende stap is dat de aanbestedende 
dienst het aantal oplossingen voortkomend uit de dialoog beperkt en uiteindelijk komt tot één of meer oplossingen die het 
meest geschikt lijken. Nadat de aanbestedende dienst de dialoog gesloten verklaart, kunnen de gegadigden een 
definitieve inschrijving indienen op basis van de oplossingen die tijdens de dialoog tussen de aanbestedende dienst en de 
betreffende gegadigde zijn besproken.  

Tot slot vindt selectie van de economisch meest voordelige inschrijving plaats op basis van de in de bekendmaking 
vermelde gunningscriteria. De aanbestedende dienst kan de geselecteerde inschrijver vragen om verduidelijking van zijn 
inschrijving, met als voorwaarde dat hierdoor de basiselementen van de inschrijving of de aanbesteding niet wezenlijk 
worden gewijzigd. Dit verbod vloeit logischerwijze voort uit het verbod op discriminatie tussen aanbieders en heeft tot 
doel te voorkomen dat de mededinging tussen de aanbieders wordt verstoord, bijvoorbeeld omdat een aanbieder in zijn 
toelichting de facto zijn aanbieding wijzigt. 

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging  
Bij de ‘procedure van gunning via onderhandelingen’, zonder voorafgaande aankondiging vindt gunning van de 
opdracht plaats na onderhandelingen met één of meer door de aanbestedende dienst geselecteerde aannemers, 
leveranciers of dienstverleners. Deze procedure kan alleen plaatsvinden in bepaalde, expliciet in de Aanbestedingswet 
omschreven, uitzonderingsgevallen. Tevens dient de aanbestedende dienst de in artikel 2.37 Aanbestedingswet 
voorgeschreven stappen te doorlopen (zie § 2.2.1.7). 

Tot de procedure toe te laten ondernemers  
Een aanbestedende dienst moet bij een procedure op objectieve gronden kiezen welke ondernemers hij toelaat tot de 
procedure en dient op verzoek van een ondernemer zijn keuze schriftelijk te motiveren (zie artikel 1.4 en artikel 2.52 
Aanbestedingswet).  

(Voor)aankondiging  
(Voor)aankondigingen van overheidsopdrachten dient een aanbestedende dienst te doen via TenderNed.  

9.5.5 Welke selectiecriteria te gebruiken? 

Nadat de gewenste procedure is gekozen moeten de selectiecriteria worden vastgesteld. Deze betreffen de keuze voor 
de financieel economische en technische minimumcriteria en de keuze van de gunningscriteria. Nieuw is in de 
Aanbestedingswet dat een aanbestedende dienst een overheidsopdracht dient te gunnen op grond van de economisch 
meest voordelige inschrijving. In afwijking hiervan kan een aanbestedende dienst een opdracht gunnen op grond van 
de laagste prijs. In dat geval dient de aanbestedende dienst de keuze hiervoor te motiveren (artikel 2.114 
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Aanbestedingswet). Bij de concurrentiegerichte dialoog moet het gunningscriterium de economisch meest voordelige 
inschrijving zijn op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding en de door de aanbestedende dienst gestelde nadere 
criteria, bedoeld in artikel 2.115 (artikel 2.29 sub i Aanbestedingswet). 

Voorbeeld: Selectiecriteria 

Het bestuur van verpleeghuis A volgt een Europese aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van een contract voor 
levering, implementatie en onderhoud van standaardprogrammatuur voor een informatiesysteem en aanvullende 
dienstverlening ten behoeve van de zorgadministratie. In totaal hebben zich voor de aanbesteding drie gegadigden 
gemeld. A beoordeelt de inschrijvingen aan de hand van andere selectiecriteria dan vermeld in het 
aanbestedingsdocument. A past bovendien wegingsfactoren toe die vooraf niet zijn bekend gemaakt. Wanneer een 
aanbestedende dienst op een dergelijke manier met de selectiecriteria omgaat, schendt deze het transparantiebeginsel. 
Aan de Richtlijn liggen verscheidene beginselen ten grondslag, waaronder de beginselen van gelijke behandeling en 
transparantie. Deze beginselen brengen niet alleen met zich dat alle aanbieders gelijk moeten worden behandeld, maar 
ook dat in gelijke mate, bij een goede controle achteraf, een duidelijk inzicht moet worden geboden in de voorwaarden 
waaronder de aanbesteding heeft plaats gevonden, zoals de in het kader van die procedure te hanteren selectie- en 
gunningscriteria.  

 
Wanneer de zorginstelling de procedure en de selectie- en gunningscriteria en hun gewicht heeft gekozen, kan 
aankondiging van de opdracht op TenderNed plaatsvinden. Gunning van de opdracht dient overeenkomstig de door u 
opgestelde en aangekondigde criteria plaats te vinden. 

9.5.6 Wat zijn de procedures bij gunning van de opdracht?  

Tussen het per e-mail/fax aan alle betrokkenen meedelen van het gunningsvoornemen (inclusief de gemotiveerde 
afwijzingen) en het sluiten van de overeenkomst moet u een opschortende termijn van ten minste 20 kalenderdagen 
in acht nemen (artikel 2.127 Aanbestedingswet). Deze zogenoemde ‘standstill termijn’ biedt de aanbieders en 
inschrijvers de gelegenheid het gunningsvoornemen aan te vechten. In de Aanbestedingswet zijn enkele 
uitzonderingen op het in acht nemen van de standstill termijn opgenomen (artikel 2.127 lid 4 Aanbestedingswet). 

Wanneer de ‘standstill’ termijn is verstreken kunt u de opdracht aan de geselecteerde aanbieder gunnen. Na de 
gunning moet een proces-verbaal worden opgesteld waarin een aantal in artikel 2.132 Aanbestedingswet bepaalde 
gegevens moet worden opgenomen, onder andere de uitgekozen gegadigde met de motivering van die keuze wordt 
opgenomen en de namen van de uitgesloten en afgewezen gegadigden en inschrijvers met motivering van die 
uitsluiting of afwijzing. Tevens moet publicatie van de gunning plaatsvinden via TenderNed.  

De aanbestedende dienst die een overheidsopdracht heeft gegund maakt de aankondiging van de gegunde 
overheidsopdracht bekend met behulp van het elektronische systeem voor aanbestedingen binnen 30 dagen na de 
definitieve gunning van die overheidsopdracht te publiceren via TenderNed. De aanbestedende dienst gebruikt voor de 
mededeling van het resultaat van de procedure het daartoe, door het elektronische systeem, voor aanbestedingen 
beschikbaar gestelde formulier (artikel 136 Aanbestedingswet). 

Voor geplaatste opdrachten binnen een raamovereenkomst bestaat geen publicatieplicht. Voor concessieopdrachten 
bedraagt de termijn van afkondiging 48 dagen na de gunning van een concessieopdracht. 

Wanneer de aanbestedende dienst heeft gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, dan moet in het formulier aankondiging van een gegunde opdracht de reden voor deze keuze worden 
onderbouwd. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt verder dat de aanbestedende dienst de keuze voor een bepaalde 
procedure op verzoek van een ondernemer dient te motiveren. ( zie website van PIANOo Afronden 
aanbestedingsprocedure). 

  

https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-2-doorlopen-aanbestedingsprocedure/afronden-aanbestedingsprocedure
https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-2-doorlopen-aanbestedingsprocedure/afronden-aanbestedingsprocedure
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9.5.7 Aandachtspunten naleving voorschriften 

Tot zover hebben wij u in grote lijnen geïnformeerd over de gang van zaken bij de Europese aanbesteding van een 
opdracht. Afhankelijk van de keuze voor een procedure, bijvoorbeeld openbaar of niet-openbaar, en de feitelijke 
omstandigheden moet aan gedetailleerde eisen worden voldaan die in de Aanbestedingswet zijn opgenomen. De gang 
van zaken bij de verschillende procedures is echter te omvattend om hier uiteen te zetten. 

Het is duidelijk dat EU-aanbesteding nogal wat consequenties heeft voor uw bedrijfsvoering. Zo moet een 
inkoopbeleid worden geformuleerd dat voldoet aan de eisen van Europese aanbesteding. Verder stelt Europese 
aanbesteding eisen aan: 

• goede interne procedures; 
• dossiervorming; 
• formulering van selectiecriteria en gunningscriteria; 
• clustering van inkopen; 
• deskundigheid van personeel. 

 
In het kader van ‘good governance’ is het aan te bevelen om in uw jaarverslag in te gaan op de naleving van de 
Aanbestedingswet door uw instelling. 

9.6 Opdrachten waarvan de waarde onder de drempelwaarde voor EU-aanbesteding ligt  

Opdrachten onder de drempel met grensoverschrijdend belang 
De waarde van een opdracht van een aanbestedende dienst kan lager zijn dan het drempelbedrag voor Europese 
aanbesteding. Aanbestedende diensten dienen ter bevordering van de interne markt ook in die situatie de beginselen 
van gelijke behandeling en non-discriminatie op grond van nationaliteit in acht te nemen. Ook dan kan een 
verplichting bestaan om openbaar aan te besteden. Dit geldt met name voor opdrachten die van enige economische 
betekenis zijn en grensoverschrijdend interesse kunnen opwekken bij potentiële opdrachtnemers.  

Openbare aanbesteding houdt in een verplichting tot transparantie bij het gunnen van de opdracht. Volgens 
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie betekent dit voor elke potentiële inschrijver de garantie voor een 
passende mate van openbaarheid. Op die manier gaat de markt voor mededinging open. Bovendien is toetsing van de 
aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid mogelijk. Bekendmaking van de opdracht moet via TenderNed. 
De algemene stelregel is: hoe groter het belang van de opdracht voor potentiële inschrijvers uit andere lidstaten, hoe 
meer ruchtbaarheid vereist is. De aankondiging mag beperkt blijven tot een korte beschrijving van de essentiële 
gegevens van de opdracht en de gunningsprocedure en een uitnodiging contact op te nemen met de aanbestedende 
dienst. Bij schending van de transparantie-eis kan een bedrijf dat belangstelling had voor de opdracht zich tot de 
rechter wenden. Slechts indien de opdracht geen grensoverschrijdende aspecten heeft, kan die passende mate van 
openbaarheid achterwege blijven, zo blijkt uit de Europese jurisprudentie. Dat mag een zorginstelling slechts in 
uitzonderlijke situaties aannemen. 

Systematiek Aanbestedingswet en opdrachten onder de drempel  
In de Aanbestedingswet is een regeling opgenomen voor aanbestedingen onder de drempelwaarde. De opbouw van de 
Aanbestedingswet is als volgt:  

• Deel 1 van de Aanbestedingswet bevat algemene bepalingen en heeft betrekking op alle opdrachten (Europese en 
nationale aanbestedingen). 

• Deel 2 betreft het aanbesteden van overheidsopdrachten boven de drempel. 
• Deel 3 betreft Europese aanbesteding van speciale sector opdrachten boven de drempels.  
• Deel 4 betreft de ‘overige bepalingen’ en is algemeen. 

 
Wanneer een aanbestedende dienst een (voor)aankondiging voor een opdracht doet, dient deze hiervoor TenderNed 
te gebruiken. Voor nationale aanbestedingen gelden de ‘Gids Proportionaliteit’ en het ‘Aanbestedingsreglement werken 
2016’ als richtsnoer. Dit houdt in dat een aanbestedende dienst deze voorschriften dient toe te passen of te motiveren 
waarom deze niet worden toegepast. 
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9.7 Wat zijn de sancties bij niet-naleving van de EU-aanbestedingsrichtlijn?  

9.7.1. Klachtafhandeling 

In de Gids Proportionaliteit 2016 staat dat elke aanbestedende dienst een bepaalde laagdrempelige vorm van 
klachtafhandeling zou dienen te hebben naast de wettelijk vastgelegde vormen. Het is proportioneel eventuele 
klachten en onduidelijkheden in een zo vroegtijdig mogelijk stadium van het aanbestedingsproces te voorkomen en/of 
op te lossen en daarmee tussentijds effect op de procedure uit te oefenen. Dit kan niet alleen tijd- en 
kostenbesparend werken, maar kan er bovendien voor zorgen dat de ((pre) contractuele) verhoudingen tussen 
partijen niet onnodig onder druk worden gezet (zie Gids Proportionaliteit 2016, onderdeel 4.4). 

9.7.2 Wat zijn de sancties op nationaal niveau?  

In de Aanbestedingswet zijn de gronden voor vernietigbaarheid van een gunningsbeslissing en de termijnen 
waarbinnen een ondernemer een vordering tot vernietiging dient in te stellen opgenomen, De Autoriteit Consument en 
Markt kan een aanbestedende dienst een boete opleggen, in situaties in de Aanbestedingswet geregeld, bijvoorbeeld 
bij het niet vernietigen van de overeenkomst om dwingende redenen van algemeen belang of in de situatie dat aan de 
werking van een vernietiging de werking geheel of gedeeltelijk is ontzegd (zie hoofdstuk 4.3 Aanbestedingswet). 

Indien ter zake van een aanbestedingsgeschil arbitrage is overeengekomen kan tegen een arbitraal vonnis een 
vordering tot vernietiging worden ingesteld. 

9.7.3 Wat zijn de sancties op Europees niveau?  

De Europese Commissie heeft een aantal sancties om niet-naleving van aanbestedingsrichtlijnen op Europees niveau 
tegen te gaan. Tot dusver zijn deze sancties praktisch niet van grote betekenis gebleken. Niet-naleving van de 
aanbestedingsrichtlijnen kan leiden tot een boete, een dwangsom of het opleggen van voorlopige voorzieningen door 
het Europese Hof van Justitie. 

Een bedrijf kan een klacht indienen bij de Europese Commissie. Elk lidstaat is verantwoordelijk voor hetgeen gebeurt 
binnen de onderdelen die tot haar verantwoordelijkheid behoren. Wanneer bijvoorbeeld in een gemeente iets mis 
gaat, kan de Europese Commissie de Staat ter verantwoording roepen.  

Niet-naleving kan uiteindelijk leiden tot veroordeling van de lidstaat door het Europese Hof van Justitie en tot betaling 
van een boete of een dwangsom. Deze veroordeling kan weer worden gebruikt in een nationale procedure voor 
schadevergoeding. 

Een bedrijf kan zich bij niet-naleving van een EU-Richtlijn niet tot het Europese Hof van Justitie wenden. Dit kan 
alleen de Europese Commissie. In praktische zin kan een uitspraak van het Europese Hof van Justitie aanleiding geven 
tot het aanpassen van Nederlandse regelgeving aan de EU-Richtlijnen. Wanneer de Commissie een klacht indient bij 
het Europese Hof van Justitie, en de eis goed is geformuleerd, zal het Hof een uitspraak moeten doen. Het kan daarbij 
voorkomen dat bij strijd van de EU-Richtlijn met het Nederlandse recht het Europese Hof van Justitie aan het 
Nederlandse recht voorbij gaat. Nederland moet immers het Nederlandse recht aanpassen aan het Europese recht. 

Wanneer een EU-richtlijn nog niet is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving ontslaat dit een aanbestedende 
dienst niet van de plicht de richtlijn te volgen. Deze verplichting is dan rechtstreeks gebaseerd op het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). 

Gevolgen decentralisatie zorg voor Europese aanbestedingsplicht  
Gemeenten hebben een belangrijke rol gekregen bij de ondersteuning van mensen in hun zelfredzaamheid, 
maatschappelijke participatie en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Vanaf 1 januari 2015 is wetgeving 
van kracht waarin de decentralisatie van een aantal taken van het Rijk en provincies naar de gemeenten is vorm 
gegeven. Deze decentralisatie kan tot gevolg hebben dat gemeenten verplicht zijn bepaalde opdrachten (Europees) 
aan te besteden.  
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Positie gemeenten en zorginstellingen na decentralisatie  
Na de decentralisatie kunnen gemeenten: 

• zorg gaan inkopen bij zorginstellingen; of  
• activiteiten van zorginstellingen financieren. 

Zorg inkopen bij zorginstellingen  
Bij het decentraliseren van jeugdzorg vindt overheveling van de provincies (of stadsgewesten) naar gemeenten 
plaats, dus van ‘aanbestedende dienst’ naar ‘aanbestedende dienst’. In die situaties zullen de gemeenten, die 
aanbestedende diensten zijn, net als het rijk en de provincies (stadsgewesten) de (Europese) aanbestedingswet- en 
regelgeving moeten naleven. Dit geldt ook voor zorg die vanaf januari 2015 op het bordje van de gemeenten is 
gekomen. Voor veel gemeentelijke opdrachten zal het regiem van de sociale en andere specifieke diensten gaan 
gelden. De specifieke voorschriften die gelden voor een sociale en andere specifieke diensten zijn opgenomen in de 
artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet. Deze artikelen zijn alleen van toepassing indien de waarde van de 
opdracht de drempelwaarde van €750.000 overschrijdt. Een aankondiging (met eventueel een vooraankondiging) en 
een gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht. In de aankondiging dienen onder meer de technische 
specificaties van de opdracht te worden opgenomen. Daarbij moeten daarin de hoofdkenmerken van de 
gunningsprocedure worden toegelicht. De gegunde opdracht moet worden gepubliceerd op TenderNed. 

Gebleken is dat een aantal gemeenten, bijvoorbeeld Rotterdam, van mening is dat de aanbestedingsregels met 
betrekking tot het sociale domein moeten worden aangepast. Het inkopen van zorg valt onder de regeling voor sociale 
en andere specifieke diensten. Gemeenten zijn daardoor verplicht opdrachten met een geraamde waarde boven 
€ 750.000 of daaraan gelijk, Europees aan te besteden.  

Financiering van zorginstellingen door gemeente  
Zorginstellingen bieden een verscheidenheid aan zorg, bijvoorbeeld jeugdzorg, ouderenzorg, GHZ en GGZ. Wanneer 
een gemeente de activiteiten van een zorginstelling in hoofdzaak gaat financieren of op andere wijze in overwegende 
mate invloed kan uitoefenen op die zorginstelling, zou die zorginstelling zich kunnen kwalificeren als een 
‘publiekrechtelijke instelling’ en daarmee als ‘aanbestedende dienst’ (zie voor de vereisten de omschrijving van een 
publiekrechtelijke instelling3. Op een ‘aanbestedende dienst’ rust de verplichting de (Europese)aanbestedingswet- en 
regelgeving na te leven. 

Samenvatting verplichting naleving Europese wet- en regelgeving door zorginstellingen  
Wanneer een zorginstelling zich gaat kwalificeren als een publiekrechtelijke instelling en daardoor als een 
aanbestedende dienst, zal deze bij het in de markt zetten van haar opdrachten de Europese en nationale wet- en 
regelgeving over aanbesteding dienen na te leven. Dit zal het geval zijn als een gemeente (of een andere 
aanbestedende dienst) overwegende zeggenschap kan uitoefenen binnen de betrokken zorginstelling, bijvoorbeeld 
omdat de gemeente de activiteiten van de zorginstelling in hoofdzaak financiert. Naar verwachting zal hiervan niet 
spoedig sprake zijn. 

9.8 Handige links  

In het hoofdstuk zijn links naar specifieke onderwerpen opgenomen. 

Algemene informatie over EU-aanbesteding kunt u onder meer op de volgende websites vinden: 

• www.europadecentraal.nl, onderwerp Aanbestedingen, Europa decentraal (samenwerkingsverband tussen VNG, 
IPO, Unie van Waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 

• www.pianoo.nl, PIANOo (PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken).  
 

                                                
3 Een publiekrechtelijke instelling: een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële 
of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:  
a. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden 
gefinancierd, 
b. het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling of  
c. de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een 
waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen (artikel 1.1 Aanbestedingswet). 

http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/aanbestedingen/
http://www.pianoo.nl/
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10 Omzetbelasting 

10.1 Inleiding 

De omzetbelasting (hierna aangeduid als btw) vormt voor zorginstellingen in de praktijk een lastig vraagstuk. 
Enerzijds houdt dit verband met de aard van de activiteiten die worden verricht. Anderzijds is de regelgeving in de 
loop der jaren complexer geworden en maakt de onophoudelijke stroom van rechtspraak duidelijk dat veel bepalingen 
voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. 

Naast de bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968), wordt het kader van de btw-heffing 
ook bepaald door de Btw-richtlijn; een Europese richtlijn die voor alle lidstaten een uniform btw-stelsel voorschrijft. Het 
Hof van Justitie van de EU in Luxemburg doet met grote regelmaat uitspraken over de uitleg van de btw-richtlijn. Deze 
rechtspraak raakt ook direct – in meer of mindere mate – de Nederlandse btw-problematiek. 

 
In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan diverse onderwerpen op het gebied van de btw. Om onder de btw-heffing 
te vallen, moet de zorginstelling worden aangemerkt als ondernemer voor de btw. In paragraaf 10.2 gaan wij daarom 
eerst in op het begrip ‘ondernemerschap’. Vervolgens is van belang te weten wat de gevolgen zijn van het 
ondernemerschap voor de btw. In paragraaf 10.4 komt een aantal uitgangspunten bij de beoordeling van prestaties 
aan bod. Vervolgens behandelen wij de btw-heffing bij verschillende specifieke prestaties door zorginstellingen. 
Wij gaan onder meer in op de btw-aspecten van de verzorging en verpleging van personen, verhuur van parkeer- en 
ziekenhuisruimten en verstrekking van spijzen en dranken aan personeel. 

10.2 Het ondernemersbegrip 

Btw-heffing is alleen aan de orde wanneer sprake is van ondernemerschap in de zin van de btw. Op basis van de Wet 
OB 1968 is een ieder die zelfstanding een economische activiteit verricht gericht op het duurzaam verkrijgen van 
opbrengst, een ondernemer voor de btw. Het winstoogmerk of resultaat van de prestaties is in beginsel niet relevant. 
Ook bij verlieslatende activiteiten kan dus sprake zijn van ondernemerschap en daarmee van btw-plicht. Daarnaast 
leidt de exploitatie van vermogensbestanddelen, zoals de verhuur van onroerend goed, tot btw-ondernemerschap. 
Van ondernemerschap is geen sprake bij het verrichten van gratis activiteiten. 

Het ondernemerschap voor de btw is een zelfstandig begrip, dat losstaat van de belastingplicht voor andere 
belastingen. Het ondernemerschap moet worden beoordeeld aan de hand van de daadwerkelijke activiteiten van de 
zorginstelling. Gelet op de aard en de omvang van de activiteiten van een zorginstelling kan ervan uit worden gegaan 
dat voor een zorginstelling vrijwel altijd sprake is van ondernemerschap in de hiervoor bedoelde zin. 

10.2.1 Fiscale eenheid voor de btw  

Van ondernemerschap in de btw kan sprake zijn ongeacht de rechtsvorm. Wanneer een zorginstelling samen met 
andere entiteiten een structuur vormt, kan onder voorwaarden sprake zijn van een fiscale eenheid voor de btw. In dat 
geval vormen alle entiteiten samen één ondernemer voor de btw. Het bestaan van een fiscale eenheid is afhankelijk 
van de feitelijke situatie en niet (alleen) van het wel of niet aanwezig zijn van een beschikking van de Belastingdienst. 

Een fiscale eenheid btw tussen de zorginstelling en haar dochtermaatschappij(en) (mits zij kwalificeren als btw-
ondernemer) is aanwezig, wanneer: 

• de zorginstelling en de entiteit(en) in hun structuur verweven zijn in financieel, organisatorisch en economisch 
opzicht; en 

• beide gevestigd zijn in Nederland. 
 

De vereisten van verwevenheid zijn cumulatief. Financiële verwevenheid wordt aanwezig geacht wanneer de 
zorginstelling meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit. Voor het aanwezig zijn van organisatorische 
verwevenheid is het kort samengevat nodig dat er eenheid in leiding is. De verwevenheid in economisch opzicht wordt  
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uitgelegd als een situatie waarbij de entiteiten eenzelfde economisch doel dienen, waarbij de ene entiteit bijvoorbeeld 
in hoofdzaak handelingen verricht ten behoeve van het andere lichaam, of wanneer sprake is van eenzelfde 
klantenkring. 

Omdat een stichting géén in aandelen verdeeld kapitaal kent, is het in de praktijk niet vanzelfsprekend dat tussen 
stichtingen sprake kan zijn van een fiscale eenheid vanwege de vereiste van financiële verwevenheid. De rechtspraak 
heeft ruimte geboden om tussen stichtingen ook financiële verwevenheid aanwezig te achten. Volgens de Hoge Raad 
is hiervan sprake als het ene lichaam een mate van zeggenschap heeft in het andere lichaam die niet onderdoet voor 
de mate van zeggenschap van een meerderheidsaandeelhouder in een aandelenvennootschap en als de financiële 
relatie tussen de betrokken lichamen van dien aard is dat door gebruikmaking van die zeggenschap de financiële 
posities van deze lichamen in een gewenste onderlinge verhouding kunnen worden gebracht. Uit de praktijk blijkt 
echter dat de Belastingdienst in deze gevallen vaak terughoudend is in het erkennen van de financiële verwevenheid. 

Zodra het bestaan van een fiscale eenheid btw is geformaliseerd in een beschikking van de Belastingdienst, zijn de 
onderdelen van die eenheid elk hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele btw-schulden van de fiscale eenheid. Vanwege 
dit aansprakelijkheidsrisico is het raadzaam om de Belastingdienst tijdig te informeren wanneer niet meer wordt 
voldaan aan de vereisten voor het bestaan van een fiscale eenheid. Zolang het einde van de fiscale eenheid niet is 
gemeld, loopt de aansprakelijkheid namelijk door.  

10.3 De gevolgen van het ondernemerschap 

10.3.1 Inleiding 

Zodra een zorginstelling ondernemer is voor de btw, geldt het uitgangspunt dat alle prestaties die zij verricht btw-
belaste prestaties zijn. Een tweede uitgangspunt is dat de btw verschuldigd is naar het algemene tarief (21%). Bij 
wijze van uitzondering kan voor een prestatie een vrijstelling gelden of kan het lage btw-tarief (6%) van toepassing 
zijn, of een 0%-tarief. Dit 0%-tarief geldt bijvoorbeeld bij uitvoer en intracommunautaire goederenleveringen (zie 
par. 10.4.2 over intracommunautaire goederenleveringen). Volgens vaste rechtspraak moeten deze uitzonderingen 
beperkt worden uitgelegd.  

De btw wordt geheven over de vergoeding. Dit is het totale bedrag dat ter zake van de prestatie in rekening wordt 
gebracht. Hier wordt dus aansluiting gezocht bij hetgeen tussen partijen wordt overeengekomen (de subjectieve 
vergoeding). Voor btw-heffing over een geobjectiveerde vergoeding is in beginsel slechts plaats in díe situaties waarin 
de wetgever dit uitdrukkelijk heeft bepaald. In Nederland gaat het om een zeer beperkt aantal situaties waarin dit het 
geval is. 

Het feit dat btw-belaste activiteiten worden verricht (ongeacht het toepasselijke tarief), betekent ook dat de 
zorginstelling de btw die door derden in rekening wordt gebracht (voorbelasting) geheel of gedeeltelijk in aftrek kan 
brengen. Het gaat hierbij om de voorbelasting op uitgaven, voor zover die (direct) kunnen worden toegerekend aan 
de belaste activiteiten. Wanneer een activiteit is vrijgesteld van btw (bijvoorbeeld de verpleging of de verzorging in 
een tehuis), geldt er géén recht op aftrek van de toerekenbare voorbelasting. Deze btw werkt in die situatie 
kostenverhogend. 

10.3.2 De wijze van heffing 

Bij aangiftebelastingen, zoals de btw, vormt de aangifte de grondslag van de belastingschuld. De zorginstelling dient 
haar btw-schuld zelf te bepalen (formaliseren), door middel van het invullen en inzenden van een digitale btw-
aangifte, waarop zowel de verschuldigde btw als de voor aftrek in aanmerking komende voorbelasting zijn vermeld. 
De fiscale wetgeving bevat meerdere formele bepalingen die bij het doen van aangifte in acht moeten worden 
genomen. In deze paragraaf lichten we de aangifteplicht, het factuurstelsel, de administratieplicht en een eventuele 
naheffing kort toe. 
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De aangifteplicht  
De in een tijdvak (doorgaans een maand of kwartaal) verschuldigde btw moet op aangifte worden voldaan. 
De Belastingdienst stuurt een uitnodiging tot het doen van aangifte. Indien deze uitnodiging niet is ontvangen, is de 
belastingplichtige verplicht daarom te verzoeken. De aangifte én de betaling moeten – behoudens verleend uitstel – 
binnen een maand na afloop van het aangiftetijdvak door de Belastingdienst zijn ontvangen. 

Factuurstelsel  
De Wet OB 1968 hanteert het factuurstelsel. De btw wordt verschuldigd op het moment dat de factuur wordt 
uitgereikt (het tijdstip van de dagtekening), dan wel, indien de factuur niet tijdig wordt uitgereikt, op de vijftiende dag 
van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht.  

Het recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan het beschikken over een correcte factuur. De aftrek dient 
plaats te vinden in het tijdvak waarin de dagtekening van de factuur ligt. De factuur moet bovendien aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zo moet de factuur onder meer zijn voorzien van naam en adresgegevens van de presterende 
ondernemer en van zijn afnemer, een omschrijving van de prestatie bevatten, aangeven wat de vergoeding is en 
hoeveel btw er in rekening wordt gebracht. 

Let op: De Hoge Raad heeft eind 2016 bepaald dat een notariële akte van levering niet als factuur kan gelden voor de 
btw. In een dergelijke akte wordt niet de betaling van een bedrag gevorderd, een noodzakelijkheid om te kunnen spreken 
van een factuur volgens de Hoge Raad. Ook een notarisafrekening geldt volgens de Staatssecretaris van Financiën niet als 
factuur, tenzij deze alle verplichte gegevens bevat. Dit is doorgaans niet het geval.  

Bij aankoop van onroerende zaken waarover btw is verschuldigd, is dus ook een correcte factuur van de verkoper nodig 
(die voldoet aan alle factuurvereisten die in de btw-wetgeving zijn opgenomen) om met succes aanspraak te kunnen 
maken op aftrek van btw. 

 
Wordt ten onrechte btw in rekening gebracht, dan is deze toch verschuldigd. Wanneer deze btw aan de afnemer wordt 
gecrediteerd, kan onder voorwaarden teruggaaf van de te veel betaalde btw worden verkregen. 

Administratieplicht  
De zorginstelling moet nauwkeurig aantekening houden van de aan haar en door haar verrichte leveringen van 
goederen en verleende diensten. De administratie (boeken, bescheiden en andere gegevensdragers) moet gedurende 
zeven jaren, op een voor de Belastingdienst toegankelijke wijze, worden bewaard. Voor documenten betreffende 
onroerende zaken geldt een bewaartermijn van in totaal tien jaren.  

Met name naar aanleiding van de massale teruggaafverzoeken pro rata (btw-aftrek op zogenoemde ‘gemengde 
kosten’) stelt de Belastingdienst de laatste tijd nadere eisen aan de administratie van een zorginstelling. 
De Belastingdienst stelt dat een wettelijke btw-administratie noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor een 
btw-teruggaaf op gemengde kosten. Dit houdt in dat om in aanmerking te kunnen komen voor een btw-teruggaaf op 
gemengde kosten integraal (of mogelijk op factuurniveau) moet kunnen worden aangetoond dat sprake is van recht 
op aftrek van btw op gemengde kosten en de omvang daarvan. 

Naheffing  
In het geval er te weinig btw is betaald of te veel btw is terugontvangen, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. 
De Belastingdienst kan in dat geval binnen de gestelde termijn met een terugwerkende kracht van vijf jaren alsnog 
een naheffingsaanslag op te leggen. Deze naheffingsaanslag kan worden verhoogd met heffings- of belastingrente. 
Heffingsrente geldt voor aanslagen tot en met het belastingjaar 2011; sinds 2012 kennen we de belastingrente. 
Belastingrente of heffingsrente is de belastingplichtige schuldig, ongeacht of het aan hem te wijten is dat er niet 
genoeg belasting is aangegeven of betaald. Wordt er echter vóór 1 april van het navolgende jaar middels een 
suppletieaangifte alsnog betaald, dan wordt geen rente in rekening gebracht. Is de suppletieaangifte na 1 april nog 
niet ingediend, dan is er rente verschuldigd vanaf 1 januari van dat jaar, tot 14 dagen na de datum van aanslag.  

Een belastingplichtige is verplicht om gebleken onjuistheden en onvolledigheden in de oorspronkelijke btw-aangifte uit 
eigen beweging te melden via het suppletieformulier. Als aan deze verplichting niet is voldaan, kan de 
belastingplichtige tegelijk met de naheffingsaanslag een verzuimboete of een vergrijpboete worden opgelegd. Voor de 
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verzuimboete is de constatering dat een verzuim is begaan (bijvoorbeeld te late betaling) voldoende grond om de 
boete te kunnen opleggen. Voor het opleggen van een vergrijpboete moet sprake zijn van grove schuld of opzet van 
de belastingplichtige. De hoogte van de boete bedraagt maximaal 100% van de als gevolg van de onjuistheid of 
onvolledigheid niet betaalde btw. Als onjuistheden en onvolledigheden kenbaar zijn geworden en de belastingplichtige 
door opzet of grove schuld dit niet tijdig via het suppletieformulier heeft gemeld, legt de inspecteur, naast de 
naheffingsaanslag met eventuele verzuim- of vergrijpboete, ook een vergrijpboete op voor het niet nakomen van de 
meldingsplicht.  

Bij afwezigheid van alle schuld mag geen boete worden opgelegd. Overigens kan een boete alleen worden opgelegd 
wanneer de gronden waarop die boete rust vooraf en tot in bijzonderheden aan de zorginstelling zijn meegedeeld.  

10.3.3 Recht op aftrek van voorbelasting 

Om het recht op aftrek van voorbelasting geldend te kunnen maken, moet de zorginstelling beschikken over een 
factuur die voldoet aan alle wettelijke eisen. De factuur hoeft nog niet te zijn betaald om de voorbelasting al in aftrek 
te kunnen brengen. Is de factuur na een periode van een jaar echter nog steeds niet betaald, dan wordt de in aftrek 
gebrachte btw weer verschuldigd.  

Per 1 januari 2017 is de regeling met betrekking tot oninbare vorderingen vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf van 
btw bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vergoeding ontstaat op het moment waarop de oninbaarheid van 
de vordering kan worden vastgesteld. Hierbij is de fictie opgenomen dat het recht op teruggaaf ontstaat uiterlijk één 
jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. Tevens is een overgangsregeling ingevoerd. 
Deze regeling houdt in dat voor vergoedingen die opeisbaar zijn geworden in 2016 de termijn van één jaar geacht te 
zijn aangevangen op 1 januari 2017. Dit brengt met zich mee dat voor deze vorderingen btw-teruggaaf kan worden 
verkregen op 1 januari 2018, tenzij al eerder duidelijk is dat de vordering niet wordt betaald. 

De teruggaaf van btw kan vanaf 1 januari 2017 via de btw-aangifte worden gedaan in plaats van via een apart 
verzoek. Indien later alsnog sprake is van een (gedeeltelijke) betaling van de oninbaar geachte vordering zal de 
ondernemer de teruggevraagde btw op deze gedeeltelijke betaling weer verschuldigd worden.  

Zorginstellingen hebben het recht om de btw die door derden aan hen in rekening is gebracht wegens aan hen 
verrichte leveringen van goederen en verleende diensten (de voorbelasting) in mindering te brengen op de door hen 
verschuldigde btw, voor zover die ingekochte goederen en diensten worden gebruikt voor belaste prestaties. 
Voor vrijgestelde prestaties bestaat géén recht op aftrek. Verricht een zorginstelling zowel belaste als vrijgestelde 
prestaties naast elkaar, dan moet voor een splitsing van de voorbelasting de volgende methodiek worden gevolgd: 

• Voor kosten die toerekenbaar zijn aan uitsluitend belaste prestaties, kan de voorbelasting volledig in aftrek 
worden gebracht. 

• Voor kosten die toerekenbaar zijn aan uitsluitend vrijgestelde prestaties, bestaat in het geheel géén recht op 
aftrek van voorbelasting. 

• Voor kosten die toerekenbaar zijn aan zowel belaste als vrijgestelde prestaties, vindt de aftrek van voorbelasting 
plaats op basis van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel wordt bepaald door het totaal aan vergoedingen voor 
belaste prestaties in verhouding tot het totaal aan vergoedingen voor alle prestaties. Deze omzetverhouding wordt 
in de praktijk ook wel de ‘pro rata’ genoemd. De uit deze ‘pro rata’-berekening voortvloeiende uitkomst mag op 
hele procenten naar boven worden afgerond. Deze berekening dient jaarlijks te worden gemaakt. Als aannemelijk 
is dat het werkelijke gebruik van alle goederen en diensten als geheel genomen afwijkt van de ‘omzetverhouding’, 
dan moet de splitsing plaatsvinden op basis van het werkelijk gebruik. Volgens de Hoge Raad dient dit werkelijk 
gebruik te berusten op objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens. Hier geldt nadrukkelijk: “wie stelt, 
bewijst”.  
 

Voorbeeld:  

De ‘belaste omzet’ van een zorginstelling bedraagt € 375.000, en de ‘vrijgestelde omzet’ € 4.987.000. De pro rata 
berekening komt dan uit op 375.000/5.362.000 * 100% = 7%. Dit aftrekpercentage mag dan worden toegepast op de 
btw die is begrepen in de ‘gemengde kosten’. 
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Volgens de Nederlandse systematiek wordt de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting op de volgende 
momenten beoordeeld: 

• Allereerst op het moment dat de factuur wordt ontvangen. Op dat moment moet op basis van de bestemming 
worden beoordeeld of en in hoeverre er recht op aftrek van voorbelasting bestaat. 

• Vervolgens wordt het recht op aftrek opnieuw beoordeeld op het moment waarop het goed of de dienst in gebruik 
wordt genomen, op basis van de dan bekende gegevens. De te veel of te weinig in aftrek gebrachte btw moet dan 
ineens geheel worden gecorrigeerd. Op basis van Europese rechtspraak kan men zich afvragen of de Nederlandse 
systematiek op dit punt wel conform de btw-richtlijn is, en of deze correctie ineens niet zou moeten worden 
gespreid. 

• Het derde moment is het einde van het boekjaar waarin de zorginstelling het goed of de dienst is gaan gebruiken. 
Op dat moment moet op basis van de voor het gehele jaar geldende gegevens de omvang van het aftrekrecht 
worden beoordeeld. 

• Voor onroerende en roerende zaken waarop een zorginstelling normaliter afschrijft, wordt de aftrek van 
voorbelasting nog gedurende een langere tijd gevolgd. Dit gebeurt tijdens de zogeheten ‘herzieningsperiode’. Voor 
onroerende zaken omvat deze herzieningsperiode het jaar van ingebruikneming en de negen daarop volgende 
boekjaren. Voor roerende zaken is de totale herzieningsperiode vijf jaar: het jaar van ingebruikneming en de vier 
daaropvolgende boekjaren. Als op basis van de voor het hele jaar geldende gegevens blijkt dat het recht op aftrek 
niet meer dan 10% verschilt van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw, blijft een correctie van de 
oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw achterwege. 

• De Staatssecretaris van Financiën heeft een consultatie gehouden voor een wetsvoorstel met betrekking tot 
herziening op kostbare diensten. Dit betekent dat het herzieningsregime mogelijk - naast de herziening op 
goederen- per 1 januari 2018 ook gaat gelden voor diensten waarop normaal gesproken wordt afgeschreven voor 
de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er heerst nog veel onduidelijkheid over welke diensten onder dit regime 
zullen gaan vallen en of de regeling zal worden ingevoerd per 1 januari 2018. Ook is niet duidelijk of er een 
overgangsregeling komt voor diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangekocht en/of in gebruik zijn genomen.  
 

In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU is het een vaste lijn dat het recht op aftrek op grond van de btw-
richtlijn direct en in volle omvang moet kunnen worden uitgeoefend. In Nederland wordt op dit uitgangspunt nog wel 
inbreuk gemaakt, in de bepalingen van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (het BUA). Deze 
aftrekbeperking treedt in werking als de zorginstelling belaste prestaties verricht en op grond daarvan de 
voorbelasting in eerste instantie in aftrek kan worden gebracht.  

Het BUA ziet op een uitsluiting of beperking van de aftrek in de gevallen waarin en voor zover de goederen en 
diensten worden gebruikt voor privédoeleinden van de ondernemer, werknemers en zakenrelaties. Denk bijvoorbeeld 
aan relatiegeschenken, uitgaven ten behoeve van maatschappelijk aanzien of verstrekkingen aan personeel voor 
persoonlijke doeleinden, waaronder huisvestingskosten voor buitenlandse uitzendkrachten/ingeleende artsen. 
Het recht op aftrek van voorbelasting wordt niet uitgesloten voor zover ter zake van deze prestaties door de 
zorginstelling btw is verschuldigd.  

Met andere woorden: wanneer de verschuldigde btw ter zake van deze prestaties hoger is dan de in aftrek gebrachte 
voorbelasting, hoeft op grond van het BUA geen correctie plaats te vinden. Evenmin hoeft de in aftrek gebrachte btw 
te worden beperkt wanneer de kostprijs, exclusief btw, van het totaal aan verstrekkingen minder bedraagt van € 227 
exclusief btw per persoon per jaar.  

10.3.4 De overdracht van een onderneming 

Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen (praktisch: een ‘onderneming’ of 
een zelfstandig deel daarvan), al dan niet tegen vergoeding, is géén btw verschuldigd. De overnemende partij treedt 
voor de btw-heffing in de plaats van de verkopende partij. Hierdoor blijven eventuele nog lopende 
herzieningstermijnen intact. Deze regeling geldt voor elke overdracht van een handelszaak of van een autonoom 
gedeelte van een onderneming met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, die samen een onderneming 
of een bedrijfsonderdeel vormen waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend. 

  



 
106  

 

Hoewel dat niet expliciet in de Wet OB 1968 is bepaald, valt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU op 
te maken dat de verkrijger de bedoeling moet hebben om de overgedragen handelszaak of het bedrijfsonderdeel te 
blijven exploiteren en niet om de desbetreffende activiteit onmiddellijk zonder meer te vereffenen en in voorkomend 
geval de overgenomen bedrijfsonderdelen te verkopen. 

Deze regeling is voor zorginstellingen onder andere van belang bij fusies, of bij verzelfstandiging/afsplitsing van 
bepaalde activiteiten.  

10.4 Uitgangspunten bij de beoordeling van prestaties 

10.4.1 Leveringen en diensten 

Het meest duidelijke voorbeeld van een prestatie is de levering van goederen, als uitvloeisel van een overeenkomst 
tussen twee partijen. Bij goederen gaat het dan om alle, voor menselijke beheersing vatbare, stoffelijke objecten. 
Als voorbeeld kan de verkoop van meubilair worden genoemd. 

De meeste activiteiten van een zorginstelling liggen echter in de sfeer van de dienstverlening. Dit vraagt ook direct 
om een juiste interpretatie. Diensten zijn gedefinieerd als prestaties, niet zijnde leveringen van goederen, die tegen 
vergoeding (ook wel: onder bezwarende titel) worden verricht. Het onderscheid tussen leveringen van goederen 
enerzijds en diensten anderzijds is vooral relevant bij de beoordeling van de plaats van de prestatie en in sommige 
gevallen ook voor de tariefstoepassing. Uit de definitie van het begrip ‘diensten’ volgt dat er een rechtstreeks verband 
moet bestaan tussen de prestatie enerzijds en de vergoeding anderzijds. Wordt voorafgaand aan de uit te voeren 
werkzaamheden met de opdrachtgever een vergoeding overeengekomen, dan is het verband duidelijk aanwezig. 

Zodra de zorginstelling echter subsidie ontvangt en om die reden ‘gratis’ of tegen gereduceerd tarief prestaties kan 
aanbieden, rijst onmiddellijk de vraag of de ontvangen subsidie geldt als een (onderdeel van de) vergoeding voor de 
te verrichten werkzaamheden. Als deze vraag positief moet worden beantwoord, rijst vervolgens de vraag of op deze 
prestatie een vrijstelling kan worden toegepast, zodat de zorginstelling uiteindelijk toch geen btw is verschuldigd. 

10.4.2 Intracommunautaire transacties 

Voor de btw-heffing geldt het uitgangspunt dat de btw ‘slechts’ verschuldigd is wegens leveringen en diensten die 
binnen het grensgebied van Nederland plaatsvinden. De plaats van de prestatie is om die reden nauwkeurig 
vastgelegd in de wettelijke bepalingen. Voor leveringen van goederen geldt de hoofdregel dat de plaats van levering is 
gelegen op de plaats waar het vervoer van de goederen aanvangt. Als het goed niet wordt vervoerd in verband met 
de levering, geldt hiervoor de plaats waar het goed zich bevindt op het moment van de levering. 

De plaats van dienst is voornamelijk afhankelijk van de vraag of de afnemer een ondernemer is of een consument. 
Diensten aan andere ondernemers zijn belast in het land waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd. In de 
gevallen dat de afnemer een ondernemer is en de dienstverrichter is gevestigd in een ander land dan de afnemer, 
geldt doorgaans een verleggingsregeling (zie paragraaf 10.5), vanwege de wetsfictie dat deze dienst belast is in het 
land waar de afnemer is gevestigd. Op deze hoofdregel bestaat een groot aantal uitzonderingen. Eén daarvan is die 
voor diensten ten aanzien van onroerende zaken. Deze zijn belast in het land waar de onroerende zaak is gelegen. 

Voorbeeld:  

Als een in Nederland gelegen verzorgingshuis wordt verbouwd door een Duits aannemersbedrijf, is dit bedrijf voor die 
dienst dus in Nederland btw verschuldigd, die – als het aannemersbedrijf niet ook in Nederland is gevestigd – door het 
verzorgingshuis moet worden voldaan! 

 
Zodra goederen (bijvoorbeeld bedden) worden geleverd door een ondernemer in een lidstaat van de Europese Unie, 
aan een ondernemer in een andere lidstaat, spreken we over ‘intracommunautaire transacties’. De verkopende 
ondernemer verricht daarbij een zogeheten ‘intracommunautaire levering’, die is belast met 0% btw (let op: dit is 
géén vrijstelling, zodat de verkoper, ter zake van de btw op kosten die zijn toe te rekenen aan deze transactie, wel 
recht heeft op aftrek van voorbelasting). De kopende ondernemer (bijvoorbeeld de zorginstelling die in Duitsland 
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bedden koopt) verricht in zijn woonland een intracommunautaire verwerving, waarover hij btw verschuldigd is. 
Deze btw zal bij het verrichten van belaste prestaties in beginsel gelijktijdig weer als voorbelasting in aftrek kunnen 
worden gebracht. De meeste zorginstellingen zullen met deze regeling worden geconfronteerd, omdat zij niet 
uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten. Verrichten zij wel uitsluitend vrijgestelde prestaties en verkrijgen zij niet 
voor meer dan € 10.000 per jaar goederen uit andere EU-lidstaten, dan geldt de regeling niet.  

Diensten over de grenzen heen zijn geen intracommunautaire transacties. Op grond van de voorschriften over de 
plaats van de dienst moet worden bepaald in welk land btw verschuldigd is. 

10.4.3 Verleggingsregeling 

In de Wet OB 1968 is voor een aantal gevallen een verleggingsregeling opgenomen. Wanneer deze regeling van 
toepassing is, is de btw verschuldigd door de afnemer van de prestatie en niet door degene die de prestatie verricht. 
De afnemer zal dan de naar haar verlegde btw als door haar zelf verschuldigd in de btw-aangifte moeten aangeven. 
De verleggingsregeling geldt onder meer in de volgende situaties: 

• De presterende ondernemer is niet in Nederland gevestigd, maar verricht in Nederland wel een belastbare levering 
of een dienst aan een daar gevestigde zorginstelling (bijvoorbeeld: het laten schilderen van een in Nederland 
gelegen ziekenhuis door een Belgische schilder of het aankopen van goederen in Nederland van een ondernemer 
uit een andere lidstaat).  

• Sinds 1 april 2013 is er onder voorwaarden een verplichte verleggingsregeling van kracht voor de levering van 
mobiele telefoons, geïntegreerde schakelingen (computerchips), spelcomputers, tablet pc’s en laptops. Het doel 
van deze verlegging van btw is het voorkomen en het stoppen van btw-carrouselfraude. De verleggingsregeling is 
van kracht als dergelijke apparatuur wordt geleverd voor € 10.000 (excl. btw) of meer. 

• Op 1 september 2017 is een verleggingsregeling van kracht geworden met betrekking tot 
telecommunicatiediensten. Deze regeling houdt in dat ondernemers, die telecommunicatiediensten verrichten aan 
andere ondernemers die zulke diensten aan hun klanten verrichten, geen btw meer berekenen aan hun afnemers. 
De btw wordt in dat geval verlegd van de provider naar de zorginstelling. De verleggingsregeling is alleen van 
toepassing indien een zorginstelling telecommunicatiediensten doorberekent aan bijvoorbeeld cliënten. 
Telecommunicatiediensten die de zorginstelling zelf gebruikt vallen niet binnen het bereik van de 
verleggingsregeling.  

• De levering van een onroerende zaak waarvoor is geopteerd voor btw-heffing (zie paragraaf 10.6.1).  
• De uitvoering van een werk van stoffelijke aard door een onderaannemer met betrekking tot onroerende zaken. 

In die situatie zijn ook de bepalingen van de Invorderingswet 1990 over de aansprakelijkheid voor de door de 
onderaannemer verschuldigde loonbelasting en premies werknemersverzekeringen van toepassing. Wanneer de 
zorginstelling als ‘eigenbouwer’ kwalificeert, zal deze regeling ook voor de zorginstelling aan de orde zijn. De btw-
heffing wordt verlegd in de relatie tussen onderaannemer en aannemer (waaronder de ‘eigenbouwer’). 

• Het ter beschikking stellen van een werknemer die werkzaam is bij de uitvoering van een werk van stoffelijke 
aard. De btw-heffing wordt verlegd in de relatie tussen de uitlener en de inlener van personeel. 
 

De laatste drie gevallen zijn een uitvloeisel van de antimisbruikwetgeving die in het verleden is ingevoerd, en het 
tweede en derde genoemde geval is ingevoerd ter bestrijding van btw-fraude. Door toepassing van de 
verleggingsregeling komen het voldoen van de verschuldigde btw en het recht op aftrek in één en dezelfde btw-
aangifte tot uitdrukking. Daarmee wordt voor de Belastingdienst het risico weggenomen dat er door de presterende 
ondernemer géén btw wordt voldaan, terwijl de afnemer wel zijn aftrekrecht wenst te effectueren. De invoering van 
de verleggingsregeling in geval van een buitenlandse leverancier of dienstverrichter berust op praktische gronden en 
voorkomt dat een buitenlandse ondernemer die incidenteel in Nederland een prestatie verricht zich hier moet laten 
registreren bij de Belastingdienst, om aan alle formaliteiten te kunnen voldoen. 

10.4.4 Btw-heffing bij subsidies 

Bij subsidies is van belang of sprake is van een vergoeding voor een prestatie. Als deze vraag bevestigend moet 
worden beantwoord, zal de subsidie in de regel belast zijn. Als het antwoord ontkennend luidt, is sprake van een niet-
belastbare subsidie. Van belang is hierbij om te beoordelen of de subsidie een vergoeding vormt voor een door de 
subsidieontvanger verrichte dienst. 
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In de praktijk worden de volgende subsidievormen onderscheiden: 

• Exploitatiesubsidies: hieronder worden verstaan subsidies die dienen om de exploitatie van bepaalde activiteiten 
sluitend te maken. In het algemeen wordt aangenomen dat dergelijke subsidies niet de vergoeding voor een 
prestatie vormen. De omstandigheid dat de subsidiegever toezicht houdt op een effectieve besteding van de 
verstrekte gelden door de ontvanger ervan, is op zichzelf niet voldoende om een prestatie tegen vergoeding aan 
te nemen. 

• Budgetsubsidies: hierbij wordt over het algemeen een bepaalde hoeveelheid geld beschikbaar gesteld, 
waartegenover de subsidieontvanger zich verplicht een aantal concreet benoemde activiteiten uit te voeren. 
Bij budgetsubsidies kan dus sprake zijn van een vergoeding voor een prestatie. Wanneer deze vergoeding wordt 
ontvangen voor vrijgestelde prestaties, blijft btw-heffing over de subsidie echter weer achterwege. 

• Prijssubsidies: deze vormen een onderdeel van de prijs die voor een bepaalde prestatie moet worden betaald en 
zijn daarmee onderdeel van het bedrag waarover bij belaste prestaties btw wordt geheven. Voor een prijssubsidie 
is vereist dat deze invloed heeft op de prijs van de prestatie. Het moet duidelijk zijn dat de voor de levering of de 
dienst in rekening gebrachte prijs lager is dan de normale prijs, vanwege het ontvangen van de subsidie. 
 

Wanneer de overheid bij het verstrekken van een subsidie handelt in het algemeen belang, zonder dat er goederen of 
diensten voor eigen gebruik verworven worden, levert dit volgens de huidige inzichten géén belastbare prestatie van 
de subsidieontvanger op. De omstandigheid dat het initiatief tot het verlenen van een subsidie uitgaat van de 
subsidiegever, kan erop duiden dat sprake is van een prestatie van degene die de subsidie ontvangt en dat de 
subsidie de vergoeding vormt voor die prestatie. 

10.4.5 Schadevergoeding 

In het algemeen wordt aangenomen dat schadevergoedingen geen vergoedingen voor verrichte prestaties zijn. 
Anders gezegd: er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de vergoeding en de prestatie. Btw-heffing is dan niet 
aan de orde. Enkele voorbeelden uit de rechtspraak maken duidelijk dat een verschil in de feitelijke situatie een ander 
btw-gevolg kan hebben: 

• Wanneer een overeenkomst vrijwillig wordt ontbonden tegen betaling van een overeengekomen afkoopsom, is 
sprake van een prestatie tegen vergoeding, tenzij de ontbinding plaatsvindt als afwikkeling ter voorkoming van 
een procedure. 

• In een geval waarin partijen overeenkomen de lopende procedures te beëindigen tegen betaling van een bedrag 
door de partij die een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is beslist dat geen sprake is van een vergoeding voor 
een prestatie. 

• Het in rekening brengen van administratiekosten voor de niet-tijdige teruggaaf van geleende boeken (boete) leidt 
niet tot btw-heffing. 

• Het tegen vergoeding afstand doen van een huurrecht is een prestatie waarop het btw-regime van toepassing is 
dat geldt voor de verhuur (vrijgesteld, tenzij is geopteerd voor btw-heffing). 
 

Verzekeringsuitkeringen zijn niet aan te merken als een vergoeding voor een prestatie van de verzekerde. Hierover is 
dus geen btw verschuldigd. 

10.4.6 Sponsoring 

Voorstelbaar is dat een zorginstelling een geldbedrag beschikbaar stelt, met het oog op een te houden 
(maatschappelijk) evenement dat aansluit op de activiteiten van de (thuis)zorginstelling. In een dergelijke situatie kan 
in fiscale zin sprake zijn van ‘sponsoring’. Sponsorgelden vormen de vergoeding voor een prestatie zodra de begiftigde 
zich jegens de sponsor verplicht bepaalde werkzaamheden te verrichten. Die werkzaamheden zullen veelal bestaan uit 
het maken van reclame voor de sponsor. 

Enkele voorbeelden uit de rechtspraak: 

• Het in gebruik geven van een zeiluitrusting voor het deelnemen aan zeilwedstrijden met een jacht, waarbij de 
naam van het jacht werd aangepast. 

• Het verstrekken van wielerkleding aan een wielerploeg. 
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• Het geven van ruchtbaarheid aan een bijdrage van een derde voor de aanschaf van apparatuur. 
• De enkele vermelding van de naam van de goede gever behoeft niet direct te leiden tot het aannemen van een 

prestatie tegen vergoeding. 
• Een bijdrage voor het houden van concerten, met als tegenprestatie het vermelden van de naam van de sponsor 

op programmafolders en op posters, is aangemerkt als vergoeding voor een prestatie. 
 

Van een prestatie tegen vergoeding kan ook sprake zijn als bepaalde prestaties tegen een lagere dan de gebruikelijke 
prijs worden verricht.  

Dat is het geval wanneer het prijsverschil is aan te merken als de vergoeding voor een andere prestatie. In zoverre is 
er dan sprake van betaling in natura. Bij sponsoring in natura wordt de waarde van de tegenprestatie over het 
algemeen gewaardeerd op de kostprijs van de beschikbaar gestelde goederen. 

Voorbeeld: sponsoring 

Een thuiszorginstelling geeft aan een voetbalclub voor een heel elftal de sportkleding, met daarop de naam en het logo 
van de instelling. De vergoeding (in natura) bestaat uit het maken van reclame door het elftal. De sponsor (de 
thuiszorginstelling) is voor de levering van de sportkleding btw verschuldigd over de kostprijs van de door hem 
beschikbaar gestelde kleding. 

 
10.5 Specifieke prestaties door zorginstellingen  

Voor de btw-heffing geldt de hoofdregel dat een prestatie tegen vergoeding belast is met btw. Een vrijstelling van btw 
vormt een uitzondering op deze hoofdregel. Om die reden zijn de vrijstellingen expliciet en limitatief opgenomen in de 
wet. Over het algemeen gaat het om vrijstellingen die verbonden zijn aan concrete prestaties (bijvoorbeeld de 
levering van een onroerende zaak).  

Uitzonderingen op de hoofdregel moeten beperkt worden uitgelegd. In de volgende onderdelen komt een aantal 
vrijstellingen aan bod. 

10.5.1 Vrijstellingen voor (on)roerende zaken 

De verhuur van een onroerende zaak is vrijgesteld van btw (hoofdregel). Deze verhuur kan pas met btw worden 
belast wanneer partijen hier voor kiezen. Partijen kunnen dit in het huurcontract regelen of een gezamenlijk verzoek 
daartoe doen aan de Belastingdienst. Belaste verhuur is slechts mogelijk als er een schriftelijke huurovereenkomst is 
en de huurder schriftelijk verklaart dat hij het gehuurde voor ten minste 90% zal gebruiken voor btw-belaste 
prestaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kapperszaak in een ziekenhuis. Indien de kapper een zelfstandige ruimte 
huurt van het ziekenhuis, kan geopteerd worden voor btw-belaste verhuur, aangezien de kapper voor meer dan 90% 
btw-belaste prestaties verricht. Als na toepassing van de vrijstelling op enig moment blijkt dat belaste prestaties zijn 
gedaald tot onder de 90%, dan is de huurder verplicht om de verhuurder daarover schriftelijk te informeren. 
Daarnaast moet de huurder een afschrift van die melding aan de Belastingdienst toezenden. Eén van de 
uitzonderingen op deze vrijstelling betreft de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen tegen vergoeding, 
bijvoorbeeld in een parkeergarage bij een ziekenhuis. Deze verhuur is dus steeds belast. 

Voor de levering van onroerende zaken geldt eveneens een vrijstelling (hoofdregel). Hierop bestaan de volgende 
uitzonderingen:  

Belaste leveringen van onroerende zaken 
De levering van een bouwterrein is belast met btw. Op 1 januari 2017 is het begrip ‘bouwterrein’ in de wet OB 1968 
gewijzigd. Vanaf die datum geldt als bouwterrein: ieder stuk onbebouwde grond dat kennelijk bestemd is om te 
worden bebouwd met een of meer gebouwen. Dit betekent dat al sprake is van een bouwterrein wanneer uit de 
beoordeling van alle omstandigheden, aan de hand van de intentie van partijen, ondersteund door objectieve 
gegevens, blijkt dat het terrein daadwerkelijk bestemd is voor bebouwing. De Nederlandse wetgeving is hiermee in  
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lijn gebracht met de ruimere definitie van het begrip bouwterrein uit de Europese btw-richtlijn. Voor btw-doeleinden 
kan ook sprake kan zijn van de levering van een bouwterrein als de leverancier grond levert waarop nog een gebouw 
staat maar hij zich er toe heeft verbonden om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slopen. 

Verder is sprake van een belaste levering bij de levering van een gebouw of een gedeelte daarvan, inclusief het erbij 
behorende terrein, wanneer dat gebouw nog géén twee jaren in gebruik is. Een ingrijpende verbouwing aan een pand 
kan voor de btw ook leiden tot de vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak, waardoor de levering belast is.  

Op verzoek van verkoper en koper kan een levering eveneens belast zijn. Hierbij moet de koper schriftelijk verklaren 
het gekochte object voor ten minste 90% te zullen gebruiken voor met btw belaste prestaties. De keuze voor een 
belaste levering kan worden opgenomen in de notariële akte van levering. Daarnaast kan vooraf toestemming worden 
gevraagd aan de Belastingdienst. Die toestemming zelf hoeft op het moment van de eigendomsoverdracht echter nog 
niet te zijn ontvangen. Het verzoek zelf moet wel voor de overdracht zijn ingediend. Verder geldt bij de optie voor 
belaste levering met betrekking tot de door de verkoper verschuldigde btw de verleggingsregeling, waardoor de koper 
de btw ter zake van deze transactie in zijn aangifte moet opnemen (zie ook paragraaf 10.5). 

Levering van roerende zaken die uitsluitend zijn gebruikt voor vrijgestelde prestaties 
De levering van roerende zaken die door de zorginstelling uitsluitend zijn gebruikt voor vrijgestelde prestaties is ook 
vrijgesteld. Voorbeelden hiervan zijn: de verkoop van bedden, rolstoelen, kantoormeubilair, auto’s en dergelijke, mits 
uiteraard aan de eis wordt voldaan dat deze uitsluitend, dus voor 100%, zijn gebruikt voor vrijgestelde activiteiten. 

10.5.2 Btw-vrijgestelde zorgprestaties 

Het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen 
Als uitgangspunt geldt dat verpleeg- en verzorgingsinstelling btw-belaste prestaties verrichten, tenzij een vrijstelling 
van toepassing is. Eén van die vrijstellingen betreft het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen 
personen. Deze vrijstelling ziet onder andere op de diensten die worden verricht door de aan de inrichting verbonden 
artsen, verpleegsters, enz., en geldt naast ziekenhuizen ook voor verpleeginrichtingen, psychiatrische inrichtingen en 
dergelijke. De vrijstelling omvat ook de leveringen en de diensten die nauw samenhangen met het verplegen en het 
verzorgen, waaronder het verstrekken van spijzen en dranken, alsmede het verstrekken van genees- en 
verbandmiddelen, aan de personen die worden verzorgd of verpleegd in de instelling. Ook kunnen worden daaronder 
begrepen het ter beschikking stellen van kamers, ledikanten, en met de huisvesting verband houdende diensten. 
Echter, deze vrijstelling is slechts van toepassing wanneer de instelling met deze prestaties geen winst beoogt 
(zie paragraaf 10.5.3).  

Prestaties die onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen mogen ook in de vrijstelling 
delen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het tegen vergoeding ter beschikking stellen van medische apparatuur aan de in de 
inrichting werkzame artsen. Opgenomen personen tegen vergoeding gelegenheid geven tot telefoneren of televisie 
kijken, is dan ook niet vrijgesteld; die prestatie is namelijk niet onontbeerlijk voor de btw-vrijgestelde handelingen.  

Diensten van derden die op zichzelf bezien btw-belast zijn, delen in de vrijstelling als die diensten een wezenlijk, 
inherent en onafscheidbaar deel zijn van de door een inrichting verrichte gezondheidskundige behandeling van de 
mens met een therapeutisch doel. Een dienst is enkel wezenlijk, inherent en onafscheidbaar als het een onderdeel is 
van de gezondheidskundige behandeling waarvan de ene fase niet kan slagen zonder de andere. Hierbij is niet van 
belang of de derde een medisch dienstverlener is. 
De nauw samenhangende leveringen van goederen en diensten zijn evenwel van de vrijstelling uitgesloten:  

• wanneer zij niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen; en 
• wanneer zij in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door deze handelingen 

uit te voeren in rechtstreekse mededinging met btw-plichtige commerciële ondernemingen. 
 

Het ter beschikking stellen van personeel door een ondernemer kan onder omstandigheden worden aangemerkt als 
een nauw met de hoofdprestatie van die ondernemer samenhangende dienst. Dat is het geval als: 

• de uitlener voor zijn hoofdprestatie de vrijstelling voor het verzorgen en verplegen van in een inrichting 
opgenomen personen toepast; 
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• de inlener voor zijn soortgelijke hoofdprestatie als die de uitlener verricht, ook de vrijstelling voor het verzorgen 
en verplegen van in een inrichting opgenomen personen toepast; 

• het ter beschikking stellen van personeel onontbeerlijk is voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen van 
de inlener; en 

• het ter beschikking stellen van personeel er niet in hoofdzaak toe strekt dat de uitlenende partij zich daarmee 
extra opbrengsten verschaft door de uitvoering van handelingen die worden verricht in rechtstreekse mededinging 
met die van commerciële ondernemingen die aan de btw zijn onderworpen. Hiervan is in ieder geval geen sprake 
als de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het personeel beperkt blijft tot de brutoloonkosten van de 
betrokken werknemer(s). Het berekenen van een redelijke vergoeding voor de werkzaamheden die zijn verbonden 
aan het optreden als formeel werkgever vormt geen belemmering om btw-heffing achterwege te laten. 

Gezondheidskundige verzorging van de mens 
Als de vrijstelling voor de instelling niet van toepassing is omdat er sprake is van winst beogen, kan een btw-
vrijstelling worden genoten voor zover het de gezondheidskundige verzorging van de mens betreft die wordt verleend 
door medici van wie de prestaties zijn vrijgesteld. In de btw-wetgeving is een vrijstelling opgenomen voor medische 
diensten. De diensten van beroepsbeoefenaren die onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG) vallen, zijn vrijgesteld van btw.  

Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens gewijzigd. 
De wetswijziging beperkt de btw-vrijstelling tot de diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de 
mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben 
voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij de Wet BIG, voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van 
dit beroep horen en onderdeel vormen van de bedoelde opleiding. 

In 2016 heeft de staatssecretaris de reikwijdte van deze vrijstelling echter verbreed, niet-BIG’ers, en 
beroepsbeoefenaars die buiten hun deskundigheid handelen, kunnen, wanneer de prestaties een wezenlijk, inherent 
en onafscheidbaar deel uitmaken van de medische behandeling en van gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn, 
gebruikmaken van de vrijstelling met terugwerkende kracht tot 27 maart 2015 indien het gaat om diensten verricht 
aan de individuele patiënt. 

Deze vrijstelling geldt ook voor diensten aan personen die niet in de inrichting zijn opgenomen en die bijvoorbeeld 
vanuit de polikliniek of dagbehandeling worden verricht. Daarnaast geldt de vrijstelling ook voor prestaties aan 
personen met een indicatiebesluit in de zin van de Wet Langdurige Zorg, of indien de patiënt aanspraak maakt op de 
zorg op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Commerciële verpleeg- of verzorgingsinrichtingen  
Voor commerciële verpleeg- of verzorgingsinrichtingen geldt de wettelijke vrijstelling vooralsnog niet, omdat zij winst 
beogen (zie paragraaf 10.5.4). Het betreft hier bijvoorbeeld particuliere verzorgingshuizen, particuliere 
verpleegtehuizen of particuliere tehuizen voor de opvang van hulpbehoevende gehandicapten. De staatssecretaris van 
Financiën heeft echter goedgekeurd dat deze inrichtingen voor de verpleging en verzorging van de in die inrichting 
opgenomen personen toch een beroep mogen doen op de vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor het verstrekken 
van spijzen en dranken aan de in de commerciële zorginrichting opgenomen personen. Aan deze goedkeuring verbindt 
de staatssecretaris de voorwaarden dat aan de inrichting een BIG-gediplomeerde verpleegkundige is verbonden en 
dat in de inrichting hulpbehoevende personen zijn opgenomen die in meer of mindere mate verpleging nodig hebben. 
Daarnaast mogen commerciële verpleeg- en/of zorginrichtingen die ervoor kiezen om geen gebruik (meer) te maken 
van deze goedkeuring niet meer terugkomen op die gemaakte keuze.  

Naast de vrijstelling voor de hoofdactiviteit – verpleging en verzorging – gelden er nog verschillende specifieke 
voorschriften, waarvan er hierna een aantal wordt toegelicht. 

Thuiszorg 
Er geldt een btw-vrijstelling voor bepaalde thuiszorgdiensten die zijn beschreven in de Wet langdurige zorg, waarbij 
zorg wordt verleend aan personen voor wie in een indicatiebesluit is vastgelegd dat zij op die zorg zijn aangewezen.  
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Tot de bedoelde diensten behoren niet de bij ministeriële regeling aangewezen diensten in verband met het 
voorkomen van ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen. De vrijstelling zal uitsluitend gelden voor de 
volgende prestaties, verleend aan personen voor wie de zorgbehoefte is vastgelegd in een indicatiebesluit: 

• persoonlijke verzorging; 
• verpleging; 
• ondersteunende begeleiding; 
• activerende begeleiding; 
• behandeling; 
• het gebruik van een verpleegartikel gedurende een termijn van ten hoogste 26 weken.  

 
Indien de verzekerde met een persoonsgebonden budget zelf huishoudelijke hulp inkoopt, valt deze hulp onder de 
vrijstelling. De verkoop van verpleegartikelen is, ook als die verkoop plaatsvindt in de zogenoemde thuiszorgwinkels, 
belast met btw. Ditzelfde geldt ook voor de bemiddeling bij thuiszorgprestaties.  

Wijkverpleging 
Op 6 juni 2015 heeft de staatssecretaris duidelijkheid gegeven over de btw-positie van de wijkverpleegkundige. 
Als gevolg van de nieuwe wetgeving in de zorg, die op 1 januari 2015 is ingegaan, zijn bepaalde activiteiten van de 
wijkverpleegkundige btw-belast. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat 
door de gewijzigde wetgeving wijkverpleging een btw-belaste prestatie is geworden. Middels een beleidsbesluit heeft 
de staatssecretaris goedgekeurd dat een btw-vrijstelling van toepassing is voor diensten die aanbieders van 
wijkverpleging verrichten in het kader van zogenoemd ‘wijkgericht werken’.  

Ketenzorg 
Vanaf 1 januari 2016 is een vrijstelling van toepassing op handelingen met betrekking tot ketenzorg. 

De vrijstelling geldt voor werkzaamheden door samenwerkingsverbanden op het gebied van multidisciplinaire 
eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische aandoening of geboortezorg, waarvoor door de zorgverzekering een 
vergoeding wordt betaald op grond van de Zorgverzekeringswet en welke nader zijn beschreven in de beleidsregels 
van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Personenalarmering 
Per 1 januari 2014 kunnen de personenalarmeringsdiensten die door zorginstellingen worden verricht aan anderen 
dan bewoners van deze instellingen niet meer delen in de btw-vrijstelling.  

Het begrip ‘bewoners’ is op verschillende wijzen uit te leggen en hierover bestaat momenteel nog wat discussie:  

• zeker is in ieder geval dat de personenalarmeringsdienst voor intramurale cliënten ook na 1 januari 2014 
vrijgesteld is van btw;  

• voor de extramurale cliënten in een (aanleun)woning die zij huren van de zorginstelling (dit gaat met name spelen 
bij scheiden wonen/zorg) bestaat onduidelijkheid over de vraag of de vrijstelling van toepassing is. Deloitte is van 
mening dat ook in deze situatie sprake is van een ‘bewoner’, waardoor ook na 1 januari 2014 de vrijstelling van 
toepassing kan blijven.  
 

Uit lagere rechtspraak blijk dat personenalarmeringsdiensten toch vrijgesteld kunnen plaatsvinden voor extramurale 
cliënten wanneer: 

• ouderen standaard zowel de alarmering als de alarmopvolging afnemen, waardoor sprake is van één prestatie; 
• een BIG-professional beantwoordt de oproep, beoordeelt de hulpvraag en neemt het besluit ten aanzien van de 

opvolgzorg, of het uitblijven daarvan; 
• er geen sprake is van concurrentieverstoring. 

 
Of voor de opvolgzorg – naast de kosten van de installatie van de apparatuur – een aparte vergoeding in rekening 
wordt gebracht doet niet af aan de toepassing van de vrijstelling. 
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Bevorderen zelfstandig wonen ouderen  
Naast de algemene vrijstelling voor zorginstellingen geldt ook een btw-vrijstelling voor de leveringen en diensten – 
mits hiermee niet systematisch winst wordt beoogd – door bejaardenoorden en andere instellingen op het gebied van 
bejaardenzorg, voor prestaties die in het bijzonder zijn gericht op het handhaven of bevorderen van de mogelijkheden 
voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ook ziet de vrijstelling op het verstrekken van spijzen 
en dranken (tafeltje dekje) en het doen gebruiken van bad- en douchegelegenheid, het geven van voetverzorging en 
ouderengymnastiek. 

Tot de vrijgestelde prestaties behoren niet: 

 

 
 

Financieel beheer bewonersgelden  
Het betreft het, tegen vergoeding, beheren van gelden van langdurig in deze vrijgestelde zorginstellingen verblijvende 
personen, die zelf niet in staat zijn hun vermogensrechtelijke belangen waar te nemen. De staatssecretaris van 
Financiën heeft goedgekeurd dat dit beheer vrijgesteld van btw mag geschieden, voor zover dit plaatsvindt op niet-
winstbeogende basis. Dit geldt ook als het hier bedoelde financiële beheer formeel is ondergebracht bij een 
afzonderlijke stichting, doch de betrokken zorginstelling de feitelijke beheerwerkzaamheden blijft verrichten, en mits 
het gaat om het financiële beheer voor personen die in de eigen zorginstelling zijn opgenomen. 

10.5.3 Het beogen van winst 

Voor enkele vrijstellingen (bijvoorbeeld het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen) geldt 
de restrictie dat deze slechts van toepassing zijn onder de voorwaarde dat met de desbetreffende prestaties niet 
systematisch winst wordt beoogd. Het aantal vrijstellingen waarvoor deze (aanvullende) voorwaarde geldt, is als 
gevolg van de rechtspraak sterk verminderd, omdat deze voorwaarde concurrentieverstorend kan werken. 

Onder het beogen van winst wordt in dit kader ook verstaan het behalen van exploitatieoverschotten, tenzij deze niet 
worden uitgekeerd, maar worden aangewend voor vrijgestelde prestaties. Hierbij moeten alle activiteiten van de 
instelling in aanmerking worden genomen. Overigens is in het Belastingplan 2015 aangekondigd dat dit ‘winstverbod’ 
voor ‘het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen’ komt te vervallen. De inwerkingtreding 
is afhankelijk van een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Omdat het Koninklijk Besluit nog niet is genomen, geldt 
deze voorwaarde nog steeds. Onlangs is in een nieuw besluit van de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat 
de wetswijziging er op korte termijn aan zit te komen. 

10.5.4 Overige kenmerkende prestaties door zorginstellingen 

Parkeerruimte  
Het tegen een vergoeding ter beschikking stellen van parkeerruimten, respectievelijk het gelegenheid geven tot 
parkeren, is belast met btw. Er bestaat dan ook recht op aftrek van voorbelasting.  

Worden parkeerruimten om niet – dus gratis – ter beschikking gesteld aan zowel patiënten en bezoekers als aan 
personeel, dan bestaat slechts aftrekrecht voor zover het gebruik van de betreffende parkeerruimten dienstbaar is aan 
belaste prestaties (bijvoorbeeld het gebruik voor belaste kantineactiviteiten).  

Telefoon en televisie  
Aangezien aan het ter beschikking stellen van faciliteiten voor het kijken van televisie of het voeren van 
telefoongesprekken geen medische indicatie ten grondslag ligt, is hierop geen btw-vrijstelling van toepassing. 
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Het verstrekken van spijzen en dranken aan anderen dan in de inrichting opgenomen personen 
Voor zover het verstrekken van spijzen en dranken aan personeel niet gescheiden plaatsvindt van het verstrekken van 
spijzen en dranken aan de in de inrichting opgenomen personen, is goedgekeurd dat de btw-vrijstelling van 
toepassing blijft, ook als het verstrekken bijkomstig aan derden (bezoekers) gebeurt. Uiteraard kan in deze gevallen 
geen aanspraak worden gemaakt op aftrek van voorbelasting. 

Winkel 
De uit de exploitatie van een winkel in de inrichting (toko) voortvloeiende leveringen van levensmiddelen zijn in 
beginsel belast met btw. Instellingen van sociaal culturele aard (zoals zorginstellingen) die vrijgestelde prestaties 
verrichten, kunnen naast hun btw-vrijgestelde hoofdactiviteiten ook nevenactiviteiten verrichten in de vorm van 
bijvoorbeeld verkoop van door cliënten zelf gemaakte producten. Met de opbrengst kunnen dan andere zaken 
gefinancierd worden. Dit zijn zogenoemde ‘fondsverwervingsactiviteiten’. Fondsverwervingsactiviteiten zijn in beginsel 
vrijgesteld, mits is voldaan aan een aantal voorwaarden:  

• De opbrengsten van leveringen bedragen niet meer dan €68.067 per jaar; of 
• De opbrengsten van diensten bedragen niet meer dan €22.689 per jaar; 
• De leveringen of diensten leveren een concurrentieverstoring op. 

 
Wij merken daarbij op dat, mochten de genoemde omzetgrenzen in een jaar worden overschreden, er btw moet 
worden afgedragen over de omzet, maar daar tegenover bestaat ook een recht op aftrek van de btw op direct 
toerekenbare kosten. 

Tafeltje dekje  
De toepassing van deze vrijstelling strekt zich tevens uit tot de verstrekkingen die plaatsvinden in het kader van de 
extramurale zorg ten behoeve van zelfstandig wonende ouderen. Deze vrijstelling mag ook worden toegepast door 
andere ondernemers dan instellingen op het gebied van bejaardenzorg aan zelfstandig wonende bejaarden. 
Deze goedkeuring kan tevens toepassing vinden op de verstrekking van spijzen en dranken door de betreffende 
instellingen die geschiedt aan bejaardenoorden en andere ondernemers dan instellingen op het gebied van de 
bejaardenzorg. Dit laatste geldt echter alleen voor zover het betreft de verstrekking van maaltijden die kennelijk zijn 
bestemd om te worden genuttigd door bejaarden. Overigens dient bij toepassing van de vrijstelling steeds te worden 
afgezien van het recht op aftrek van voorbelasting. De betreffende ondernemers mogen voor het geheel van hun 
prestaties geen winst beogen.  

Servicekosten 
Steeds meer instellingen leveren zelf elektriciteit aan derden. Deze levering van elektriciteit is in beginsel belast met 
btw, maar kan in sommige gevallen opgaan in de btw-vrijgestelde verhuur (op basis van een besluit van de 
Staatssecretaris). Uit een arrest van het Hof van Justitie van de EU kan worden afgeleid dat de doorberekening van 
nutsvoorzieningen (zoals gas, water en elektra) een afzonderlijke prestatie vormt indien de huurder zelf zijn verbruik 
kan bepalen aan de hand van individuele meters en aan de huurder conform zijn verbruik wordt gefactureerd. 
Voor  ndere aanvullende prestaties van de verhuurder lijkt te gelden dat indien de huurder zelf zijn dienstverrichter 
naar keuze kan contracteren en de kosten afzonderlijk van de verhuur op de factuur zijn vermeld, er sprake is van 
een afzonderlijke prestatie.  

Verstrekking dure medicijnen (ziekenhuisverplaatste zorg) 
Sinds 2012 zijn bepaalde (dure) medisch-specialistische geneesmiddelen integraal en exclusief onder de 
ziekenhuisbekostiging gebracht. Deze geneesmiddelen zijn hierdoor niet langer onderdeel van de aanspraak op 
‘farmaceutische zorg’ en zijn dus niet meer in het geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) opgenomen, maar 
komen als medisch-specialistische zorg uitsluitend onder de aanspraak ‘geneeskundige zorg’ te vallen. Het gaat hier 
om geneesmiddelen die deel uitmaken van de medisch-specialistische behandeling en onder de titel 
‘ziekenhuisverplaatste’ zorg in de thuissituatie worden toegediend. Als eerste stap zijn per 1 januari 2012 de 
zogenaamde TNF-alfaremmers overgeheveld. In 2013 heeft ook de overheveling van de oncolytica en groeihormonen 
plaatsgevonden. 

In de btw-wetgeving is opgenomen dat de verpleging en verzorging van in een inrichting (‘intramurale’) opgenomen 
personen is vrijgesteld van btw. De verstrekking van geneesmiddelen is hiervan een onderdeel en gaat daarmee op in 
de btw-vrijstelling. In zijn algemeenheid is de verstrekking van geneesmiddelen in het kader van 
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ziekenhuisverplaatste zorg aan extramurale cliënten door ziekenhuizen, zoals ook bij apothekers, een btw-belaste 
prestatie, tegen vaak het verlaagde btw-tarief (6%). Het ministerie van Financiën heeft dit ook teruggekoppeld als 
antwoord op vragen van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) en de NVZ (Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen) op dit punt. Door de btw-belaste verstrekking heeft het ziekenhuis een volledig recht op 
aftrek van btw die ter zake van deze verstrekking aan het ziekenhuis in rekening wordt gebracht. Daarnaast heeft de 
btw-belaste omzet van de dure medicijnen een positieve invloed op het pro ratapercentage. 

Inmiddels is een en ander met betrekking tot btw-aspecten van de verstrekking van dure geneesmiddelen vastgelegd 
in een vaststellingsovereenkomst (VSO) die kan worden gesloten met de Belastingdienst. De VSO is te beschouwen 
als een hulpmiddel voor zorginstellingen. Vanwege het feit dat er een aantal aandachtspunten uit de VSO volgen, is 
van belang om goed na te denken over het wel of niet tekenen van de VSO.  

Verlaagd tarief voor medicijnen 
Het kabinet stelt in het Belastingplan 2018 voor de definitie van geneesmiddelen voor de toepassing van het verlaagd 
btw-tarief per 1 januari 2018 aan te scherpen.  

Door de aanscherping van de wetgeving zullen producten vanaf 1 januari 2018 alleen onder het verlaagde btw-tarief 
van 6% vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de 
Geneesmiddelenwet of indien zij daarvan expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die op basis van hun presentatie als 
geneesmiddel thans delen in het verlaagde btw-tarief, terwijl ze vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet en 
Europese regelgeving voor cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen evident niet als geneesmiddel in het 
handelsverkeer mogen worden gebracht, zullen vanaf 1 januari 2018 niet meer onder het verlaagde btw-tarief vallen. 
Voor het overgrote deel van de geneesmiddelen die nu onder het verlaagde btw-tarief vallen heeft deze aanscherping 
geen gevolgen, aldus het ministerie van Financiën. 

Doordat het een voorstel voor een wetswijziging betreft, kunnen er tijdens de parlementaire behandeling nog 
wijzigingen plaatsvinden. Daardoor is het nog onzeker wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. 

10.5.5 Inzet van arbeidskrachten en samenwerkingsverbanden 

Indien personeel door de zorginstelling wordt uitgeleend, verricht de zorginstelling in principe een belaste prestatie, 
ook indien de inlener een andere zorginstelling is. Omdat de inlenende zorginstelling geen (volledig) recht op aftrek 
van voorbelasting heeft, is deze btw kostprijsverhogend. Btw-heffing kan worden voorkomen in de volgende situaties: 

• Het (structurele) detacheringscontract wordt zodanig opgesteld dat voldaan wordt aan de door de staatssecretaris 
van Financiën in een goedkeuring opgenomen strikte eisen. Op basis van deze goedkeuring kan heffing van btw 
dan achterwege worden gelaten. 

• In plaats van een detacheringscontract wordt een opdrachtcontract opgesteld. Daarbij wordt dan overeengekomen 
dat de ene instelling zorgprestaties zal verrichten ten behoeve van de andere zorginstelling, waarbij niet onder 
leiding en toezicht van de inlener wordt gewerkt. Daarbij kan het desbetreffende personeelslid worden ingezet. 
Omdat het verlenen van zorgprestaties is vrijgesteld, kan btw-heffing achterwege blijven. Indien het personeelslid 
ook werkzaamheden blijft verrichten voor de uitlenende instelling, kan een contract worden opgesteld dat voldoet 
aan de voorwaarden van kosten voor gemene rekening. Er wordt dan van tevoren een vaste verdeelsleutel 
afgesproken, op basis waarvan de kosten worden gedeeld. Ook het risico (van bijvoorbeeld ziekte) moet beide 
instellingen naar de afgesproken verhouding aangaan. De voorwaarden voor het toepassen van kosten voor 
gemene rekening worden de laatste tijd overigens (steeds) strikter uitgelegd door de Belastingdienst. 

• Het uitlenen van personeel kan worden beschouwd als een nauw met de zorgdiensten samenhangende prestatie 
(zie paragraaf 10.5.2). 

• De Belastingdienst heeft in een vraag en antwoord besluit eind 2015 benoemd dat werkzaamheden door 
(medisch) ondersteunend personeel onder voorwaarden btw-vrijgesteld kunnen plaatsvinden. Het gaat in dit geval 
om de werkzaamheden van (medisch) ondersteunend personeel zoals poli-assistenten die opgaan in de 
werkzaamheden van het BIG-geregistreerd personeel, omdat die medische werkzaamheden naar hun aard een 
wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de aan patiënten geboden medische verzorging vormen. 
De diensten van het (medisch) ondersteunend personeel delen in dat geval in de vrijstelling van artikel 11-1-g 
Wet op de Omzetbelasting 1968. Niet-medische werkzaamheden, zoals managen en schoonmaken, kunnen niet in 
de vrijstelling delen. 
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• In onder andere de beantwoording van Kamervragen is een nadere verduidelijking gegeven wat betreft situaties 
waarin een zzp’er in de zorg btw in rekening moet brengen over prestaties aan zorginstellingen. Dit is volgens de 
minister het geval als een verpleegkundige óf andere  
BIG-geregistreerde (al dan niet via een bemiddelingsbureau) werkt onder leiding en toezicht van de zorginstelling. 
In verschillende uitspraken is echter geoordeeld dat de btw-vrijstelling van toepassing is als een BIG-
geregistreerde zelfstandige (niet onder leiding en toezicht) een gezondheidskundige dienst verricht, een Wet BIG-
opleiding heeft afgerond en de verrichte dienst behoort tot het deskundigheidsbereik van die beroepsbeoefenaar. 
Verder is in de rechtspraak beslist dat het verrichten van diensten door een zelfstandige anesthesiemedewerker 
(niet BIG-geregistreerd en werkend onder leiding of toezicht van een arts) die een essentieel onderdeel vormen 
van de behandeling van de patiënt, gericht op diens genezing, onder de btw-vrijstelling valt.  
 

Voor alle situaties geldt dat de voorwaarden dan wel de toepassing van genoemde uitspraken strikt moet(en) worden 
uitgelegd en dat afstemming met de Belastingdienst vrijwel altijd aan te raden is. Het is landelijk beleid van de 
Belastingdienst dat joint ventures van zorginstellingen met outsourcingpartijen, zoals onderhoudsbedrijven en 
schoonmaakbedrijven, kritisch worden bekeken. 

10.5.6 Medisch specialistisch bedrijf 

Middels een samenwerkingsovereenkomst tussen een ziekenhuis en een medisch specialistisch bedrijf (hierna: MSB) 
verbindt een MSB zich tot het verlenen van medisch specialistische zorg aan patiënten die zich aan de zorg van het 
ziekenhuis hebben toevertrouwd. Voor deze prestaties biedt het ziekenhuis de specialist diverse faciliteiten, zoals de 
terbeschikkingstelling van ruimte, personeel en medische instrumenten en verzorgt het de administratie en 
facturering. Omdat het MSB en het ziekenhuis gezamenlijk de zorg aan de patiënten zullen verlenen, zullen zij over en 
weer gebruikmaken van elkaars faciliteiten, kennis en kunde. Voor de Wet OB 1968 is het van belang te bepalen 
welke prestaties over en weer worden verricht en dient per prestatie te worden bepaald of er btw verschuldigd is.  

In het hierna opgenomen schema is een aantal mogelijke prestaties weergegeven met de in een vraag-
antwoordbesluit van de Belastingdienst genoemde btw-gevolgen.  

Prestatie ziekenhuis aan MSB/PH BV/Medisch specialist 
Declaratiediensten (DBC-administratie) N.v.t.: prestatie doet zich niet meer voor 
Administratieve diensten In beginsel belast (21%) 
Inzet BIG-professionals bij MSB/’onderaanneming’ van zorg Vrijgesteld, mits duidelijke overeenkomsten en geen 

‘arbeidsrelatie’ bij MSB 
Inzet/detachering van BIG bij MSB Belast (21%), tenzij: 

1) Onontbeerlijk voor 2) ‘ziekenhuisprestatie’ MSB én 3) 
geen concurrentieverstoring door o.a. 4) loutere 
doorbelasting brutoloonkosten 
1) Detachering voor onbepaalde tijd is en 2) betrokken 
personeelslid contract onbepaalde tijd heeft bij ziekenhuis 
heeft (of kortlopend met intentie voor onbepaalde tijd). 
MSB hoeft bij al langlopend contract bij ontbinding 
arbeidsovereenkomst pas mee te betalen aan 
ontslagvergoeding per start detachering 
Het 1) A(N)IOS betreft en 2) ze worden ingezet indien in 
het kader van ‘beroepsopleiding’ 

Inzet niet-BIG professionals bij MSB Belast (21%), tenzij: 
Inzet poli-assistenten voor medische werkzaamheden, die 
wezenlijk, inherent en onafscheidbaar zijn aan patiënten 
geboden zorg 
Inzet medisch-secretaresses, mits ingezet voor of bij 
medische prestaties MSB (én voorwaarden 4b) 

Doorbelasten verzekeringskosten Wellicht is sprake van een doorlopende post, waardoor de 
dienst wordt geacht aan en vervolgens door het ziekenhuis 
te zijn verleend en is het ziekenhuis geen btw verschuldigd. 

(Doorbetaling) transitiegelden (subsidie indiensttreding) Onbekend, maar vermoedelijk onbelast 
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Prestaties overig 
Verrichten medische diensten arts aan MSB via PH BV Vrijgesteld 
Verrichten bestuurstaak door arts aan MSB Belast (21%); let op samenloop loonheffingen 
Verrichten medisch managementtaak door arts of MSB aan 
ziekenhuis 

Belast (21%); let op samenloop loonheffingen 

Vergoeding voor uitreden uit MSB (goodwill) Onbekend 
 
10.6 Overdrachtsbelasting 

Voor zorginstellingen geldt in de praktijk dat bij de aankoop van nieuwe onroerende zaken in de regel btw 
verschuldigd zal zijn door de verkoper, en dat door de kopende zorginstelling een beroep kan worden gedaan op een 
vrijstelling van overdrachtsbelasting (zie paragraaf 10.6.1). 

Bij de aankoop van bestaande onroerende zaken betaalt de zorginstelling 6% overdrachtsbelasting over de waarde 
van de aangekochte zaken. Deze waarde is ten minste gelijk aan de betaalde koopsom, maar kan ook hoger zijn. 
Op grond van de zogeheten ‘reorganisatievrijstelling’ kan – mits aan de voorwaarden wordt voldaan – een 
(thuis)zorginstelling met vrijstelling van overdrachtsbelasting onroerende zaken overdragen aan een 
dochtervennootschap. 

Een tarief van 2% geldt voor onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. 
Verzorg-, verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn expliciet uitgezonderd als ‘woning’ waarop het 2% 
overdrachtsbelastingtarief van toepassing is. Omdat in verzorg- of verpleeghuizen soms ook sprake is van bewoning 
door particulieren, adviseren wij bij de verkrijging van een dergelijke onroerende zaak te beoordelen of het 2%-tarief 
van toepassing kan zijn.  

Wanneer de zorginstelling door de Belastingdienst is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), kan in 
een situatie van juridische fusie met een andere ANBI, of een taakoverdracht aan een andere ANBI, geen 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.  

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet echter worden voldaan aan enkele voorwaarden. 
Een belangrijke voorwaarde is dat commerciële factoren geen rol mogen spelen. Zie voor ANBI verder 
paragraaf 15.13. 

Verder is in de overdrachtsbelastingwetgeving een (fusie)vrijstelling opgenomen. Een belangrijke voorwaarde die in 
het kader van de faciliteit wordt gesteld, is dat de fusie moet plaatsvinden op grond van zakelijke overwegingen. 
Als toelichting op het begrip ‘zakelijke overwegingen’ spelen in elk geval de feiten en omstandigheden van het 
afzonderlijke geval een belangrijke rol en zijn de volgende zaken van belang: 

• Bij de beoordeling van de zakelijkheid dient met name de organisatiegraad van de fuserende instellingen te 
worden betrokken. 

• Het opgaan van een rechtspersoon in een andere rechtspersoon moet leiden tot substantiële schaalvoordelen, tot 
synergie-effecten. Het moet daarbij duidelijk zijn dat de organisatie die als gevolg van de fusie ontstaat, duidelijk 
meer is dan de optelsom van de vóór de fusie bestaande onderdelen. 

• Ingeval uitsluitend voor de vorm van juridische fusie wordt gekozen vanwege eenvoudigere juridische 
leveringsvereisten, wordt niet voldaan aan de (hoofd)zakelijkheidstoets. 

• Ook moeten de aandeelhouders/bestuurders van de verdwijnende rechtspersoon enig belang verkrijgen in de 
verkrijgende rechtspersoon. 

• Het geheel van de activiteiten van de fuserende rechtspersonen dient ten minste drie jaar te worden voortgezet. 
Indien aan deze termijn niet wordt voldaan, is de niet geheven overdrachtsbelasting alsnog verschuldigd. 

 
10.6.1 Samenloopvrijstelling 

Bij levering van onroerende zaken is er naast btw in beginsel ook overdrachtsbelasting verschuldigd; deze samenloop 
van belastingen tracht de wetgever te voorkomen door in een aantal gevallen de heffing van overdrachtsbelasting 
achterwege te laten. De wetgever heeft dit gedaan door een vrijstelling in de wet Belasting op Rechtsverkeer op te 
nemen die een van rechtswege btw-belaste levering van onroerend goed vrijstelt.  
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De vrijstelling is van toepassing op de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het bijbehorend 
terrein vóór, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, alsmede de levering van een 
bouwterrein (zie paragraaf 10.5.1). De vrijstelling is niet van toepassing wanneer er is geopteerd voor een belaste 
levering, omdat niet kan worden geopteerd wanneer de onroerende zaak nog geen twee jaar in gebruik is. Ook in het 
geval van overdracht van een onroerend goed dat wel gebruikt als bedrijfsmiddel maar ter zake waarvan de verkrijger 
geen recht op aftrek van btw heeft, is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 
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11 Loonheffingen 

11.1 Inleiding 

Iedere zorginstelling die mensen in dienst heeft, krijgt in haar hoedanigheid als inhoudingsplichtige te maken met de 
loonheffingen. Als inhoudingsplichtige moet uw zorginstelling loonheffingen (loonbelasting, premies 
volksverzekeringen, en premies werknemersverzekeringen) inhouden op de betalingen aan haar werknemers en 
afdragen aan de Belastingdienst. Soms is het lastig om te bepalen of loonheffingen ingehouden moeten worden. 
Wij zullen in dit hoofdstuk enkele handvatten aanreiken om dit soort vragen te beantwoorden. Daarnaast gaan we in 
op de problematiek van kosten en vergoedingen. 

Dit hoofdstuk beoogt niet de problematiek van de loonheffingen uitputtend te behandelen. Er wordt nadrukkelijk geen 
aandacht geschonken aan het loonbegrip, de administratieve verplichtingen, de eindheffingen en de 
aansprakelijkheidsbepalingen. Ook wordt geen aandacht geschonken aan de wijze waarop aangifte dient te 
worden gedaan.  

11.2 De dienstbetrekking in fiscale zin 

11.2.1 Inleiding 

De heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen (AOW, Anw en WLZ), premies werknemersverzekeringen 
(ZW, WW en WAO/WIA) en de werkgeversheffing Zvw komt aan de orde indien er sprake is van een dienstbetrekking 
in fiscale zin waaruit loon wordt genoten. 

Daarbij valt op dat er twee soorten dienstbetrekkingen zijn. In de eerste plaats is dat de groep van de zogeheten 
‘echte’ dienstbetrekkingen. Hieronder wordt verstaan de dienstbetrekking volgens het Burgerlijk Wetboek (de 
privaatrechtelijke dienstbetrekking) en de dienstbetrekking die berust op een ambtelijke aanstelling (de 
publiekrechtelijke dienstbetrekking). De tweede groep dienstbetrekkingen wordt gevormd door de zogeheten ‘fictieve’ 
dienstbetrekkingen, welke als het ware gelijk worden gesteld aan een ‘echte’ dienstbetrekking. De vormen, waarin 
deze fictieve dienstbetrekkingen kunnen voorkomen, zijn limitatief opgesomd in de Wet op de loonbelasting 1964 
(Wet LB) en in de betreffende heffingswetten van de werknemersverzekeringen. Wij zullen hierna op hoofdlijnen 
nader ingaan op de privaat- en publiekrechtelijke dienstbetrekking; ook zullen wij enkele fictieve dienstbetrekkingen 
behandelen, die bij zorginstellingen regelmatig kunnen voorkomen. 

11.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 

De privaatrechtelijke dienstbetrekking kent de volgende drie cumulatieve elementen: 

 
 
 

Voor het bestaan van een dienstbetrekking moet aan elk van deze elementen worden voldaan. 

Ad a. De verplichting van de werknemer om gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten  
Hierbij komt onder meer de vraag aan de orde of iemand om zijn persoonlijke kwaliteiten wordt aangetrokken. In dat 
geval ligt het voor de hand dat de werknemer verplicht is de werkzaamheden persoonlijk te verrichten. Indien de 
persoonlijke kwaliteiten niet zozeer een rol spelen, is van belang of men zich zonder toestemming van de 
opdrachtgever door een ander mag laten vervangen, en of die vervanging in de praktijk ook daadwerkelijk 
plaatsvindt. Wanneer die vervanging niet is toegestaan, toestemming vereist is of in de praktijk niet plaatsvindt, 
wordt ook voldaan aan het criterium van het persoonlijk verrichten van arbeid. 

Zekere tijd moet worden gelezen als enige tijd. Ook een paar uur werkzaamheden per jaar kan dus al voldoende zijn 
om aan deze omschrijving te voldoen. 
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Ad b. De verplichting van de werkgever tot het betalen van een beloning (loon)  
De verplichting tot het betalen van beloning (loon) spreekt voor zich. Iemand die werkt zonder daarvoor loon te 
ontvangen is niet in dienstbetrekking. Wij merken hierbij op dat ook loon in natura als een beloning beschouwd wordt. 

Ad c. De aanwezigheid van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer  
Het begrip ‘gezagsverhouding’ vormt een belangrijk criterium om vast te stellen of sprake is van een dienstbetrekking 
en dit is het meest voorkomende discussiepunt tussen een inhoudingsplichtige en de Belastingdienst. Dit blijkt ook uit 
de vele over dit onderwerp verschenen jurisprudentie. 

Een gezagsverhouding kan worden omschreven als de mogelijkheid van de opdrachtgever om door het houden van 
toezicht en het geven van instructies of aanwijzingen aan de opdrachtnemer een nadere taakomschrijving te geven, 
waarbij de opdrachtnemer de plicht heeft deze aanwijzingen en dergelijke op te volgen. Let op: voor het bestaan van 
een gezagsverhouding is niet noodzakelijk dat de opdrachtgever daadwerkelijk van zijn bevoegdheden gebruikmaakt: 
de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen en dergelijke is reeds voldoende. 

Verder blijkt uit de rechtspraak dat bij werkzaamheden die een wezenlijk onderdeel vormen van de bedrijfsvoering 
van de opdrachtgever en daarin structureel zijn ingebed, al snel sprake is van een gezagsverhouding en dus van een 
dienstbetrekking. 

Er is een stortvloed aan rechtspraak voorhanden waarin het begrip dienstbetrekking centraal staat. Aangezien de 
jurisprudentie over dit onderwerp veelal sterk casuïstisch is, zijn algemeen geldende uitspraken moeilijk te geven en 
kunt u in sommige gevallen in een ‘grijs gebied’ belanden. De eerder genoemde kenmerken van een dienstbetrekking 
vormen dan de argumenten om te concluderen of er wel of niet een dienstbetrekking is. Twijfelt u of er sprake is van 
een dienstbetrekking? Dan zou u kunnen overwegen om de situatie door uw adviseur aan de Belastingdienst voor te 
laten leggen. Aldus hebt u vooraf de zekerheid of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking en of wel of niet 
aan alle administratieve vereisten dient te worden voldaan. Dit kan een hoop narigheid en kosten achteraf besparen.  

Het civiele recht kent ook de zogenoemde overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht wordt meestal 
gesloten met iemand die een vrij beroep of een eigen onderneming uitoefent en betreft vaak het vervullen van een 
concrete opdracht. Dit in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst, waarbij een werknemer gedurende zekere tijd ter 
beschikking staat van de werkgever om arbeid te verrichten. Let wel dat de benaming van de overeenkomst geen 
criterium is om te bepalen of er fiscaalrechtelijk sprake is van een dienstbetrekking. Fiscaalrechtelijk zal alleen naar de 
feitelijke uitwerking van de overeenkomst worden gekeken en niet naar de benaming. Dit is vooral van belang bij 
overeenkomsten met opdrachtnemers zoals zzp’ers (freelancers). 

11.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking  

De publiekrechtelijke dienstbetrekking berust op een ambtelijke aanstelling. Ten aanzien van deze vorm is het veelal 
zondermeer duidelijk of al dan niet sprake is van een dienstbetrekking.  

11.2.4 Fictieve dienstbetrekking 

Naast de hiervoor genoemde echte dienstbetrekkingen kent de Wet LB ook een aantal limitatief in de wet opgesomde 
fictieve dienstbetrekkingen. Deze dienstbetrekkingen zijn in de wet opgenomen om bepaalde arbeidsverhoudingen 
waarbij het bestaan van een gezagsverhouding moeilijk is te onderkennen, toch aan de bepalingen van de Wet LB te 
onderwerpen. Ook de behoefte om tot een praktische regeling te komen heeft hierbij een rol gespeeld. 

Bij de fictieve dienstbetrekkingen speelt het al dan niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding dus geen rol. 
Er dient wel eerst te worden getoetst of er sprake is van een ‘echte’ dienstbetrekking in privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke zin, voordat aan de fictieve dienstbetrekking kan worden toegekomen. Wij benadrukken het belang 
van de juiste toetsingsvolgorde (vanwege afwijkende heffingsregels voor de fictieve dienstbetrekking). 

Gelijkgestelden 
Een van deze fictieve dienstbetrekkingen wordt gevormd door de zogeheten gelijkgesteldenregeling. Deze regeling 
vindt haar wettelijke basis in artikel 4 van de Wet LB. In dit artikel worden arbeidsverhoudingen die in 
maatschappelijk opzicht overeenkomen met een dienstbetrekking gelijkgesteld aan een ‘echte’ dienstbetrekking. 
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In artikel 2c van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt vervolgens door middel van enkele getalsmatige 
criteria nadere inhoud aan deze regeling gegeven. De regeling kent de volgende criteria: 

• Er wordt doorgaans op ten minste twee dagen per week persoonlijk arbeid verricht; 
• Het bruto-inkomen over een week bedraagt doorgaans ten minste 40% van het minimumloon per week; 
• De arbeidsverhouding duurt langer dan een maand. 

 
Voldoet de betreffende persoon aan de hiervoor genoemde criteria, dan wordt hij of zij als gelijkgestelde beschouwd. 
De consequentie hiervan is dat de Wet LB op hem of haar van toepassing is en er op de beloning van de betreffende 
persoon derhalve loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.  

De gelijkgesteldenregeling geldt echter niet indien men de overeengekomen werkzaamheden als zelfstandig 
ondernemer uitvoert. Deze situatie doet zich in de praktijk in de zorg minder vaak voor.  

Sinds 1 mei 2016 is de gelijkgesteldenregeling door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) ook 
niet langer van toepassing wanneer de zzp’er wordt ingehuurd volgens een schriftelijke overeenkomst waarin de 
gelijkgesteldenregeling wordt uitgesloten. Dit kan iedere overkomst zijn. Veelal is een dergelijke bepaling ook al 
opgenomen door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde modelovereenkomsten. 

11.2.5 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 

De Wet DBA regelt dat de (vrijwarende werking van de) verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 is vervallen. 
Dit heeft tot gevolg dat sinds 1 mei 2016 de zorginstelling zelf moeten beoordelen of het inhuren van een externe 
voor de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt. De VAR is vervangen door 
modelovereenkomsten. Alleen wanneer de zorginstelling een zorgverlener inhuurt met een vooraf door de 
Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst of een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst, 
bestaat de zekerheid dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is voor de loonheffingen. Deze vrijwaring geldt alleen 
als de feiten en omstandigheden zoals die in de overeenkomst staan vermeld overeenstemmen met de feitelijke gang 
van zaken.  

Voor de zorg zijn een aantal branche-modelovereenkomsten goedgekeurd en gepubliceerd op de Internetsite van de 
Belastingdienst. Begin 2015 heeft BTN (Brancheorganisatie Thuiszorg Nederland) voor extramurale thuiszorg in natura 
onder andere een overeenkomst afgestemd met de Belastingdienst, ministerie van Financiën en VWS waarmee een 
zorginstelling een zzp’er kan inzetten buiten dienstbetrekking. Medio 2015 is deze overeenkomst in lijn met de 
Wet DBA gebracht. Het resultaat is dat per oktober 2015 een modelovereenkomst thuiszorg in natura is gepubliceerd, 
die door thuiszorginstellingen kan worden gehanteerd om de zzp’er buiten (fictieve) dienstbetrekking te kunnen 
inzetten. Een van de voorwaarden daarbij is dat deze zzp’er een solistisch werkende zorgverlener is in de zin van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), met als belangrijk kenmerk dat hij of zij meerdere 
opdrachtgevers heeft.  

Het beleid van de Belastingdienst is dat bij intramurale zorgverlening het uitsluiten van een dienstbetrekking niet goed 
denkbaar is.  

Op dit moment is de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018, behoudens voor evident kwaadwillenden. 
Dit zijn opdrachtgevers die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, 
omdat ze weten – of hadden kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Of een organisatie als 
evident kwaadwillende aangemerkt moet worden, wordt door de Stuurgroep DBA van de Belastingdienst bepaald. 
Een inspecteur dient in de volgende situaties van een vermoeden van evident kwaadwillende contact op te nemen met 
de Stuurgroep DBA om hierover een standpunt in te nemen: 

• De overeenkomst of de werkwijze wordt niet aangepast nadat de Belastingdienst hier herhaaldelijk op gewezen 
heeft; 

• Voor 1 februari 2016 heeft de Belastingdienst schriftelijk kenbaar gemaakt dat aangetroffen arbeidsrelatie te zien 
als een (fictieve)dienstbetrekking en er worden geen inspanningen verricht de feiten en omstandigheden te 
veranderen; 

• Er is sprake van (voorwaardelijk) opzet.  
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11.2.6 Pseudowerknemer (opting-in) 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om toch als werknemer te worden aangemerkt ook al voldoet men niet aan de 
eisen van de dienstbetrekking. Dit figuur noemt men de pseudowerknemer of opting-in. Men kan niet als 
pseudowerknemer worden aangemerkt als er al een andere fictie (bijvoorbeeld gelijkgesteldenregeling) op de 
arbeidsverhouding van toepassing is. Ook kan geen sprake zijn van een pseudowerknemer indien de arbeid als 
ondernemer, als zelfstandige dus, wordt verricht. 

De pseudowerknemer en de opdrachtgever melden gezamenlijk aan de inspecteur loonbelasting dat wordt gekozen 
voor inhouding van loonheffing over de betalingen. De bepalingen van de werknemersverzekeringen kennen de figuur 
van de pseudowerknemer niet. De pseudowerknemer is derhalve belastingplichtig voor de loonbelasting en premie 
volksverzekeringen, maar niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. De opdrachtgever is de 
werkgeversbijdrage Zvw niet verschuldigd, maar dient het ‘lage Zvw tarief’ in te houden op het netto loon en via de 
aangifte loonaangifte loonheffingen af te dragen.  

De pseudowerknemer kan van alle faciliteiten in de Wet LB gebruikmaken. Het pseudowerknemerschap heeft geen 
arbeidsrechtelijke gevolgen. Hierdoor geniet de pseudowerknemer bijvoorbeeld geen arbeidsrechtelijke bescherming 
bij een ontslagprocedure en is ook een cao in beginsel niet van toepassing. 

11.2.7 Stagiair(e)s 

Een andere groep potentiële fictieve dienstbetrekkingen doet zich in de zorg voor bij de stagiairs. 

Het lopen van stage tijdens een opleiding is een bijzonder nuttige schakel tussen de theorie van de schoolbanken en 
de werkelijkheid van de praktijk. In de regel bestaat een stage uit een deel opleiding (begeleiding) en een deel arbeid.  

Op het moment dat de stagiair een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt, komt de vraag aan de orde of er 
sprake is van een dienstbetrekking voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. 

Onder bepaalde voorwaarden wordt de arbeidsrelatie van de stagiair met een dienstbetrekking gelijkgesteld. 
Voorwaarden voor die gelijkstelling zijn dat de stagiair: 

• werkzaam moet zijn om vakbekwaamheid te verwerven, of praktisch werkzaam zijn, of een opleiding aan een 
bedrijfsschool volgen; en 

• daarvoor loon wordt betaald. 
 

Als de stagiair uitsluitend onderricht geniet en geen vergoeding ontvangt, zal er geen sprake zijn van een (fictieve) 
dienstbetrekking. Stagiair(e)s die wel loon genieten naast het genieten van onderricht zijn in fictieve dienstbetrekking. 
Stagiair(e)s die echter geen productieve arbeid verrichten en geen normaal loon ontvangen, zijn niet verzekerd voor 
de WW. Er hoeft dan ook geen WW-premie te worden afgedragen door de werkgever. Indien een vergoeding wordt 
betaald aan de stagiair, dient de werkgever ook de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet te betalen.  

De stageverlener (de zorginstelling) wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige voor de door de stagiair genoten 
beloning. In de praktijk blijkt echter dat de beloning voor stagewerkzaamheden niet altijd ten goede komt aan de 
stagiair als zodanig.  

Voor deze gevallen heeft het ministerie van Financiën in een besluit beleid ontwikkeld dat is ingegeven uit een 
oogpunt van doelmatigheid en eenvoud. Volgens dat beleid hoeft geen inhouding en afdracht van loonbelasting en 
premie volksverzekeringen plaats te vinden als de beloning niet ten goede komt aan de stagiair als zodanig. Wel moet 
dan zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• de stagevergoeding wordt, met uitzondering van kostenvergoedingen, door de stageverlener rechtstreeks aan het 
stagefonds van de school of de school zelf overgemaakt; 

• het stagefonds of de school geeft de stagegelden noch direct, noch indirect door aan de stagiair, maar besteedt de 
stagegelden voor het volle bedrag ten behoeve van algemene schoolse activiteiten die niet specifiek ten goede 
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komen aan de stagiair(e)s. Onder algemene schoolse activiteiten wordt bijvoorbeeld verstaan: een schoolfeest, 
theatervoorstellingen en andere projecten voor de gehele school; 

• de stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van ieder jaar, onder aanhaling van datum en 
nummer van het besluit, de naam, het adres en BSN-nummer van de stagiair, de naam en het adres van de 
school of het stagefonds aan wie de beloning is overgemaakt evenals het bedrag van de beloning dat is 
overgemaakt; 

• de school of het stagefonds administreert zowel de stagevergoedingen als de besteding daarvan. 
 
11.2.8 Positie directeuren, bestuurders en toezichthouders 

Bij zorginstellingen komt regelmatig de vraag op hoe de loonbelastingplicht van directeuren, bestuurders en 
toezichthouders is geregeld. 

Directeuren en bestuurders 
Voor directeuren en bestuurders (alsmede directeuren die tevens bestuurder zijn) geldt dat op basis van het 
gezagscriterium getoetst moet worden of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de directeur of bestuurder onder 
het toezicht van een hoger orgaan is geplaatst, dan zal hiervan vrijwel altijd sprake zijn. Bestuurders (al dan niet met 
de titel directeur) van BV’s en NV’s vallen onder het gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders en 
staan voor de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen per definitie in dienstbetrekking tot de BV of 
NV. 

Voor stichtingen geldt in zijn algemeenheid dat er geen hoger orgaan is dan het bestuur (een stichting kent immers 
geen leden). Dit is anders, wanneer de stichting een toezichthoudend orgaan kent dat daadwerkelijk belast is met het 
toezicht op het bestuur, bijvoorbeeld een Raad van Toezicht. In dat geval is sprake van een gezagsverhouding en 
daarmee van een dienstbetrekking indien uiteraard tevens aan de overige twee eisen van loon en arbeid is voldaan. 
Een comité van aanbeveling dat vanuit publicitair oogpunt aan een stichting is verbonden, zal geen toezichthoudende 
taak hebben en er dus niet toe leiden dat het bestuur in een gezagsverhouding werkzaam is. Indien van het bestuur 
van een stichting een directeur, tevens bestuurder, deel uitmaakt die is belast met de dagelijkse leiding van de 
stichting, zal deze directeur-bestuurder in een gezagsverhouding kunnen staan tot de overige bestuursleden. In die 
situatie kan dus sprake zijn van een dienstbetrekking en dus van loonbelasting- en premieplicht. 

Belangrijk is dat de zogenoemde fictieve dienstbetrekking niet van toepassing is op bestuurders van verenigingen en 
stichtingen. Daardoor hoeft niet afzonderlijk getoetst te worden aan het aantal dagen waarop feitelijk wordt gewerkt 
c.q. de omvang van de beloning. 

Toezichthouders 
Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders uit de Wet LB verdwenen. Hiermee 
is ook de verplichting om de toezichthouder op de nemen in de loonadministratie verdwenen. Indien wenselijk, kan de 
toezichthouder alsnog in de loonadministratie worden opgenomen indien wordt gekozen voor opting-in.  

11.2.9 Vrijwilligers 

Algemeen 
Binnen zorginstellingen wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de inzet van vrijwilligers. Juist ten aanzien van deze 
categorie ontstaan vele vragen rondom de inhouding van loonheffingen. 

Uitgangspunt is uiteraard dat moet worden getoetst aan de algemene regels of sprake is van een (fictieve) 
dienstbetrekking in fiscale zin. Als de vrijwilliger alleen een reële kostenvergoeding ontvangt, is van een 
dienstbetrekking geen sprake. Voor de toets of sprake is van een reële kostenvergoeding behoeft geen rekening 
gehouden te worden met de normeringen en beperkingen van de Wet LB. Zo mag bijvoorbeeld voor deze toets bij de 
vergoeding van reiskosten uitgegaan worden van de werkelijke kosten en speelt de normering van de € 0,19 (2017) 
per kilometer geen enkele rol. De hoogte van de werkelijke kosten zal wel moeten kunnen worden onderbouwd. 
Zodra echter sprake is van een(fictieve) dienstbetrekking, zijn de normeringen van de Wet LB weer onverkort van 
toepassing om het belaste loon te kunnen bepalen. 
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Omdat de praktijk toch grote behoefte had en heeft aan duidelijke handvatten is de zogenoemde vrijwilligersregeling 
tot stand gekomen. Deze regeling - tegenwoordig opgenomen in de Wet LB - lost voor de praktijk een aantal 
belangrijke knelpunten op. De kern van deze regeling is hierna weergegeven. 

Inhoud regeling  
Allereerst moet uiteraard sprake zijn van een vrijwilliger. Volgens de vrijwilligersregeling is hiervan sprake als: 

• een natuurlijk persoon; 
• die niet bij wijze van beroep; 
• werkzaamheden verricht voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een organisatie die geen aangifte 

vennootschapsbelasting hoeft te doen.  
 

De voorwaarde, dat de vrijwilliger de werkzaamheden niet bij wijze van beroep mag vervullen is op zich onduidelijk. 
Om die reden hanteert de Belastingdienst als beleid dat bij een vergoeding tot maximaal € 4,50 per uur voor een 
vrijwilliger van 23 jaar of ouder in ieder geval geen sprake is van beroepsmatig verrichtte werkzaamheden. 
Voor jongere vrijwilligers geldt een maximum uurtarief van € 2,50. Verder is ook de totale vrijwilligersbeloning 
gebonden aan bepaalde maxima; daarvoor geldt het volgende. 

Als het totaalbedrag van alle vergoedingen in geld en natura (dus ook een kerstpakket telt mee) die de vrijwilliger 
ontvangt voor zijn werkzaamheden en ook voor kosten (bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding) niet hoger is dan 
€ 150 per maand en € 1.500 per jaar, is dit voor de loonheffingen niet belast. Indien de vrijwilligersvergoedingen 
hoger zijn dat de hiervoor genoemde bedragen zal steeds op grond van de hoofdregels getoetst moeten worden of 
sprake is van een dienstbetrekking en dus van inhoudingsplicht voor de loonheffingen. 

De zorginstelling hoeft niet te controleren of de vrijwilliger nog elders vrijwilligerswerkzaamheden verricht. In de 
Wet inkomstenbelasting 2001 is echter geregeld dat de vrijwilliger de vrijstelling van € 150 per maand en € 1.500 per 
jaar slechts eenmaal mag toepassen. Indien de vrijwilliger bij meerdere organisaties als vrijwilliger actief is en van 
deze organisaties in totaal meer ontvangt dan de voornoemde normbedragen, moet de vrijwilliger zelf in zijn aangifte 
inkomstenbelasting deze ontvangsten verantwoorden. Deze ontvangsten kunnen ook mogelijk gekort worden op een 
uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. 

Ook voor ANBI’s  
In de zogenoemde Geefwet is een nieuwe verruimde definitie van een ANBI opgenomen, waardoor ANBI’s onder 
voorwaarden meer commerciële activiteiten kunnen gaan ontplooien zonder daarbij hun ANBI-status te verliezen. 
Dit wordt onder andere gerealiseerd door een verruiming van de winstvrijstelling.  

Daarnaast valt de ANBI in de nieuwe wetgeving onder de kring van instellingen waarvoor de vrijwilligersregeling geldt. 
Voorts maakt de nieuwe Geefwet het onder omstandigheden mogelijk vrijwilligers een giftenaftrek te laten claimen in 
de inkomstenbelasting, als zij van een vrijwilligersvergoeding hebben afgezien. Voorwaarde is dan wel dat de 
vrijwilliger aanspraak kan maken op een vergoeding en dit recht in een verklaring is vastgelegd. De ANBI moet in 
staat zijn de vergoeding daadwerkelijk uit te keren en de vrijwilliger dient vrij over deze vergoeding te kunnen 
beschikken. Er moet voor de vrijwilliger geen verplichting bestaan om van de vergoeding af te zien. Deze giftenaftrek 
is onder voorwaarden ook toepasbaar voor daadwerkelijk gemaakte kosten voor de ANBI. 

Volledigheidshalve merken wij op dat de ANBI-status kan worden verkregen na een goedkeurende verklaring van de 
Belastingdienst.  

11.3 Cafetariamodel (o.a. reiskostenregeling, fiscaal vriendelijke fiets en vakbondscontributie) 

De meeste cao’s in de zorg kennen een zogenoemd ‘cafetariamodel’, een arbeidsvoorwaardenpakket waarbij de 
werknemer bepaalde brutoloonbestanddelen kan uitruilen voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Gevolg is 
dat de werknemer een hoger netto loon ontvangt (in geld of in natura, zoals de fiets). 
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Het afzien van brutoloon heeft wel tot gevolg dat de grondslag voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals de 8% 
vakantiebijslag en sociale verzekeringen (WW, WGA/WIA) lager is. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van een 
eventuele uitkering. Vereist is dan ook dat de werknemer hier op de hoogte is gesteld en vervolgens schriftelijk 
verklaart akkoord te gaan met de mogelijke nadelige gevolgen. 

De meeste cao’s in de zorg kennen een relatief lage vergoeding voor het woon-werkverkeer. Om de werknemers toch 
te laten profiteren van het fiscale maximum van € 0,19 per kilometer (2017), is het mogelijk om dit binnen het 
cafetariamodel kostenneutraal vorm te geven, ook in geval de zorginstelling de werkkostenregeling al toepast. 
De werknemer ontvangt dan een extra belastingvrije vergoeding in ruil voor minder brutoloon (kostenneutraal voor de 
zorginstelling). Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de werknemer die zo een netto voordeel geniet; ook bespaart u als 
werkgever de werkgeverslasten over het brutoloon. 

Voor de pensioenopbouw kan een uitzondering van toepassing zijn. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, 
mag het pensioen veelal op het oude loonniveau blijven worden opgebouwd. Blijft de pensioenopbouw bij uitruil van 
reiskosten plaatsvinden over het oude, niet-verlaagde loon, dan is in het uiterste geval sprake van een onzuivere 
pensioenaanspraak. De gehele pensioenaanspraak is dan belast, met een flinke naheffingsaanslag bij de werkgever 
als gevolg. In dergelijke situaties is het raadzaam om te beoordelen of de werknemer nog voldoende fiscale ruimte 
heeft in zijn pensioenopbouw. 

11.4 Kosten en vergoedingen 

Zorginstellingen zullen aan hun werknemers in voorkomende gevallen ook kosten vergoeden die zijn gemaakt in 
verband met de dienstbetrekking. In de praktijk blijken daar de nodige fiscale haken en ogen aan te zitten. 

Met ingang van 1 januari 2015 dient elke werkgever de werkkostenregeling toe te passen. Alles wat uit de 
dienstbetrekking wordt genoten, inclusief alle vergoedingen en verstrekkingen is belast loon voor de werknemer. 
De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon aanwijzen en zo de verschuldigde belasting 
via eindheffing (80%) voor haar rekening nemen. Voor het berekenen van deze eindheffing mag de werkgever 
rekening houden met gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen alsook een vrije ruimte van 1,2% (2017) van de 
fiscale loonsom van de inhoudingsplichtige. Dit betreft het zogenoemde ‘kolom-14 loon’. De werkgever kan er ook 
voor kiezen om belast loon bij de werknemer te belasten. Voor de volgende kosten geldt dat deze altijd belast loon 
vormen bij de werknemer en dus niet als eindheffingsloon aangewezen kunnen worden: 

• bijtelling auto van de zaak; 
• boetes, tenzij u heeft toegezegd deze niet te verhalen of besluit deze niet te verhalen; 
• (dienst)woning; 
• vergoeding en verstrekking voor criminele activiteiten; 
• vergoedingen en verstrekkingen die niet gebruikelijk zijn. 

 
Werkgevers hoeven vergoedingen en verstrekkingen niet meer per individuele werknemer te berekenen. 
Een administratie op inhoudingsplichtigenniveau volstaat. Intermediaire kosten en vergoedingen en verstrekkingen uit 
piëteit vallen niet onder het loonbegrip en dienen wel per individuele werknemer te worden berekend.  

Intermediaire kosten zijn kosten die op initiatief van de inhoudingsplichtige ten behoeve van derden worden gemaakt, 
maar die zijn voorgeschoten door de werknemer. Vergoedingen en verstrekkingen uit piëteit vinden hun basis in de 
wellevendheid van de werkgever, bijvoorbeeld de rouwkrans bij een overlijden of een fruitmand bij langdurige ziekte 
van een werknemer. 

Daarnaast keurt de staatssecretaris van Financiën via het besluit van 17 december 2014 goed dat kleine geschenken 
geen loon vormen, als de werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties: 
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Het betreft hier persoonlijke gelegenheden zoals verjaardagen, geboorte en huwelijk. Een jubileum in het kader van 
de dienstbetrekking of bijvoorbeeld secretaressedag zijn voorbeelden van gelegenheden die rechtstreeks voortvloeien 
uit de relatie werkgever-werknemer. Een geschenk in verband met een dergelijke zakelijke aangelegenheid vormt dan 
ook belast loon. 

Het forfait van 1,2% van de fiscale loonsom is de basis van de werkkostenregeling. Naast dit algemene forfait gelden 
een aantal gerichte vrijstellingen voor bepaalde zakelijke kosten en nihilwaarderingen waarover geen loonheffingen 
verschuldigd zijn.  

Gerichte vrijstellingen 
De volgende kosten worden, indien zij door de inhoudingsplichtige worden aangewezen als eindheffingsloon, 
aangemerkt als gerichte vrijstelling en blijven buiten het algemene forfait van 1,2%: 

• reiskosten tot € 0,19 per kilometer (2017) voor woon-werkverkeer en dienstreizen; 
• tijdelijke verblijfskosten; 
• cursussen en dergelijke; 
• studiekosten; 
• extraterritoriale kosten (waaronder de 30% regeling); 
• outplacement; 
• zakelijke maaltijden; 
• vakliteratuur thuis; 
• inschrijving beroepsregister; 
• verhuiskosten (hierbij gelden maxima); 
• gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, mits wordt voldaan aan 

noodzakelijkheidscriterium; 
• Arbo-voorzieningen; 
• korting op producten eigen bedrijf van maximaal 20% en in totaal niet meer dan € 500 per werknemer per jaar; 
• hulpmiddelen die ook buiten de werkplek gebruikt kunnen worden en die ten minste 90% zakelijk gebruikt 

worden. Hieronder valt ook apparatuur waarbij niet wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium. 
 

De genoemde kosten ten aanzien van deze gerichte vrijstellingen dienen te worden onderbouwd.  

Nihilwaarderingen 
De nihilwaarderingen gelden alleen voor verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen op de werkplek. 
Sommige nihilwaarderingen gelden zelfs alleen als sprake is van ter beschikking stellen. Bij ter beschikking stellen is 
van belang dat de eigendom van de voorzieningen niet overgaat op de werknemer (zoals dat bij vergoeding of 
verstrekking het geval is), maar bij de werkgever blijft. De nihilwaardering maakt deel uit van het algemene forfait 
van 1,2%, maar omdat de waarde op nihil wordt gesteld wordt er effectief geen loonheffingen over afgedragen. 
De volgende voorzieningen kunnen op nihil gewaardeerd worden binnen het algemene forfait: 

• voorzieningen op de werkplek waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken (planten, printer, etc.); 
• ter beschikking gestelde kleding die: 

 uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te dragen; 
 voorzien is van een (of meer) duidelijk zichtba(a)r(e), aan de inhoudingsplichtige verwant(e) logo(‘s) van ten 

minste 70 cm2; of 
 achterblijft op de werkplek. 

• consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd; 
• renteloze of laagrentende personeelsleningen voor een fiets van de zaak. 

 
Voor sommige kostenposten bestaat nog een lagere, bijzondere waarderingsregel. Zo geldt voor bijvoorbeeld 
maaltijden op de werkplek een forfaitaire waardering van € 3,30 (2017) per maaltijd. Deze posten vallen wel onder 
het algemene forfait, maar tegen een forfaitaire waarde minus een eventuele eigen bijdrage van de werknemer. 

Indien de forfaitaire ruimte van 1,2% van de loonsom wordt overschreden, dient het meerdere in de eindheffing te 
worden betrokken tegen een tarief van 80%. Bij eindheffing neemt de inhoudingsplichtige de belastingheffing voor 
zijn rekening, de werknemer ontvangt het loon derhalve ‘netto’ in handen. 
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Overige aandachtspunten 
Een onbelaste vaste kostenvergoeding blijft ook onder de werkkostenregeling mogelijk. Als deze kostenvergoeding 
ziet op intermediaire kosten of kosten waarvoor een gerichte vrijstellingen bestaat, dient deze hiervoor naar aard 
(welke kostenposten) en omvang (het bedrag) te worden onderbouwd. Een vaste kostenvergoeding die onder het 
algemene forfait van 1,2% valt, hoeft niet te worden onderbouwd. Afspraken met de Belastingdienst inzake vaste 
kostenvergoedingen voor intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen, kunnen onder de werkkostenregeling worden 
gehandhaafd indien de omstandigheden waarop de vergoeding is gebaseerd niet veranderd zijn. 

Ook het zogenoemde cafetariasysteem blijft mogelijk onder de werkkostenregeling. Een cafetariasysteem houdt in dat 
de werknemer afziet van een deel van zijn brutoloon (bron) en hiervoor in ruil een bepaalde vergoeding of 
verstrekking (doel) ontvangt. Er is een voordeel voor de werknemer omdat hij meer netto ontvangt, maar in principe 
ook voor de werkgever omdat hij werkgeverspremies bespaart. Het is belangrijk te realiseren dat een 
cafetariasysteem onder de werkkostenregeling een gevolg kan hebben voor de werkgever. Als gebruik wordt gemaakt 
van een doel dat niet een gerichte vrijstelling of nihilwaardering is, denk bijvoorbeeld aan een lidmaatschap bij een 
fitnesscenter, neemt de waarde van dat doel een ‘hap’ uit het algemene forfait van 1,2%; bij overschrijding van het 
algemene forfait dient de werkgever de 80% eindheffing te betalen.  

Jaarlijkse afrekensystematiek en concernregeling 
Voor zover de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen in 2017 waarvoor geen gerichte 
vrijstelling of nihilwaardering het algemene forfait overschrijden, is de werkgever daarover 80% eindheffing 
verschuldigd. Deze eindheffing dient de werkgever uiterlijk in de loonaangifte van januari 2017 te verwerken. 
De eindheffing mag onder voorwaarden ook op concernniveau worden berekend. Het concernonderdeel met het 
hoogste fiscale loon moet de eindheffing aangeven en betalen. Door de concernregeling kan optimaal gebruik worden 
gemaakt van de werkkostenregeling, omdat een overschrijding bij de ene entiteit binnen het concern (groep) kan 
worden gesaldeerd met ruimte van de andere entiteit. De volgende gegevens dienen alle concernonderdelen te 
administreren van alle deelnemers: 

• de naam en het loonheffingennummer; 
• het totaal van het fiscale loon; 
• een overzicht van alle vergoedingen en verstrekkingen die ten laste van de vrije ruimte komen; 
• een berekening van de te betalen loonbelasting op concernniveau en de naam van de deelnemer die de belasting 

aangeeft en betaalt. 
 

Om de concernregeling juist te kunnen toepassen dient de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige binnen het 
concern te worden geadministreerd. De werkkostenregeling kent een eigen definitie van een concern. 
Bij vennootschappen is een aandelenbezit van ten minste 95% gedurende het hele kalenderjaar vereist. Een groep 
stichtingen kan ook een concern zijn wanneer zij elkaars bestuurders benoemen c.q. bindend voordragen en bij 
vereffening van een entiteit het vermogen daarvan toekomt aan de andere entiteiten van het concern.  

11.5 Premies werknemersverzekeringen 

11.5.1 Sectorindeling 

Algemeen 
Voor de werknemersverzekeringen is een werkgever verplicht aangesloten bij een sector. Uitgangspunt is dat 
werkgevers met dezelfde werkzaamheden in dezelfde sector zitten. Zorginstellingen zijn veelal ingedeeld in sector 35 
Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.  

Groeps- en gesplitste aansluiting 
Organisaties die uit meerdere rechtspersonen bestaan kunnen ervoor kiezen om bij één sector aan te sluiten. 
Deze groepsaansluiting kan alleen bij de sector waar het grootste deel van het premieloon binnen de organisatie valt. 
Voor Zorginstellingen die uit één rechtspersoon bestaan kan gekozen worden voor een gesplitste aansluiting. 
De Zorginstellingen wordt dan bij meer dan één sector aangesloten. Met een groeps- of gesplitste aansluitingen kan 
mogelijk een besparing op de premies werknemersverzekeringen worden gerealiseerd. 
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11.5.2 Gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WGA en ZW) 

Omstreeks december ontvangt elke werkgever de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) 
voor het daaropvolgende jaar. De gedifferentieerde premie Whk in 2017 bestaat uit 2 componenten: WGA (vast en 
flex) en ZW-flex. Afhankelijk van de omvang van de werkgever wordt de premie gedifferentieerd of sectoraal 
berekend. De omvang wordt bepaald door te kijken naar de premieloonsom van 2 jaar terug (2015). 

Omvang werkgever Loonsom 2015 (t-2) Premie 
Groot > € 3.220.000 Individuele gedifferentieerde premie 
Middelgroot > € 322.000 en < € 3.220.000 Individuele gedifferentieerde premie en sectorpremie 
Klein < € 322.000 Sectorpremie 

 
In de praktijk blijkt dat de afgegeven Whk premiebeschikking niet altijd juist is. Het is dan ook raadzaam de 
afgegeven beschikking te controleren en bij twijfel (pro forma) bezwaar aan te tekenen. Belangrijke aandachtspunten 
hierbij zijn de hoogte van de premieloonsommen en de toegerekende Ziektewet- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA-uitkeringen). Bij bedrijfsovernames waarbij sprake is van de Wet overgang 
van onderneming is het raadzaam te controleren of de gevolgen van de overgang juist zijn verwerkt in de 
beschikking. 

11.5.3 Eigenrisicodragerschap ZW en WGA 

Als hoofdregel geldt dat iedere werkgever voor de ZW-uitkering en WGA-uitkering verzekerd is bij het UWV. 
Een alternatieve mogelijkheid voor het verzekeren van deze uitkeringen is het eigenrisicodragerschap. Bij deze keuze 
hoeft in de loonaangifte geen premie te worden afgedragen voor de componenten waarvoor het 
eigenrisicodragerschap is aangegaan. Tot en met 2016 bestond alleen de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de 
WGA-vast en ZW-flex te worden. Sinds 1 januari 2017 bestaat de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WGA 
(vast en flex) en ZW-flex te worden.  

Een werkgever heeft twee maal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden 
dan wel terug te keren naar de verzekering bij het UWV. Een aanvraag hiertoe dient uiterlijk 13 weken van tevoren 
(voor 1 april of 1 oktober) bij de Belastingdienst ingediend te worden.  

Bij de (financiële) afweging is het raadzaam een vergelijking te maken tussen de premie van het UWV en de kosten 
van het eigenrisicodragerschap voor de komende jaren.  

Zorginstellingen kunnen voor zowel de ZW als de WGA (vast en flex samen) het financiële risico zelf dragen, omdat zij 
gevrijwaard zijn van het overleggen van een garantieverklaring aan de Belastingdienst. Een andere mogelijkheid is om 
het risico te verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij. In beide gevallen is het raadzaam (en tevens 
verplicht) om het verzuimbeleid hierop aan te passen met als doel de instroom in beide uitkeringssituaties zoveel 
mogelijk te beperken. 

Eigenrisicodrager ZW 
Een eigenrisicodrager voor de ZW betaalt zelf de ZW-uitkeringen aan flexwerkers (hieronder vallen o.a. ook de 
werknemers die met een vaststellingsovereenkomst ziek uit dienst gaan) en is verantwoordelijk voor de re-integratie. 
Een ZW-uitkering duurt maximaal 2 jaar. Voor organisaties met weinig tot geen flexwerkers kan het 
eigenrisicodragerschap voordelig zijn. Ook voor organisaties met een grote loonsom kan het eigenrisicodragerschap 
een financieel interessante keuze zijn.  

Eigenrisicodrager WGA 
Tot en met 2016 was het niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex. Sinds 1 januari 2017 is dit 
wel mogelijk, vanaf dat moment is een werkgever, die heeft gekozen voor eigenrisicodragerschap (WGA-vast), ook 
automatisch eigenrisicodrager voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (WGA-flex). Een 
eigenrisicodrager voor de WGA betaalt gedurende een periode van maximaal 10 jaar de WGA-uitkeringen aan (ex-) 
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd.  
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Wetswijzigingen  
Met ingang van 1 januari 2017 zijn ten aanzien van het eigenrisicodragerschap de volgende wijzigingen doorgevoerd:  

• de werkgever die eigenrisicodrager wordt is niet langer verantwoordelijke voor de reeds lopende WGA 
uitkeringslasten (het inlooprisico); 

• een werkgever die na een periode van WGA-eigenrisicodragen terugkeert naar een verzekering bij het UWV, 
betaalt een reële premie. Deze premie is gebaseerd op alle toerekenbare uitkeringslasten, ook die zijn ontstaan 
gedurende het eigenrisicodragerschap; 

• Een eigenrisicodrager die terugkeert naar het UWV is drie jaar verplicht verzekerd bij het UWV.  
 
11.5.4 Premiekortingen en subsidies 

De overheid biedt stimuleringsregelingen aan ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen uit kwetsbare 
groepen. Voorbeelden zijn mensen met een verleden op het gebied van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 
Deze stimuleringsregelingen worden aangeboden door het UWV, Belastingdienst en gemeenten.  

Een aantal van deze regelingen wordt aangeboden in de vorm van een premiekorting op de af te dragen premies 
werknemersverzekeringen. Het betreft onder andere de volgende premiekortingen: 

Premiekorting Doelgroep Hoogte* Duur 
Arbeidsgehandicapten Een werknemer met o.a. een 

WIA, WAO, Wajong verleden 
€ 7.000 Maximaal 3 jaar 

Een werknemer die onder de 
banenafspraak van de 
Participatiewet valt. 

€ 2.000 Maximaal 3 jaar 

Werkhervatting Een werknemer met een 
WGA uitkering die het werk 
(gedeeltelijk) hervat 

€ 7.000 Maximaal 1 jaar 

In dienst nemen oudere 
werknemer 

56 jaar of ouder met een 
uitkering direct aansluitend 
aan het dienstverband 

€ 7.000 Maximaal 3 jaar 

In dienst nemen jongere 
werknemer 

Tussen 18 en 27 jaar en 
direct vanuit een WW of 
Bijstandsuitkering 

€ 3.500 Maximaal 2 jaar 

Lage-inkomensvoordeel (LIV) Een werknemer met een 
salaris tot 125% van het 
wettelijk minimumloon die in 
één jaar ten minste 1.248 
uur voor de instelling heeft 
gewerkt 

Maximaal € 2.000 per jaar Geen maximum 

* De hoogte van de premiekorting is het maximum per jaar en op basis van een werkweek van 36 uur. 

Voor werknemers met de arbeidsgehandicaptestatus bestaat de eerste vijf jaar na indiensttreding bij ziekte recht op 
een ZW-uitkering op basis van de no-riskpolis. Een werknemer met een no-riskpolis is tevens uitgesloten voor 
toerekening voor de gedifferentieerde premie WGA- en Ziektewet. 

Daarnaast kunnen werkgevers gebruik maken van loondispensatie (UWV) voor een werknemer met een Wajong-
uitkering of loonkostensubsidie (gemeente) voor een werknemer uit de Participatiewet. Ook bestaat een mogelijkheid 
voor proefplaatsing waarbij de werknemer met behoud van uitkering maximaal 2 maanden zonder loonbetaling in 
dienst komt.  

Om gebruik te maken van deze compensatieregelingen is het belangrijk om de juiste onderbouwingen in de 
salarisadministratie op te nemen. Deze onderbouwing is samen met de hoogte, start- en einddatum van een 
premiekorting onderdeel van een belastingcontrole op de loonheffingen.  

De hiervoor genoemde regelingen zijn slechts een greep uit de totaal beschikbare regelingen. Verschillende instanties 
(o.a. UWV, Belastingdienst, gemeenten en sectorale partijen) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
subsidies. Dit, en de steeds wisselende regelingen, maakt de aanvraag en toepassing van de stimuleringsmaatregelen 
complex. Dit vereist een hoog kennisniveau van werknemers van de salaris- en personeelsadministratie. Voor een 
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juiste uitvoering dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten 
Participatiewet waarin een aantal veranderingen ten aanzien van premiekortingen en de no-riskpolis voor 2017 
zijn opgenomen.  

Met ingang van 1 januari 2018 worden de huidige premiekortingen vervangen door een loonkostensubsidie. 
Om hiervoor in 2018 voor in aanmerking te kunnen komen, is de indicatie premiekorting in de aangifte loonheffingen 
2017 gewijzigd, en moet worden gespecificeerd welke premiekorting er wordt toegepast.  

11.6 Regeling voor vervroegd uittreden (RVU)  

Indien een werknemer in het kader van de beëindiging van de dienstbetrekking een uitkering ontvangt, dient 
beoordeeld te worden of sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Dit geldt ongeacht welke naam 
(financiële vergoeding, pensioencompensatie, vertrekgratificatie e.d., vrijstelling van werkzaamheden met behoud 
salaris) aan de regeling wordt gegeven. 

Op basis van artikel 32ba Wet LB kan in beginsel elke regeling die het voor een werknemer mogelijk maakt eerder te 
stoppen met werken dan de pensioendatum worden aangemerkt als een regeling voor vervroegd uittreden. In dat 
geval dient de werkgever over de ontslaguitkering 52% eindheffing af te dragen; deze kosten komen voor rekening 
van de werkgever en kunnen niet verhaald worden op de werknemer.  

Het ministerie van Financiën heeft in twee besluiten (26 mei 2005 en 8 december 2005) nadere 
aanvullingen/verduidelijkingen opgenomen die duidelijkheid trachten te verschaffen over de vraag wanneer een 
ontslaguitkering niet als RVU hoeft te worden gekwalificeerd. Het gaat in genoemde besluiten om een kwalitatieve 
toets (reden van ontslag) en kwantitatieve toets (omvang van de ontslaguitkering). 

11.7 Overige aandachtspunten  

11.7.1. Subsidieregeling praktijkleren 

De aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren kan jaarlijks na afloop van het betreffende studiejaar worden 
ingediend, waarbij een uiterste datum is gesteld (studiejaar 2016-2017: vanaf 2 juni 2017 tot en met 15 september 
2017 vóór 17.00u). Voor alle subsidieaanvragen gezamenlijk is een bepaald budget begroot. Nadat alle 
subsidieaanvragen zijn ontvangen, wordt het budget verdeeld over de aanvragen. Het is voor zorginstellingen van 
belang om in kaart te brengen in hoeverre bestaande leerwerkplekken onder de nieuwe regeling nog kunnen worden 
gevuld en of de nieuwe regeling mogelijkheden biedt voor nieuwe praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. 

11.7.2 Registratieplicht uitzendondernemingen 

Per 1 juli 2012 geldt op grond van de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) een registratieplicht 
voor uitzendondernemingen. De registratieplicht houdt in dat een uitzendonderneming als zodanig zich moet 
inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratie is niet beperkt tot ‘echte’ 
uitzendondernemingen. Zodra door een werkgever, werknemers ter beschikking worden gesteld aan een derde en 
deze werknemers onder leiding en/of toezicht van die derde staan, ontstaat de plicht tot registratie. Indien een 
zorginstelling dus arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een derde, geldt in beginsel ook de registratieplicht. 
De enige uitzonderingen op de registratieplicht betreft: collegiale uitleen, aanneming van werk (stoffelijke aard) en 
uitlenen van arbeidskrachten binnen een groep/concern.  

Wanneer niet voldaan wordt aan de registratieplicht kan dit een boete voor zowel de inlener als de uitlener tot gevolg 
hebben, bijvoorbeeld boetes tot maximaal € 82.000 per werknemer. Uit de Beleidsregel boeteoplegging WAADI volgt 
echter dat het beleid wordt gevolgd dat de boete kan oplopen tot een maximaal bedrag van € 48.000. Indien u 
arbeidskrachten ter beschikking stelt of inleent, is het raadzaam om na te gaan of registratie van de opdrachtgever of 
uw instelling verplicht is.  

Voorts is het raadzaam een interne procedure en checklist in te voeren, waarin is vastgelegd aan welke 
randvoorwaarden en administratieve verplichtingen moet worden voldaan bij inlening of detachering van 
arbeidskrachten. 
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Wanneer niet voldaan wordt aan de registratieplicht kan dit een boete van de Arbeidsinspectie tot gevolg hebben voor 
zowel de uitlener als de inlener, tot maximaal € 76.000 per werknemer. Indien werknemers ter beschikking worden 
gesteld of worden ingeleend, is het daarom raadzaam om na te gaan of registratie verplicht is en dat ook is gedaan. 
Dit kan eenvoudig via de WAADI-check op de internetsite van de Kamer van Koophandel.  

11.7.3 Maximering pensioengevend salaris 

Vanaf 1 januari 2015 is het pensioengevend loon gemaximeerd. Voor het jaar 2017 is het niet toegestaan om fiscaal 
gefaciliteerd pensioen op te bouwen over het (deel van het) salaris dat uitkomt boven € 103.317. Indien een 
pensioenregeling nog toestaat om boven € 103.317 aan salaris een pensioen op te bouwen, dan is deze 
pensioenregeling mogelijk onzuiver. 

Wel is het mogelijk om voor het salaris boven € 103.317 een netto pensioenregeling (of module) aan te bieden, 
eventueel voor (alleen) het partnerpensioen. De premie wordt betaald vanuit het netto salaris. Dit pensioen is 
vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing (box 3). 
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12 Vennootschapsbelasting 

12.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de vennootschapsbelastingplicht van op grond van de WTZi-toegelaten zorginstellingen centraal. 
Dit hoofdstuk beperkt zich tot díe onderdelen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) die voor 
WTZi-toegelaten zorginstellingen van belang zijn en beoogt dan ook niet de problematiek van de 
vennootschapsbelasting uitputtend te behandelen. Er wordt bovendien geen aandacht geschonken aan de wijze 
waarop aangifte dient te worden gedaan. 

De op grond van de WTZi-toegelaten zorginstellingen worden van oudsher veelal gedreven in de traditionele 
rechtsvorm van een stichting. Daarom zal hier voornamelijk aandacht worden besteed aan de 
vennootschapsbelastingaspecten waarmee stichtingen te maken kunnen krijgen. Door actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen (zoals de invoering van de marktwerking en een 
veranderde uitgangssituatie voor financieringen), zijn er steeds meer zorginstellingen die hun activiteiten of bepaalde 
onderdelen daarvan afzonderen in bijvoorbeeld een BV. De vennootschapsbelastingaspecten van een BV komen in dit 
hoofdstuk daarom eveneens aan bod.  

Met enige regelmaat wordt gesproken over de mogelijkheid tot invoering van een gereguleerde winstuitkering in de 
zorg. De verwachting bestaat dat de invoering van een dergelijke regeling de zorginstellingen meer ruimte biedt om 
de gewenste aanvullende financiering uit de markt aan te trekken. Een daartoe strekkend wetsvoorstel (inzake een 
wijziging van de WTZi) is op 1 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer, maar de behandeling in de Eerste 
Kamer is in december 2014 aangehouden. De belangrijkste elementen van het voorstel zijn dat er geen winst mag 
worden uitgekeerd gedurende de eerste drie jaar na het moment van investeren. Voorts mag pas winst worden 
uitgekeerd na een positieve beoordeling van vooraf gestelde minimumkwaliteitseisen door een onafhankelijke 
toezichthouder, en na een positieve beoordeling van de financiële reserves. Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen 
voor de mogelijkheid winst uit te keren voor aanbieders van andere typen zorg. Dat wil zeggen dat voor aanbieders 
die al winst mochten uitkeren de situatie ongewijzigd blijft en dat het verbod op het uitkeren van winst van kracht 
blijft voor aanbieders van intramurale Wlz-zorg en voor academische ziekenhuizen. 

12.2 De vennootschapsbelastingpositie van stichtingen en verenigingen 

De vennootschapsbelasting is een belasting naar de winst van lichamen. 

Het begrip ‘lichaam’ heeft geen scherp omlijnde definitie. Lichamen hebben veelal rechtspersoonlijkheid, maar 
noodzakelijk is dit niet. De Wet Vpb geeft een nadere inkadering van het begrip ‘lichaam’ door middel van een 
limitatieve opsomming. Genoemd worden onder meer de NV en de BV. De BV is onbeperkt belastingplichtig en wordt 
geacht met haar gehele vermogen een onderneming te drijven. Een BV valt daardoor geheel onder de belastingplicht 
voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat voor de vaststelling van de omvang van de 
vennootschapsbelastingplicht van deze categorie rechtspersonen de feitelijk verrichte activiteiten niet van belang zijn. 
Geheel zonder betekenis zijn deze feitelijke activiteiten evenwel niet, omdat voor het antwoord op de vraag of een 
(objectieve of subjectieve) vrijstelling van vennootschapsbelasting van toepassing is, deze activiteiten wel weer een 
rol kunnen spelen. 

Stichtingen en ook verenigingen zijn daarentegen alleen belastingplichtig, indien en voor zover zij een onderneming 
drijven. De situatie kan zich dus voordoen dat een stichting met een deel van haar vermogen een onderneming drijft, 
en daardoor deels belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, en voor een ander deel van haar activiteiten 
niet belastingplichtig is. Voor deze partieel belastingplichtigen zal eerst aan de hand van de feitelijke activiteiten 
getoetst moeten worden of er sprake is van het drijven van een onderneming, en dus van 
vennootschapsbelastingplicht. 
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12.3 De onderneming in fiscale zin 

Er is sprake van het drijven van een onderneming in fiscale zin, indien met een duurzame organisatie van kapitaal en 
arbeid aan het maatschappelijke verkeer wordt deelgenomen met het oogmerk daarmee winst te behalen. Het is 
evident dat zorginstellingen als duurzame organisaties van kapitaal en arbeid zijn aan te merken. Daarnaast is van 
deelname aan het economische verkeer sprake, als in concurrentie wordt getreden met andere (zorg)instellingen.  

Activiteiten die als ‘normaal vermogensbeheer’ gekwalificeerd kunnen worden, vormen – ondanks het eventuele 
bestaan van een duurzame organisatie – geen onderneming. Van een onderneming in fiscale zin is in die situatie pas 
sprake indien er een kennelijk streven aanwezig is om, in een grotere omvang of kwaliteit dan bij vermogensbeheer 
gebruikelijk is, eigen arbeidskracht, eigen ervaring, eigen capaciteiten of eigen relaties rendabel te maken. Daarbij 
kan de risicograad en dus ook de wijze van financiering van de activiteiten een belangrijke rol spelen. Een stichting die 
passief belegt of een enkele onroerende zaak verhuurt, zal om die reden niet in aanraking komen met de 
vennootschapsbelastingheffing, ook al bestaat er een (bescheiden) organisatie van arbeid en kapitaal. Daarnaast 
bestaan er op grond van wetgeving of jurisprudentie nog enkele vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn op 
stichtingen en verenigingen. 

Bij de afbakening van de belastingplicht moet ook nog rekening worden gehouden met het zogenoemde 
concurrentiecriterium. Deze wettelijke fictiebepaling bewerkstelligt dat toch sprake is van 
vennootschapsbelastingplicht als met de activiteiten in concurrentie wordt getreden met (onbeperkt) belastingplichtige 
lichamen en/of natuurlijke personen die een onderneming drijven. Het concurrentiecriterium geldt evenwel niet voor 
activiteiten die als normaal vermogensbeheer worden gekwalificeerd, en evenmin voor structureel verlieslatende 
activiteiten. 

12.4 Toepassing op de werkzaamheden van een zorginstelling 

Als het vorenstaande nader wordt toegespitst op de werkzaamheden van een toegelaten zorginstelling, dan kan het 
volgende worden gesteld. Er is bij een zorginstelling in beginsel altijd sprake van een duurzame organisatie van arbeid 
en kapitaal die aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Als er vervolgens structureel exploitatieoverschotten 
worden behaald, zal ook aan het winstoogmerk worden voldaan. Statutaire (winst- of winstuitkerings)verboden doen 
hier niet aan af; feiten en omstandigheden geven de doorslag. De meeste stichtingen-zorginstellingen drijven een 
onderneming en zullen in beginsel dan ook belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Of vervolgens ook 
feitelijk vennootschapsbelasting zal worden geheven, hangt nog af van de vraag of er ook een vrijstelling van 
toepassing is. 

Indien een zorginstelling (een deel van) haar activiteiten uitoefent in een BV, dan zal er bij de BV in principe altijd 
sprake zijn van belastingplicht, tenzij deze een beroep kan doen op een vrijstelling. 

12.5 Subjectieve vrijstelling zorgsector 

Zorginstellingen kunnen onder voorwaarden een beroep doen op een subjectieve vrijstelling voor de 
vennootschapsbelasting. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, is vereist dat zij kunnen worden 
aangemerkt als lichaam (instelling) dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend werkzaamheden (werkzaamhedentoets) 
verricht welke bestaan uit: 

 

 

De doelstelling van de zorginstelling is op zichzelf niet voldoende om te kunnen spreken van een vrijgestelde 
instelling. De zorginstelling dient de in de voorwaarden voor de vrijstelling genoemde activiteiten daadwerkelijk te 
verrichten. De bepaling wordt namelijk eng uitgelegd. Ook wanneer de zorginstelling bepaalde activiteiten heeft 
afgezonderd in aparte rechtspersonen, dienen de voorwaarden van de vrijstelling in beginsel per rechtspersoon te 
worden getoetst.  



 
134  

 

Voor de toepassing van de zorgvrijstelling is niet vereist dat het lichaam in het bezit is van een zogenoemde ANBI-
beschikking. De zorgcomponent - handen aan het bed - is van essentieel belang, alvorens een beroep op de 
vrijstelling kan worden gedaan. Instellingen waarvan de activiteiten uitsluitend bestaan uit de verhuur van 
zorgvastgoed, kunnen bijvoorbeeld geen beroep doen op de vrijstelling.  

12.5.1 Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 

De voorwaarde ‘uitsluitend of nagenoeg uitsluitend’ houdt in dat de activiteiten van de zorginstelling voor ten minste 
90% dienen te bestaan uit de hiervoor in paragraaf 12.5 vermelde activiteiten. Alle nevenactiviteiten tezamen mogen 
derhalve niet meer dan 10% van de totale activiteiten omvatten. Er moet dus continu voor worden gewaakt dat 
bijkomende activiteiten de grens van 10% niet overschrijden. Dergelijke activiteiten kunnen namelijk - ook als ze in 
het logische verlengde liggen van de traditionele zorgtaken - de vrijstelling in gevaar brengen, als ze door de instelling 
zelf worden uitgeoefend. Als de nevenactiviteiten de grens van 10% overschrijden, zullen niet alleen deze 
nevenactiviteiten, maar ook de zorgactiviteiten van het lichaam onder de heffing van de vennootschapsbelasting 
vallen. De zorgvrijstelling is namelijk aan te merken als een ‘alles of niets’ vrijstelling. Er wordt wel gesproken over de 
introductie van een zogenoemde ‘objectvrijstelling’, waarin niet de instelling als zodanig onder de (subjectieve) 
zorgvrijstelling valt, maar bepaalde activiteiten als zorg worden gekwalificeerd en daarmee zijn vrijgesteld. Er is 
evenwel thans geen enkel zicht op een dergelijke aanpassing van de zorgvrijstelling. 

Niet duidelijk is welke maatstaf dient te worden gehanteerd bij het bepalen van de grens van 10%. De Belastingdienst 
hanteert als maatstaf bijvoorbeeld de winst, de omzet en ook het opleidingsniveau van de werknemers. Uiteraard zijn 
ook andere maatstaven niet denkbeeldig. Zo wordt in de literatuur als maatstaf het aantal manuren per activiteit 
genoemd en zou ook gedacht kunnen worden aan het oppervlaktegebruik van een pand.  

Zorginstellingen mogen er derhalve niet automatisch van uitgaan dat bijkomende activiteiten, naast de vrijgestelde 
hoofdactiviteit van verpleging en verzorging, ook onder de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting vallen. Sterker 
nog, dergelijke bijkomstige activiteiten kunnen de vrijstelling in gevaar brengen. Een voorbeeld hiervan is de levering 
van dure medicijnen door ziekenhuizen, in plaats van voorheen door (zelfstandige) apotheken (de zogenaamde 
‘ziekenhuis verplaatste zorg’). Dit is een activiteit die volgens de Belastingdienst niet onder de zorgvrijstelling valt en 
daarom getoetst dient te worden aan de 10%-grens.  

12.5.2 Eis van winstbestemming  

In het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting wordt een aanvullende voorwaarde gesteld om als zorginstelling 
voor de zorgvrijstelling in aanmerking te komen. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, geldt als 
voorwaarde dat het lichaam ofwel van publiekrechtelijke aard is (dit zal niet vaak het geval zijn), ofwel, wanneer het 
winst behaalt, deze winst uitsluitend kan aanwenden ten bate van een vrijgesteld lichaam dat aan voormelde 
voorwaarden voldoet of ten bate van een algemeen maatschappelijk belang.  

De eis betreffende de winstbestemming geldt zowel tijdens de bestaansduur van het lichaam als bij liquidatie van het 
lichaam. Uit jurisprudentie uit 2012 blijkt dat de statutaire winstbepalingen omtrent winst(verdeling) en aanwending 
van het liquidatiesaldo erg van belang zijn. Als alleen al de mogelijkheid bestaat dat de winst (liquidatiesaldo) op een 
andere wijze wordt aangewend, kan dat al voldoende zijn voor belastingplicht. In de betreffende casus werd een 
thuiszorg-BV belastingplichtig geacht vanwege het loutere feit dat de BV in theorie ook andersoortige winst zou 
kunnen maken, die voor niet-zorgdoeleinden aan te wenden was. Dat daarvan in het betreffende jaar geen sprake 
was, deed aan de belastingplicht niet af. 

Wanneer een zorginstelling wordt gedreven in de vorm van bijvoorbeeld een BV waarin aandeelhouders zijn 
betrokken, is het ter behoud van de zorgvrijstelling van het grootste belang te beoordelen in hoeverre er winst en/of 
een liquidatiesaldo toekomt aan de aandeelhouders, met name indien deze aandeelhouders zelf geen zorginstelling 
zijn of niet een algemeen maatschappelijk belang dienen. Aspecten als de aanwezigheid van winstrechtloze aandelen 
of een statutaire klem op de winsten en de vraag aan wie een eventueel liquidatiesaldo toekomt, spelen daarbij  
een rol. 
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12.6 Enkele voor zorginstellingen kenmerkende activiteiten nader beschouwd 

12.6.1 Laboratoria 

Zelfstandige laboratoria (al dan niet voortkomende uit een verzelfstandiging vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis) 
werden door de Belastingdienst tot en met 2011 veelal niet als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting 
aangemerkt. Met ingang van1 januari 2012 is hierin in diverse delen van Nederland een kentering waarneembaar, 
omdat de Belastingdienst zich inmiddels op het standpunt stelt dat de zorgvrijstelling niet (langer) van toepassing is. 
Dit standpunt is bevestigd door een kennisgroep ‘belastingplicht’ van de Belastingdienst. Inmiddels zijn de eerste 
aanslagen vennootschapsbelasting opgelegd. Procedures (bezwaar en beroep) zijn in gang gezet, c.q. worden 
overwogen. 

Laboratoriumactiviteiten binnen een zorginstelling (ziekenhuis) vallen onder de zorgvrijstelling, waarbij de vraag of 
deze activiteiten als zorg moeten worden beschouwd (vallend in de 90%) of als niet-zorg (vallend in de 10% 
doelmatigheidsmarge) tot dusver nog niet is gesteld. 

Vanwege de wens om tot schaalvergroting te komen, worden dergelijke activiteiten in toenemende mate 
verzelfstandigd, hetzij door de vorming van een samenwerkingsverband met andere ziekenhuizen, hetzij door 
aansluiting te zoeken bij een reeds zelfstandig opererend laboratorium. Gelet op de discussie rondom de 
belastingplicht, verdient het een en ander nauwkeurige aandacht en/of vooroverleg met de Belastingdienst. 

Overigens lijkt de Belastingdienst in de benadering van zelfstandige laboratoria een draai te gaan maken. 
Deloitte heeft overleg gehad et het ministerie van Financiën over deze discussie. Het ministerie lijkt nu overtuigd te 
zijn van het feit dat de meeste laboratoriumactiviteiten toch kwalificeren als zorg en dus lijkt een vrijstelling 
vennootschapsbelasting nu toch weer mogelijk, mits uiteraard ook aan de hiervoor behandelde activiteiten- en 
winstbestemmingstoets wordt voldaan. 

12.6.2 Beleid  

Op 8 december 2009 zijn er beleidsbesluiten gepubliceerd met betrekking tot gezondheidscentra en 
huisartsendienstenstructuur (huisartsenposten), apotheken en regionale indicatieorganen, casu quo het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ), Thuiszorginstellingen, ARBO-diensten en re-integratielichamen. Het oude besluit van 
15 mei 2006 is daarmee geactualiseerd en komen te vervallen. In de volgende paragrafen wordt kort aandacht 
besteed aan het beleidsbesluit van 8 december 2009. 

12.6.2.1 Gezondheidscentra, huisartsenposten en apotheken  

Op grond van het besluit van 8 december 2009 zullen lichamen die gezondheidscentra en huisartsenposten 
exploiteren, mits ze aan de voorwaarden voldoen, in de regel een beroep kunnen doen op de subjectieve vrijstelling 
voor de zorgsector.  

Een (poliklinische) apotheek valt niet onder de omschrijving van deze bepaling, omdat daarbij de (primaire) 
werkzaamheden bestaan uit de verkoop van geneesmiddelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
apotheekactiviteiten door de zorginstelling doorgaans worden gesepareerd in een afzonderlijke BV. Een dergelijke BV 
is weliswaar (onbeperkt) belastingplichtig voor de Wet Vpb, maar aldus wordt voorkomen dat de gehele zorginstelling 
in de heffing wordt betrokken. Voor zover de apotheekhoudende activiteiten dermate gering zijn dat zij - samen met 
alle overige niet-zorg activiteiten - minder dan 10% uitmaken van de totale werkzaamheden (die voor meer dan 90% 
kunnen worden aangemerkt als activiteiten in de zin van de vrijstelling voor de zorgsector) van de zorginstelling, 
hoeven deze nevenactiviteiten de vrijstelling voor de zorginstelling niet te frustreren en is het separeren hiervan in 
een afzonderlijke nevenstructuur om die reden niet zinvol.  

12.6.2.2 Kwalificerende werkzaamheden thuiszorginstelling  

Een thuiszorginstelling kan, als ze aan vorenbedoelde voorwaarden voldoet, vrijgesteld zijn, indien en voor zover haar 
activiteiten geheel of nagenoeg geheel bestaan uit het zelf uitvoeren van taken waarvoor op basis van de Wlz een 
indicatiebesluit is afgegeven, dan wel waarvoor op grond van de Wmo door de gemeente een besluit is genomen. 



 
136  

 

De staatssecretaris van Financiën noemt in zijn besluit van 8 december 2009 daarbij de volgende voorbeelden: 
huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding 
en personenalarmering. Ook indien voornoemde werkzaamheden worden betaald uit het persoonsgebonden budget, 
kwalificeren de werkzaamheden. Thuiszorg na ziekenhuisontslag kwalificeert, mits de vorm van thuiszorg 
overeenkomt met de hiervoor vermelde activiteiten en de activiteit plaatsvindt op basis van een verwijzing van een 
arts of op basis van een besluit van de gemeente. Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen kwalificeren 
ook voor de vrijstelling. De uitleen van verpleegartikelen kwalificeert, voor zover deze plaatsvindt onder de 
gedelegeerde indicatiestelling, als bedoeld in Basispakket Uitleen 2006.  

Niet-kwalificerende werkzaamheden thuiszorginstelling  
De staatssecretaris van Financiën geeft in het besluit van 8 december 2009 aan dat de navolgende werkzaamheden 
volgens hem niet voldoen aan de eis van ‘genezing en verpleging van zieken, kraamvrouwen en gebrekkigen’: 

• Activiteiten die gericht zijn op prenatale zorg (bijvoorbeeld huisbezoeken en cursussen). 
• Preventieprogramma’s (bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van AIV-preventie en voedingsvoorlichting, het 

geven van cursussen met een preventief karakter). 
• Thuiszorgwinkels, kinderopvang, maatschappelijk werk, servicepakketten/aanvullende diensten (bijvoorbeeld 

EHBO-cursus, cursus babymassage), maaltijdverstrekking, welzijnsactiviteiten (bijvoorbeeld projecten, cursussen 
en trainingen) en echtscheidingsbemiddeling. 
 

Welke activiteiten de thuiszorginstelling daadwerkelijk verricht, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld en 
zal ook uit de administratie moeten blijken. 

De staatssecretaris van Financiën is overigens van mening dat het vervullen van een bemiddelende rol of het optreden 
als intermediair voor de zorg- en dienstverlening niet valt onder het zelf verrichten van zorgtaken. 

In een arrest uit maart 2014 heeft de Hoge Raad beslist dat een thuiszorginstelling zich niet op de vrijstelling kan 
beroepen, indien de instelling zich niet rechtstreeks ten opzichte van de zorgvragers verplicht de gevraagde zorg te 
verlenen, maar deze werkzaamheden overlaat aan zelfstandig werkende bureaus. In deze casus verrichtte de 
instelling zelf geen zorgactiviteiten, maar fungeerde deze als coördinator. Nog onduidelijk is hoe een combinatie van 
dergelijke activiteiten moet worden geduid. 

12.6.2.3 ARBO-diensten en re-integratiebedrijven 

ARBO-diensten verlenen hun diensten aan bedrijven door hen te helpen bij het opstellen en uitvoeren van een goed 
arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Re-integratiebedrijven zijn gespecialiseerd in het doen terugkeren 
van zieke werknemers in het arbeidsproces. ARBO-diensten en re-integratielichamen komen naar het oordeel van de 
staatssecretaris van Financiën, gelet op hun activiteiten, niet in aanmerking voor de vrijstelling voor de zorgsector.  

12.6.3 Jeugdzorg 

Ook bij Jeugdzorginstellingen is landelijk discussie met de Belastingdienst over belastingplicht. Deloitte voert ook 
hierover gesprekken met het ministerie van Financiën en doel is hen te overtuigen dat ook deze vorm van zorg 
kwalificeert voor de zorgvrijstelling. 

12.7 Vrijstelling voor ‘kleine’ stichtingen en verenigingen 

Voor stichtingen en verenigingen geldt - op enkele uitzonderingen na - een subjectieve vrijstelling voor de 
vennootschapsbelasting, indien de winst die zij behalen beperkt is. Hiervan is sprake als de winst in het jaar niet meer 
bedraagt dan € 15.000, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan 
€ 75.000. BV’s en Coöperaties kunnen geen beroep doen op deze vrijstelling. 

Zorginstellingen die beperkt winstgevende activiteiten vanuit een stichting of vereniging uitoefenen en die niet 
kwalificeren voor de zorgvrijstelling kunnen in beginsel voor deze vrijstelling in aanmerking komen.  
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Onder omstandigheden kan het voordelig zijn om van deze vrijstelling uitgezonderd te zijn, bijvoorbeeld bij (sterk) 
wisselende resultaten over de verschillende jaren. Daartoe kan een verzoek worden gedaan bij de Belastingdienst. 
Een daartoe strekkend verzoek dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bij de Belastingdienst te zijn 
ingediend. Een gehonoreerd verzoek geldt vervolgens voor een periode van vijf jaar. Op grond van de Fiscale 
vereenvoudigingswet 2017 moet, met ingang van 2017, het verzoek uiterlijk gelijktijdig met het indienen van de 
aangifte worden gedaan. Op het moment van schrijven van dit hoofdstuk betreft dit nog een wetsvoorstel, zodat 
onzeker is of de bedoelde termijn inderdaad verlengd zal worden. 

12.8 Fiscale fondswervende instelling 

Tot 2012 was het mogelijk om winstgevende activiteiten per saldo buiten de belastingheffing te houden, indien er 
sprake was van fondswerving ten behoeve van een ANBI. Bij zorginstellingen bood deze ‘fondswerfvrijstelling’ vaak 
soelaas in situaties waarin bepaalde activiteiten in een belastingplichtig lichaam waren ondergebracht, bijvoorbeeld 
om de zorgvrijstelling niet in gevaar te brengen (90%-eis), of bij het opzetten van samenwerkingsverbanden 
(bijvoorbeeld laboratoria). Feitelijke heffing kon dan worden vermeden door de winsten (verplicht) uit te keren aan de 
aandeelhoudende zorginstelling(en) met ANBI-status. 

Met ingang van 2012 is deze fondswerffaciliteit drastisch ingeperkt. Alleen de opbrengsten van kenbaar 
fondswervende activiteiten kunnen nog in aftrek worden gebracht. Dit zijn activiteiten die (i) in belangrijke mate met 
behulp van vrijwilligers worden verricht, (ii) een resultaat (winst) opleveren, doordat er met afwijkende prijzen wordt 
gewerkt (hogere dan gebruikelijke verkoopprijzen of lagere dan gebruikelijke kostprijzen), terwijl (iii) het voor de 
kopers/afnemers kenbaar is dat de opbrengst aan een ANBI ten goede komt. Voor de bepaling van de winst mag een 
ANBI, die met vrijwilligers werkt, voorts een (fictieve) beloning op het niveau van het minimumloon in aftrek brengen 
op haar fiscale winst. 

In de meeste gevallen zullen de zorginstellingen niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen en komen zij niet voor 
deze faciliteit in aanmerking.  

12.9 Herbestedingsreserve ANBI 

Sinds 2012 is de herbestedingsreserve alleen nog van toepassing voor lichamen die als culturele instelling zijn 
aangemerkt of lichamen zonder aandeelhouders of deelgerechtigden die een sociaal belang behartigen en hun winst 
hoofdzakelijk behalen met behulp van vrijwilligers. Wel is de maximale reserveringstermijn verlengd van drie naar 
vijf jaar. 

12.10 Universitaire medische centra 

Tot en met 2015 waren universitaire medische centra vrijgesteld van vennootschapsbelasting, vanwege het feit dat er 
sprake is van publiekrechtelijke rechtspersonen (de twee privaatrechtelijke UMC’s, VU Amsterdam en Radboud 
Nijmegen, zijn daarmee gelijkgesteld).  

Met ingang van 2016 is de ‘generieke’ vrijstelling voor publiekrechtelijke rechtspersonen vervallen. Voor UMC’s is een 
nieuwe vrijstelling in het leven geroepen, die grote gelijkenis kent met de zorgvrijstelling. Naast een subjectieve 
vrijstelling is het voor UMC’s ook mogelijk gebruik te maken van een objectieve vrijstelling, die alleen de 
kwalificerende activiteiten vrijstelt van heffing.  

Deze academische ziekenhuizen dan wel hun nevenentiteiten kunnen onder voorwaarden ook een beroep doen op een 
aantal vrijstellingen die speciaal voor publieke rechtspersonen zijn geïntroduceerd in 2016. Het betreft onder andere 
de quasi inbestedingsvrijstelling en de samenwerkingsvrijstelling. 

12.11 Winst 

Indien een zorginstelling belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, is het van belang dat het 
belastingobject, de omvang van de fiscale winst, wordt bepaald. Het fiscale uitgangspunt is dat alle 
vermogensvermeerderingen die binnen de ondernemingssfeer opkomen in de heffing van de vennootschapsbelasting 
worden betrokken. Dit wordt aangeduid als de ‘totaalwinst’.  
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Mutaties die zich in de vermogenssfeer afspelen, vormen echter geen onderdeel van de totaalwinst. In de situatie van 
BV’s gaat het er met name om dat het financiële verkeer met aandeelhouders derhalve wordt geëlimineerd 
(kapitaalstortingen en dividenduitkeringen).  

12.12 Bijzonder regime rondom zorgvastgoed 

Niet alleen de zorginstellingen zelf kennen een bijzondere fiscale positie. Ook rondom de zorginstellingen treffen we 
rechtsvormen aan die een bijzonder regime kennen. In een voorgaande paragraaf is al de fondswervende instelling 
genoemd, al is met ingang van 2012 in de praktijk de werkingssfeer van deze faciliteit binnen de zorg drastisch 
beperkt.  

In het kader van de vennootschapsbelasting kan voorts voor zorgvastgoed gedacht worden aan de fiscale 
beleggingsinstelling. 

12.12.1 Fiscale beleggingsinstelling 

In voorkomende gevallen kan het voor zorginstellingen aantrekkelijk zijn hun zorgvastgoed onder te brengen in een 
afzonderlijke entiteit, waar private investeerders in deel kunnen nemen. Verschillende entiteiten kunnen daarvoor in 
aanmerking komen. Een beproefde methode, die haar sporen in de praktijk heeft verdiend, is een BV die de status 
van een fiscale beleggingsinstelling (fbi) heeft.  

De fbi is een BV (of een NV of een fonds voor gemene rekening) met een specifieke fiscale status. De kern hiervan is 
dat voor de fbi het 0%-tarief geldt. Deze variant verdient bij het afzonderen van zorgvastgoed in een afzonderlijke 
entiteit dan ook zeker de aandacht. De fbi kent een aantal nadrukkelijke voorwaarden waaraan steeds voldaan dient 
te worden om dit fiscale regime te mogen blijven hanteren. 

Voor zorginstellingen kan de fbi een interessante vorm zijn om de heffing van vennootschapsbelasting over het niet-
vrijgestelde gedeelte van het geëxploiteerde vastgoed te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat in de praktijk de 
zorginstelling als ‘grootaandeelhouder’ volledig vrijgesteld zal moeten zijn om aan de zogenaamde 
‘aandeelhouderstoets’ te kunnen voldoen. Dit betekent dat alle niet onder de vrijstelling vallende activiteiten in een 
nevenstructuur ondergebracht dienen te worden.  

Het is overigens niet toegestaan dat een fbi zich bezighoudt met projectontwikkeling. Fbi’s mogen desgewenst wel 
aandelen houden in ‘projectontwikkel BV’s’ en het bestuur daarover verrichten. Daarbij is wel van belang dat deze 
‘projectontwikkel BV’s’ globaal gesproken alleen mogen ontwikkelen ten behoeve van de portefeuille van de fbi. Als de 
vrijstelling voor zorginstellingen in de toekomst eventueel zou komen te vervallen, zal gebruikmaking van de faciliteit 
van de fbi door zorginstellingen op dat moment uiteraard ook opnieuw aandacht behoeven. 

12.13 Enkele overige bepalingen in de vennootschapsbelasting 

Zorginstellingen zonderen steeds vaker belastbare activiteiten af in BV’s. Voor belastingplichtige vennootschappen, 
zoals BV’s, kent de vennootschapsbelasting een aantal fiscale faciliteiten. Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de 
vennootschapsbelasting worden enkele van die bepalingen behandeld, waaronder de fiscale eenheid en de 
deelnemingsvrijstelling. Voorts zal aandacht worden besteed aan het tarief voor de vennootschapsbelasting. 

12.13.1 Fiscale eenheid  

Bepaalde belastingplichtige lichamen kunnen onder voorwaarden op gezamenlijk verzoek worden aangemerkt als een 
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, waardoor de belasting van hen wordt geheven alsof er één 
belastingplichtig lichaam is.  

BV’s kunnen deel uitmaken van een fiscale eenheid. Een belangrijk vereiste voor een fiscale eenheid is dat een BV 
(moedermaatschappij) (on)middellijk de juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95% van de 
aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van een andere belastingplichtige (dochtermaatschappij). Onder het 
regime van de ‘Flex-BV’ zal de moedermaatschappij tevens 95% van het stemrecht moeten hebben. 
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De moedermaatschappij moet 95%houden van de gehele juridische én economische eigendom van de 
dochtermaatschappij. 

Als er sprake is van een fiscale eenheid, worden de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij 
toegerekend aan de moedermaatschappij. De vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid wordt dus bij de 
moedermaatschappij geheven. Meerdere dochtermaatschappijen kunnen deel uitmaken van een fiscale eenheid. 

Het voordeel van een fiscale eenheid is dat de verschillende resultaten (winsten en verliezen) direct kunnen worden 
verrekend en dat het resultaat op onderlinge prestaties niet wordt belast. 

12.13.2 Deelnemingsvrijstelling  

Onder voorwaarden kan een belastingplichtig lichaam voor verkregen voordelen uit hoofde van een deelneming een 
beroep doen op de ‘deelnemingsvrijstelling’. Deze houdt in dat de verkregen voordelen (zoals dividenden of 
verkoopopbrengsten) bij het belastingplichtige lichaam zijn vrijgesteld. De kosten ter zake van de verwerving of 
vervreemding van die deelneming vallen eveneens onder de deelnemingsvrijstelling. Dit houdt in dat dergelijke kosten 
bij het belastingplichtige lichaam niet ten laste van de belastbare winst kunnen worden gebracht. 

Van een deelneming is onder meer sprake indien een belastingplichtig lichaam voor ten minste 5% van het nominaal 
gestorte kapitaal aandeelhouder is van een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. 

In hoofdlijnen komt het erop neer dat alleen een beroep op de deelnemingsvrijstelling kan worden gedaan voor 
deelnemingen die onder de heffing van de vennootschapsbelasting (of een soortgelijke buitenlandse winstbelasting) 
vallen. Zo kan er geen beroep op de deelnemingsvrijstelling worden gedaan met betrekking tot een deelneming die als 
fbi wordt aangemerkt. 

12.13.3 Verliesverrekening  

Ofschoon de vennootschapsbelasting op jaarbasis wordt geheven, kan er toch in beperkte mate rekening worden 
gehouden met de resultaten van andere jaren. De hoofdregel is dat een verlies in enig jaar kan worden verrekend met 
de winst van het voorafgaande jaar en met de winsten van de negen komende jaren. 

12.13.4 Belastbare bedrag  

Vennootschapsbelasting wordt jaarlijks bij aanslag geheven naar het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag is de in 
een jaar genoten belastbare winst, verminderd met het verrekenbare verlies. De belastbare winst is de winst, 
verminderd met de aftrekbare giften. Reeds ingehouden dividendbelasting kan als voorheffing in mindering worden 
gebracht op het verschuldigde bedrag aan vennootschapsbelasting. 

12.13.5 Het tarief  

Voor 2018 geldt (onveranderd) het instaptarief van 20% voor een winst tot € 200.000 en wordt over het meerdere 
een tarief berekend van 25%. De eerste tariefschijf van 20% wordt vanaf 2018 verlengd van € 200.000 naar 
€ 250.000, in 2020 naar € 300.000 en in 2021 naar € 350.000.  

12.13.6 Zakelijke prijzen tussen verbonden partijen 

Verbonden partijen (in aandelen of zeggenschap) dienen “at arm`s length” met elkaar te handelen op grond van de 
wet. Dat wil zeggen dat tussen deze partijen prijzen op onderlinge diensten en leveringen dienen te worden 
gehanteerd die ook onafhankelijke derden aan elkaar in rekening zouden brengen. 

12.14 ANBI-regeling  

De kwalificatie als ANBI is niet in de Wet Vpb geregeld, maar is wel van groot belang. Het hebben van een ANBI-
status biedt namelijk belangrijke fiscale voordelen. In de navolgende paragraaf wordt ingegaan op de aanvraag en de 
voorwaarden van de ANBI-beschikking, alsmede op de fiscale voordelen van het kwalificeren als ANBI.  
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12.14.1 De ANBI-status  

Om als ANBI te kwalificeren en van allerlei fiscale voordelen te kunnen profiteren, moet een instelling aan een aantal 
specifieke voorwaarden voldoen. Een instelling kwalificeert alleen als ANBI als deze voor ten minste 90% het 
algemeen belang dient. Commerciële activiteiten worden niet uitgesloten, mits de opbrengsten ervan worden gebruikt 
voor het algemeen nut. Voorts zijn er voorwaarden gesteld aan de wijze van verwerving, beheer en besteding van het 
vermogen. Ook moet de instelling beschikken over een actueel beleidsplan en een controleerbare financiële 
administratie. 

De aanvraag voor een ANBI-status kan worden ingediend bij de Belastingdienst en is volledig gestandaardiseerd 
(door middel van een formulier met een aantal ja/nee-vragen). Een eenmaal afgegeven ANBI-status kan bij nadere 
beoordeling door de Belastingdienst met terugwerkende kracht worden ingetrokken, indien blijkt dat niet (meer) 
wordt voldaan aan de gestelde eisen. Om achteraf niet met de vervelende gevolgen van intrekking te worden 
geconfronteerd, zoals het alsnog moeten betalen van overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting dan wel 
vennootschapsbelasting, kan vooraf worden overlegd met de belastinginspecteur of aan de voorwaarden wordt 
voldaan. Dit verdient in veel gevallen aanbeveling.  

Een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of 
een andere rechtsfiguur waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden genomen, kunnen niet als ANBI 
kwalificeren. Verder wordt de definitie beperkt door een in de wet opgenomen lijst van goede doelen (branches) die 
als ‘algemeen nut’ worden aangemerkt. Hieronder vallen in ieder geval gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg. 
Het verschaffen van huisvesting valt er expliciet niet onder.  

Vanaf 2014 zijn ANBI’s verplicht om een aantal gegevens via internet openbaar te maken, waaronder: 

• het actuele beleidsplan van de instelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders;  
• de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting. 

 
Voor zover deze gegevens niet openbaar gemaakt worden, kan de Belastingdienst de ANBI-status intrekken. 

12.14.2 Voordelen ANBI  

Zodra een verpleeg- of zorginstelling door de Belastingdienst als ANBI is aangewezen, kan de instelling profiteren van 
verschillende fiscale voordelen. Zo geldt er onder meer een vrijstelling voor de heffing van schenk- en erfbelasting bij 
een verkrijging door de instelling in de vorm van een schenking c.q. erfenis. Ook kunnen donateurs (onder 
voorwaarden) gebruikmaken van een giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

Ten gevolge van veranderende wetgeving en een toenemend aantal eisen vanuit de ministeries (zoals scheiding 
private en publieke activiteiten en vermogens) wijzigen veel zorginstellingen hun interne (juridische) structuur. 
Ook vinden er veel fusies plaats. Hierbij kan het hebben van een ANBI-status eveneens van belang zijn. Indien bij de 
interne herstructurering of bij de fusie sprake is van een overdracht van onroerende zaken tussen instellingen, is de 
verkrijgende instelling in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Indien de instellingen echter als ANBI’s zijn 
gerangschikt, zijn de overdrachten onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting. Dit aspect 
speelt met name bij de overdracht tussen stichtingen. Een overdracht van onroerende zaken tussen vennootschappen 
die tot een concern (groep) behoren, is veelal toch al vrijgesteld van heffing van overdrachtsbelasting, zonder dat een 
ANBI-status van belang is. 

Niet alleen instellingen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen gebruikmaken van de 
vrijwilligersregeling in Wet op de LB 1964, maar ook instellingen die belastingplichtig zijn maar wel de ANBI-status 
hebben. Deze regeling houdt kortgezegd in dat een vergoeding die een instelling betaalt aan vrijwilligers onder 
voorwaarden belastingvrij kan worden verstrekt.  
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12.15 Tot slot 

De vraag of een zorginstelling wel of niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, is sterk afhankelijk van 
de feiten en omstandigheden van het geval. Zorginstellingen mogen er niet automatisch van uitgaan dat ze vrijgesteld 
zijn voor de vennootschapsbelasting, of dat bijkomende nevenactiviteiten, naast de vrijgestelde hoofdactiviteit van 
verpleging en verzorging, ook onder de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting vallen.  

Een nuancering in de feiten kan tot een geheel andere fiscale conclusie en zelfs tot algehele belastingplicht voor de 
vennootschapsbelasting leiden. Mocht een dergelijke situatie zich dreigen voor te doen, dan kan in overweging worden 
genomen de niet onder de vrijstelling vallende activiteiten in een nevenstructuur onder te brengen. Een dergelijke 
nevenstructuur is veelal wel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, maar door deze handelwijze wordt 
(integrale) belastingplicht van de zorginstelling voorkomen. 
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13 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en verhuurderheffing 

De WOZ-waarde speelt een steeds belangrijkere rol. Zo hebben zorginstellingen te maken met diverse lokale 
heffingen die zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Ook is de WOZ-waarde en/of WOZ-afbakening van belang voor de 
heffingsgrondslag van diverse rijksbelastingen. Daarnaast speelt de WOZ-waarde eventueel ook een rol in niet fiscale 
aspecten als huur, financiering en/of intern beleid.  

Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde van alle onroerende zaken binnen hun grondgebied. Afnemers van de 
WOZ-waarde zijn onder andere gemeenten zelf, waterschappen en het Rijk. De WOZ-waarde wordt door de 
gemeenten gebruikt voor de lokale heffingen, als heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) van 
gebruikers en eigenaren, en mogelijk ook voor de rioolheffing en de Bedrijven Investeringszorg (BIZ)-bijdrage. 
Door het waterschap wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de watersysteemheffing en eventueel de wegenheffing. 
Door het Rijk wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt voor de verhuurderheffing, voor het eigenwoningforfait in 
de inkomstenbelasting en voor het bepalen van de maximale fiscale afschrijving op gebouwen voor de 
winstbelastingen (de bodemwaarde). De WOZ-objectafbakening is van belang bij de energiebelasting en de belasting 
op leidingwater. Voorts wordt sinds 1 oktober 2015 de WOZ-waarde gebruikt om voor sociale huurwoningen de 
maximale huurprijs (het belang van de WOZ is ca. 25%) te bepalen (niet de werkelijke huur). 

Een zorginstelling kan tegen een afgegeven WOZ-beschikking en/of belastingaanslagen en/of op aangifte betaalde 
bedragen bezwaar maken. Het is sinds 1 oktober 2015 voor huurders van woningen mogelijk om bezwaar te maken 
tegen de WOZ-waarde van een woning, in het geval de jaarlijkse huurverhoging beïnvloed wordt door de maximaal 
redelijke huur die (deels) afhankelijk is van de WOZ-waarde. Daarnaast is het vanaf 1 oktober 2015 ook mogelijk 
bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Dit kan onder omstandigheden leiden tot tegenstrijdige belangen 
tussen huurder en verhuurder.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de WOZ-waarde van onroerende zaken bij zorginstellingen wordt 
bepaald. In paragraaf 13.7 wordt ingegaan op de verhuurderheffing. 

13.1 Waardepeildatum en toestandsdatum 

De WOZ-waarde wordt bepaald naar de waarde en de staat op de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt één jaar 
voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld (toestandsdatum). De waardepeildatum 
voor het belastingjaar 2017 ligt derhalve op 1 januari 2016. Indien de onroerende zaak in het jaar voorafgaande aan 
dat kalenderjaar opgaat in een andere onroerende zaak, dan wel wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, 
verbetering, afbraak of vernietiging, ofwel een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere specifiek 
voor die onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid, dan wordt de waarde bepaald naar de staat van de 
onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar (toestandsdatum). Deze wijzigingsgronden zijn limitatief. In geval 
van bijvoorbeeld aanbouw, afbraak, verbetering, brand, wijziging van de objectafbakening of een 
bestemmingswijziging, wordt derhalve gekeken naar de staat van de onroerende zaak aan het begin van het jaar 
waarvoor de WOZ-beschikking geldt. Groot onderhoud kwalificeert niet als verbetering en wordt pas een jaar later in 
de WOZ-waarde verdisconteerd. Schommelingen in de prijzen op de markt tussen de waardepeildatum en de aanvang 
van het belastingjaar zijn geen specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid.  

Is wel sprake van een specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid, dan wordt gekeken 
naar de toestand van de onroerende zaak bij de aanvang van het belastingjaar en wordt gewaardeerd naar het 
waardeniveau van 1 januari 2016. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan nieuwbouw die gedurende het jaar 
wordt opgeleverd. 

13.2 Objectafbakening 

De waardebepaling van een onroerende zaak vangt aan met de objectafbakening van de onroerende zaak. Binnen de 
eigendomsgrenzen wordt gezocht naar het kleinste zelfstandige deel van de onroerende zaak dat naar zijn indeling is 
bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. In de Wet WOZ is niet nader gedefinieerd aan welke criteria 
een dergelijk zelfstandig geheel dient te voldoen. Dit is uitgekristalliseerd in jurisprudentie. Voor woningen betekent  
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dit dat het zelfstandige deel afsluitbaar is, eigen sanitaire voorzieningen kent (douche en toilet; LET OP dit wijkt af 
van de criteria huurtoeslag) en een eigen aansluiting voor een keuken. Voor niet-woningen kunnen verschillende 
feiten een doorslaggevende rol spelen, waaronder ten minste afsluitbaarheid en in het algemeen eigen sanitaire 
voorzieningen. 

Wanneer meerdere gedeelten eenzelfde gebruiker kennen, alsook eenzelfde genothebber (eigenaar, bezitter of 
beperkt gerechtigde), dan dienen de zelfstandige gedeelten, als zij tevens naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar 
horen, tot één WOZ-object te worden afgebakend. Deze zogenaamde ‘samenstelbepaling’ komt veelvuldig voor bij 
zorginstellingen. 

13.3 Waarde in het economische verkeer of gecorrigeerde vervangingswaarde 

De waarde welke aan het WOZ-object moet worden toegekend, is de waarde in het economische verkeer, dan wel de 
gecorrigeerde vervangingswaarde als deze tot een hoge waarde leidt. Voor zorghuisvesting wordt de WOZ-waarde 
veelal gesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde. Er zijn uitzonderingen. Woningen en rijksmonumentale delen 
worden nimmer op de gecorrigeerde vervangingswaarde gewaardeerd, maar altijd op de waarde in het economische 
verkeer. Objecten in aanbouw worden daarentegen altijd gewaardeerd via de gecorrigeerde vervangingswaarde en 
een daaraan gekoppeld gereedheidspercentage. 

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de waarde voor de eigenaar/gebruiker zelf en derhalve niet een marktwaarde. 
Voor zorginstellingen geldt dat er meestal slechts een beperkte markt is voor het vastgoed, nu bij de waardebepaling 
rekening moet worden gehouden met de huidige gemeentelijke bestemming. De gecorrigeerde vervangingswaarde 
valt dan veelal hoger uit dan de waarde in het economische verkeer. 

Zowel voor de waarde in het economische verkeer als voor de gecorrigeerde vervangingswaarde worden om reden 
van uniformiteit en doelmatigheid twee ficties gehanteerd. De eerste fictie is dat wordt uitgegaan van het feit dat de 
volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen. Dit betekent dat gewaardeerd wordt alsof alle rechten in 
één hand zijn, en dat geen afzonderlijke waarden worden bepaald voor het recht van bloot eigendom enerzijds en het 
recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal anderzijds. Hierbij gelden twee uitzonderingen, namelijk huur- en 
pachtafhankelijke rechten. De tweede fictie is dat ervan wordt uitgegaan dat het object leegstaat en onmiddellijk in 
gebruik kan worden genomen. Zo wordt geabstraheerd van huurbescherming en dergelijke.  

Andere omstandigheden zijn vaak wel van invloed op de WOZ-waarde, zoals: bestemming, erfdienstbaarheden, 
overlast, bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, bodemverontreiniging, asbest, isolatie, betonrot of lekkende riolering, 
leegstand, aanstaande sloop, vraaguitval, overmaat, disfunctionaliteiten, wet- en regelgeving, mobiliteit 
bewoners/patiënten, innovaties, etc.  

13.4 Waarde in het economische verkeer 

De waarde in het economische verkeer is in feite de marktwaarde op de waardepeildatum van het object, waarbij 
rekening wordt gehouden met de twee ficties. De verkoopwaarde kan worden bepaald aan de hand van: 

• een rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoop; 
• vergelijking met verkoopcijfers van vergelijkbare objecten rond de waardepeildatum; 
• kapitalisatie van de huurwaarde; 
• toepassing van de discounted cash flow methode. 

 
De waarde dient objectief te worden bepaald.  

Voor woningen wordt veelal gebruikgemaakt van de vergelijkingsmethode. Aan de hand van relevante marktgegevens 
rond de peildatum wordt de WOZ-waarde afgeleid. Daarbij dient rekening te worden gehouden met verschillen in 
objectkenmerken, als kubieke meters inhoud (of vierkante meters woonoppervlakte), vierkante meters 
perceeloppervlakte, eventuele bijgebouwen (garage, dakkapel, berging, balkon, etc.) en overige kenmerken, als: 
ligging, kwaliteitsniveau van de woning en onderhoudsniveau. Bij gemeenten wordt modelmatig gewaardeerd en  
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wordt veelal onvoldoende rekening gehouden met de verschillen tussen de woningen van woningcorporaties en 
zorginstellingen en de onderliggende relevante marktgegevens (die veelal particuliere verkopen betreffen). Een review 
van deze WOZ-waarden is derhalve vaak nuttig. 

Voor commercieel vastgoed dat als courant wordt aangemerkt (bijvoorbeeld kantoren), wordt veelal gebruikgemaakt 
van de huurwaarde-kapitalisatiemethode. Hierbij wordt de bruto huurwaarde vermenigvuldigd met een 
kapitalisatiefactor. 

13.5 Gecorrigeerde vervangingswaarde 

Over het algemeen is de gecorrigeerde vervangingswaarde van zorghuisvesting hoger dan de waarde in het 
economisch verkeer. De (lagere) waarde in het economisch verkeer is dan niet relevant voor de WOZ, tenzij sprake is 
van rijksmonumentale delen of woningen. De gecorrigeerde vervangingswaarde wordt berekend door de opstalwaarde 
bij de grondwaarde op te tellen. 

13.5.1 Grondwaarde  

Voor de berekening van de grondwaarde zijn de navolgende elementen van belang: 

• bestemming, kavelgrootte, ligging en grootte van het object; 
• verkoopprijzen (en eventueel uitgifteprijzen van de gemeente) voor grond met eenzelfde bestemming op een 

vergelijkbare locatie. 
 
13.5.2 Vervangingswaarde opstal 

Voor de waarde van de opstal kan worden uitgegaan van de (geïndexeerde) daadwerkelijke stichtingskosten, mits 
deze niet te ver van de peildatum zijn gelegen, dan wel worden aan de hand van normkosten de nieuwbouwkosten 
van een identieke opstal bepaald.  

In het algemeen worden de vervangingswaarde afzonderlijk bepaald voor de componenten ‘ruwbouw’, ‘afbouw’ en 
‘installaties’. De herbouwwaarde bij een (nieuwe) zorginstelling zijn vaak de stichtingskosten. Voor een (langer) bestaande 
zorginstelling kunnen verschillende berekeningen worden gebruikt. Er kan onder andere, ter indicatie, gebruik worden 
gemaakt van de Taxatiewijzer Ziekenhuizen en de Taxatiewijzer Verzorging. De Taxatiewijzer Ziekenhuizen bevat 
kengetallen voor diverse medische centra. Het betreft (psychiatrische) ziekenhuizen, revalidatiecentra, centra voor 
verslavingszorg, alsmede overig medisch. De Taxatiewijzer Verzorging bevat kengetallen voor verzorgings- en 
bejaardentehuizen, verpleeghuizen, gezinsvervangende tehuizen (GVT), alsmede dagverblijven. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat de Taxatiewijzers de afgelopen jaren onder vuur zijn komen te liggen bij gerechtelijke uitspraken, omdat 
de kengetallen niet tot onvoldoende onderbouwd zouden zijn/worden. 

 
13.5.3 Toepassing uitzonderingen 

In de Wet WOZ zijn diverse uitzonderingen opgenomen die mogelijk van toepassing kunnen zijn bij (delen van) 
onroerende zaken van zorginstellingen, waaronder een uitzondering voor NSW-landgoederen4, natuurterreinen, 
openbare wegen en werktuigen. De laatstgenoemde uitzondering is belangrijk voor met name de cure sector. De Hoge 
Raad heeft namelijk geoordeeld dat de werktuigenuitzondering ook van toepassing kan worden geacht op bepaalde 
installaties in ziekenhuizen. Het gaat hierbij steeds om procesgebonden installaties die niet het gebouw als zodanig 
beter geschikt maken, maar in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het proces. Te denken valt mogelijk aan: onroerende 
voorzieningen voor extra klimaatbeheersingsmaatregelen, voor extra dataverkeer, computerruimten, auditorium en 
dergelijke. De meeste gemeenten passen de werktuigenuitzondering sinds 2016 (forfaitair bepaald) toe. Een controle 
van het toegepaste percentage is wenselijk. 

                                                
4 NSW staat voor Natuurschoonwet. Met het uitvoeren van een rangschikking onder de Natuurschoonwet kan een grondbezitter gebruikmaken van alle 
(fiscale) faciliteiten die toebehoren aan de Natuurschoonwet uit 1928. 
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13.5.4 Technische veroudering 

Nadat de vervangingswaarde is bepaald, wordt er technisch afgeschreven. Dit brengt de slijtage tot uitdrukking. 
De technische veroudering wordt gebaseerd op de verstreken en de resterende levensduur en met inachtneming van 
de restwaarde. In de WOZ-taxatiewijzers gaat men bij overschrijding van de beoogde levensduur uit van een 
verlengde levensduur, zonder de restwaarde te verlagen. Dit resulteert in een lagere afschrijving vanaf dat moment. 
Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam gevolgd waarin het Hof had geoordeeld 
dat in principe geen verlengde levensduur mag worden toegepast, maar dat aan het einde van de vooraf ingeschatte 
levensduur dient te worden afgeschreven tot de restwaarde. Gemeenten hanteren een relatief hoge restwaarde.  

Aangezien de verkoopwaarde van relatief nieuwe zorgcentra in het algemeen al vrij beperkt is, kan men zich afvragen 
wat de (economische) restwaarde aan het eind van de levensduur is. Bij sloop is de (economische) restwaarde 
overigens veelal nihil. De opbrengsten wegen immers meestal niet op tegen de sloop- en verwijderingskosten. In een 
notitie van de Waarderingskamer wordt opgemerkt dat de waardebepaling van een object dat in afwachting van sloop 
leegstaat, moet geschieden op basis van de grondwaarde (rekening houdend met de nieuwe bestemming van de 
grond) minus de sloopkosten. 

13.5.5 Functionele veroudering 

Nadat de technische veroudering is toegepast, wordt de waarde verder verlaagd door de functionele veroudering toe 
te passen. De correctiefactor voor het bepalen van de functionele veroudering is te herleiden naar vier te 
onderscheiden elementen: 

 
 
 
 

Ad 1. Economische veroudering  
De economische veroudering wordt bepaald door de mate waarin er door technologische, economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen nog behoefte bestaat aan een bepaald object en de mate waarin de capaciteit 
toereikend is. Als door maatschappelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld sprake is van structurele overcapaciteit, dient 
een correctie te worden toegepast voor economische veroudering. Dit kan wellicht tevens betekenen dat er 
gecorrigeerd dient te worden voor ruimte die niet daadwerkelijk leegstaat. Bepaald dient te worden aan hoeveel m2 

ruimte er behoefte bestaat voor een object met vergelijkbare functies en productie als die waarvan op dit moment 
sprake is.  

Ad 2.Verandering in bouwwijze  
Een waardevermindering door een verandering in bouwwijze is afhankelijk van de mate waarin het huidige gebouw 
niet meer overeenstemt met de manier waarop vergelijkbare objecten momenteel worden gebouwd. Berekend wordt 
het verschil tussen de actuele bouwkosten van de oorspronkelijke bouwwijze en de actuele bouwkosten van de 
huidige bouwwijze. De veranderde bouwwijze brengt dus tot uitdrukking dat het object op de waardepeildatum met 
minder kosten zal worden gebouwd dan vroeger. 

Ad 3. Belemmering in gebruiksmogelijkheden/ondoelmatigheid  
Er is sprake van belemmering in de gebruiksmogelijkheden als er door een ondoelmatige inrichting van de ruimte of 
door een tekort of overschot aan ruimte sprake is van een negatief effect op de normale activiteiten van de 
organisatie. De bepaling van de correctie voor de belemmering in gebruiksmogelijkheden geschiedt niet alleen aan de 
hand van een tekort of overschot aan ruimte, maar bijvoorbeeld tevens aan de hand van onder meer een ongunstige 
locatie en bereikbaarheid, inflexibiliteit van het gebruik, een ongunstige verdeling van de organisatie over meerdere 
locaties, geluidsoverlast, gebrek aan klimaatbeheersing, slechte routing, een onvoldoende automatiseringsgraad, 
achterhaalde afmetingen, etc. 
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Ad 4. Excessieve gebruikskosten  
Excessieve gebruikskosten zijn de meer dan normale gebruikskosten. De correctie kan worden bepaald door een 
vergelijking te maken met een volledig functioneel vergelijkbaar object. Hierbij kunnen ook de kosten worden 
betrokken die het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Excessieve gebruikskosten kunnen onder andere worden 
veroorzaakt door bovenmatige stookkosten, onderhoudskosten en schoonmaakkosten.  

13.6 Btw 

Ook de btw speelt een belangrijke rol in de waardebepaling van onroerende zaken. Van groot belang is de vraag of 
een WOZ-waarde in- of exclusief btw moet worden bepaald. Dit kan 21% in waarde schelen. Bij de gecorrigeerde 
vervangingswaarde gelden andere regels dan bij de waarde in het economische verkeer. 

13.6.1 Btw bij de gecorrigeerde vervangingswaarde 

Bij de gecorrigeerde vervangingswaarde is de positie van de juridische eigenaar maatgevend. Indien de btw niet 
verrekend kan worden, behoort deze tot de vervangingswaarde van de onroerende zaak. Wanneer de btw wel 
verrekend kan worden, blijft deze buiten beschouwing.  

Extra aandacht dient daarbij te worden geschonken aan de situatie waarbij de eigenaar/gebruiker gedeeltelijk 
vrijgestelde en gedeeltelijk belaste prestaties levert. Vaak worden in bijvoorbeeld een parkeergarage, restaurant, 
winkel, (extramurale) apotheek of repro met btw belaste prestaties geleverd. De gecorrigeerde vervangingswaarde 
van die delen dient exclusief btw te worden bepaald. Denk daarbij ook aan btw-belaste diensten die door de 
zorginstelling verder worden verleend. Ook aan algemene kosten worden (pro rata) btw-belaste prestaties 
toegerekend. Ook deze btw kan (als percentage van de btw) buiten beschouwing worden gelaten bij de 
waardebepaling. Er bestaat geen eenduidige systematiek wat betreft de vraag hoe deze toerekening binnen de WOZ 
dient plaats te vinden.  

13.6.2 Btw bij de waarde in het economische verkeer/woningen 

Voor de waardering in het economische verkeer dient de waarde van een onroerende zaak met btw te worden 
vermeerderd als de onroerende zaak op waardepeildatum uiterlijk twee jaren oud is, gerekend vanaf het tijdstip van 
de eerste ingebruikneming. Na deze twee jaar wordt de onroerende zaak exclusief btw gewaardeerd. Recentelijk is 
geoordeeld dat het verstrijken van de twee jaarstermijn ná waardepeildatum en vóór aanvang belastingjaar, een 
specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid betreft, waarmee bij de waardebepaling 
rekening moet worden gehouden (zie paragraaf 13.1). 

13.7 Verhuurderheffing  

13.7.1 Inleiding  

De verhuurderheffing is een belasting die in 2013 is ingevoerd. De verhuurderheffing is vanaf 2014 neergelegd in de 
Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II (hierna: verhuurderheffing). In september 2016 heeft de wetgever een 
voorstel gedaan om de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II aan te passen. Per januari 2017 zijn met name 
wijzigingen doorgevoerd die zien op toepassing van de zogenaamde heffingsverminderingen. Per belastingjaar 2018 
zullen verdere wijzigingen worden doorgevoerd.  

De verhuurderheffing treft verhuurders van zelfstandige woningen (die als zelfstandig WOZ-object zijn aan te merken) 
woningcorporaties, particuliere verhuurdersorganisaties en zorginstellingen. Het is in dit kader vooral van groot belang 
een nauwgezette administratie bij te houden en een goede voorbereiding te treffen op de jaarlijkse aangifte.  

13.7.2 Belastingplichtigen  

De verhuurderheffing wordt geheven van belastingplichtigen (rechtspersonen of natuurlijke personen) die, alleen of 
binnen een groep, bij aanvang van het kalenderjaar het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van 
meer dan tien woningen (conform de uitgangspunten van de Wet WOZ) die voor de verhuur bestemd zijn. Uitsluitend 
de woningen die worden verhuurd onder de liberalisatiegrens komen in aanmerking voor de te bepalen grondslag voor 
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de verhuurderheffing. Onder genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de juridische eigendomssituatie 
aangeduid. Er wordt niet gekeken naar het economisch eigendom van het vastgoed. De onderverhuurder zal niet als 
belastingplichtige voor de verhuurderheffing worden aangemerkt.  

In de verhuurderheffing is gedefinieerd wat onder een groep moet worden verstaan, namelijk: de combinatie van 
rechtspersonen (nv’s, bv’s, stichtingen of verenigingen) als één van deze rechtspersonen voor meer dan 50% direct of 
indirect deelneemt: 

• aan de leiding van een andere rechtspersoon die deel uitmaakt van die combinatie; of 
• aan het toezicht op die andere rechtspersoon; of 
• in het kapitaal van die andere rechtspersoon. 
 
13.7.3 Grondslag voor de verhuurderheffing  

De op 1 januari van het betreffende kalenderjaar verschuldigde verhuurderheffing wordt berekend over de som van 
de vastgestelde WOZ-waarden van de huurwoningen, minus tien maal de gemiddelde WOZ-waarde van die 
huurwoningen (vanaf 1 januari 2018 50 maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen). 

Daarbij dient de huurwoning aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

• de onroerende zaak is in Nederland gelegen; 
• de onroerende zaak is bestemd voor de verhuur; 
• de huur is per 1 januari van het betreffende kalenderjaar niet hoger dan de liberalisatiegrens (ter informatie: per 

1 januari 2017 bedroeg liberalisatiegrens € 710,68 exclusief servicekosten, etc.); 
• de huurwoning moet als zelfstandig WOZ-object (zijnde een woning) kwalificeren in de zin van de Wet WOZ. 
• Per 1 januari 2018 worden uitsluitend huurwoningen met een WOZ-waarde tot maximaal € 250.000 in de 

heffingsgrondslag opgenomen (na 2018 wordt deze grens jaarlijks geïndexeerd). 
• Vanaf 1 januari 2018 worden ook aangewezen rijksmonumenten uitgezonderd voor de verhuurderheffing. 

 
Huurwoningen voor kortdurend verblijf in het kader van een hotel-, pension-, kamp- of vakantiebedrijf zijn van de 
heffing uitgesloten. Onzelfstandige (huur)woningen (appartementen kwalificeren niet als zelfstandig WOZ-object 
conform art. 16 Wet WOZ) vallen evenmin onder de verhuurderheffing. Voor onzelfstandige huurwoningen legt een 
gemeente (indien de Wet WOZ correct wordt toegepast) ook geen ‘eigen’ WOZ-beschikking op. Daarnaast worden van 
de heffingsgrondslag uitgezonderd sociale huurwoningen die tussen 1 januari 2017 en 31 december door een 
woningcorporatie worden verworven, mits deze woningen zijn opgenomen in een stedelijk vernieuwingsplan in de 
gebieden Rotterdam Zuid en de aangewezen krimpgebieden. 

Over de heffingsgrondslag is een aantal aandachtspunten te benoemen. Deze worden nader behandeld in 
paragraaf 16.7.7. 

13.7.4 Heffingsvermindering  

Per april 2017 zijn de heffingsverminderingen voor de verhuurderheffing aangepast. Zo zijn de categorieën voor de 
heffingsvermindering aangepast, de krimpgebieden uitgebreid, schaarstegebieden opgenomen en deadline 
investeringsvoornemens aangepast. 

Onder omstandigheden kan op het te betalen bedrag voor de verhuurderheffing een heffingsvermindering worden 
toegepast. Een heffingsvermindering kan worden verleend onder de volgende omstandigheden: 
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* Rotterdam Zuid: deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde  

** Schaarstegebieden (per 1 januari 2017): Aalsmeer, Alkmaar, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, 
Asten, Baarn, Barneveld, Beemster, Bergeijk, Bergen (Noord-Holland), Bernheze, Best, Bladel, Blaricum, 
Bloemendaal, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Bunnik, Bunschoten, Buren, De Bilt, De Ronde, Venen, Deurne, Diemen, 
Cranendonck, Cuijk, Culemborg, Edam-Volendam, Ede, Eemnes, Eersel, Eindhoven, Elburg, Epe, Ermelo, 
Geldermalsen, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gooise Meren, Grave, Haaren, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harderwijk, Hattem, Heemstede, Heerde, Heerhugowaard, Heeze-Leende, Heiloo, 
Helmond, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hillegom, Hilversum, Houten, Huizen, IJsselstein, Kaag en Braassem, Katwijk, 
Laarbeek, Landerd, Landsmeer, Langedijk, Laren, Leiden, Leiderdorp, Leusden, Lingewaal, Lisse, Lopik, Maasdriel, 
Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Montfoort, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nieuwegein, Nijkerk, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Nunspeet, Oegstgeest, Oirschot, Oldebroek, Oostzaan, Oss, 
Ouder-Amstel, Oudewater, Purmerend, Putten, Renswoude, Reusel-De Mierden, Rhenen, Scherpenzeel, Sint Anthonis, 
Sint-Michielsgestel, Soest, Someren, Son en Breugel, Stichtse Vecht, Teylingen, Tiel, Uden, Uithoorn, Utrecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Valkenswaard, Veenendaal, Veldhoven, Vianen, Voorschoten, Voorst, Vught, Waalre, 
Wageningen, Waterland, Weesp, West Maas en Waal Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, 
Zaltbommel, Zandvoort, Zeist, Zoeterwoude. 
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*** Krimpgebieden (vanaf 1 januari 2014) in de gemeenten: Appingedam, Beek, Bellingwedde, Brunssum, De Marne, 
Delfzijl, Eemsmond, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Hulst, Kerkrade, Landgraaf, Loppersum, Maastricht, 
Meerssen, Menterwolde, Nuth, Oldambt, Onderbanken, Pekela, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Sluis, 
Stadskanaal, Stein, Terneuzen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Veendam, Vlagtwedde en Voerendaal. 

**** Krimpgebieden (aanvullend vanaf 1 januari 2017) in de gemeenten Aalten, Achtkarspelen, Berkelland, 
Bronckhorst, Dantumadiel, Doetinchem, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Montferland, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Tytsjerksteradiel en Winterswijk. 

Instellingen kunnen uitsluitend voor deze heffingsverminderingen in aanmerking komen indien zij als 
belastingplichtige voor de verhuurderheffing worden aangemerkt en tevens in het bezit zijn van een definitieve 
investeringsverklaring. Deze wordt uitsluitend afgegeven na realisatie van investeringen ter zake waarvan de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een voorlopige investeringsverklaring heeft afgegeven. 
Een voorgenomen investeringsverklaring blijft (onder omstandigheden) maximaal drie tot vijf jaar gelden. Ook kan de 
minister een voorlopige of definitieve investeringsverklaring onder omstandigheden intrekken (bij het niet voldoen aan 
de voorwaarden of wanneer deze onjuist is ingevuld). Voor eenzelfde woning kan niet twee keer een definitieve 
investeringsverklaring worden afgegeven.  

Indien de definitieve investeringsverklaring een dagtekening heeft die ligt vóór 1 oktober in het heffingsjaar zelf, kan 
de heffingsvermindering nog in dat jaar in aanmerking worden genomen tot maximaal het bedrag van de 
verschuldigde verhuurderheffing. Een resterend bedrag kan worden doorgeschoven naar het volgende heffingsjaar. 
Voortwenteling is echter niet onbeperkt mogelijk. De verrekening van de heffingsvermindering moet uiterlijk 
plaatsvinden drie jaar na het jaar van dagtekening van de definitieve investeringsverklaring.  

13.3.5 Tarief  

Het tarief voor de verhuurderheffing bedroeg/bedraagt voor kalenderjaar: 

2017: 0,536% 
2018: 0,591% 
2019: 0,591% 
2020: 0,592% 
2021: 0,592% 
2022: 0,593% 
2023: 0,567% 

van de totaal vastgestelde WOZ-waarde van de woningen die vallen onder de liberalisatiegrens, verminderd met tien 
maal de gemiddelde WOZ-waarde per woning (vanaf 2018 vijftig maal de gemiddelde WOZ-waarde per woning). 

13.7.6 Enkele formele aspecten aangifte verhuurderheffing  

De instelling dient haar verhuurderheffing zelf vast te stellen. Zij doet dit door het inzenden van een elektronische 
verhuurderheffing aangifte. De fiscale wetgeving bevat verschillende formele bepalingen die bij het doen van aangifte 
in acht moeten worden genomen. In deze paragraaf worden de volgende voorschriften kort toegelicht: 

 
 
 
 

Ad 1. Aangifteplicht  
De per 1 januari van een kalenderjaar verschuldigde verhuurderheffing moet op aangifte worden voldaan. De aangifte 
moet – behoudens verleend uitstel – binnen negen maanden na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan 
worden ingediend. Dit is dus 1 oktober van elk jaar. Ook de betaling van de verschuldigde verhuurderheffing moet 
vóór die datum door de Belastingdienst zijn ontvangen.  
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Indien er sprake is van een groep, dan moet één rechtspersoon als aangifteplichtige worden aangemerkt. Het is een 
vrije keuze van de belastingplichtige welke rechtspersoon als aangifteplichtige moet worden aangemerkt. In de 
aangifte wordt vervolgens aangegeven namens welke rechtspersonen aangifte wordt gedaan.  

Ad 2. Administratieplicht  
De verhuurder (zijnde eigenaar van het vastgoed) moet onder andere nauwkeurig aantekening houden van de 
huurwoningen die naar de mening van de verhuurder onder de verhuurderheffing vallen. De administratie (boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers) moet gedurende zeven jaar, op een voor de Belastingdienst toegankelijke 
wijze, worden bewaard. Voor documenten betreffende onroerende zaken geldt een bewaartermijn van in totaal tien 
jaar.  

Ad 3. Naheffing  
Ingeval er te weinig verhuurderheffing is betaald, kan er een naheffingsaanslag (inclusief belastingrente) en eventueel 
ook een boete worden opgelegd. De boete kan een verzuimboete of een vergrijpboete zijn. Voor de verzuimboete is 
de constatering dat een verzuim is begaan (bijvoorbeeld te late betaling) voldoende grond om de boete te kunnen 
opleggen. Voor het opleggen van een vergrijpboete moet sprake zijn van grove schuld of opzet van de 
belastingplichtige. Bij afwezigheid van alle schuld of aanwezigheid van een pleitbaar standpunt mag geen boete 
worden opgelegd. Overigens kan een boete alleen worden opgelegd wanneer de gronden waarop die boete rust vooraf 
en tot in bijzonderheden aan de verhuurder zijn meegedeeld. 

Ad 4. Bezwaar en beroep  
Ingeval een instelling de aangifte verhuurderheffing betwist, dient binnen zes weken na betaling van de verschuldigde 
verhuurderheffing bezwaar te worden aangetekend. Het is aan te raden om in ieder geval bezwaar tegen de aangifte 
verhuurderheffing aan te tekenen indien op het moment van het indienen van de aangifte verhuurderheffing een 
eventuele WOZ-bezwaarprocedure nog niet is afgerond. Dit is eventueel ook op ambtshalve gronden mogelijk. 
Ambtshalve vermindering wordt toegekend op verzoek van de belastingplichtige (dit geschiedt niet automatisch).  

Indien en voor zover een overeenkomst horizontaal toezicht met de Belastingdienst is gesloten, is het van belang 
contact op te nemen voor het indienen van de aangifte, wanneer een afwijkend standpunt van de zienswijze van de 
Belastingdienst wordt ingenomen.  

Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan de verhuurder overwegen om in beroep te gaan. Het is mogelijk 
om in beroep te gaan binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op bezwaar. 

13.7.7 Aandachtspunten verhuurderheffing 

De vastlegging van de grondslag voor de verhuurderheffing verdient de nodige aandacht, niet in de laatste plaats 
omdat de voorgestane werkwijze van de Belastingdienst een goede administratievoering vereist. Onderstaand hebben 
wij een aantal (niet-limitatieve) aandachtspunten weergegeven die van belang zijn voor woningcorporaties. 

13.7.7.1 Zelfstandige woning bestemd voor verhuur 

Volgens de website van de Belastingdienst dient een zelfstandige woning in 2016 aan de volgende criteria te voldoen: 

“Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur die de bewoner van binnen en buiten op slot kan 
doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn: 

• een eigen woon(slaap)kamer; 
• een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel; 
• een eigen douche of bad en toilet met waterspoeling.” 

 
In de eerste plaats hanteert de Belastingdienst het uitgangspunt dat elke woning die bewoonbaar is, voor de verhuur 
bestemd kan zijn. Indien er geen eigen woon(slaap)kamer is of een eigen keuken of sanitaire voorzieningen, wordt de 
woning niet bewoonbaar geacht. De Belastingdienst kijkt daarbij niet naar de toekomstige bestemming van de woning 
(namelijk: is deze voor verhuur bestemd). Gekeken wordt of de woning op peildatum (mogelijk) kan worden 
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verhuurd. Hierdoor is de Belastingdienst van mening dat een woning die wordt verhuurd of leegstaat, bestemd is voor 
verhuur, ook als deze feitelijk bestemd is voor verkoop, sloop of renovatie of in het kader van leegstandsbeheer wordt 
bewoond. De Belastingdienst geeft naar met deze interpretatie een ruime invulling aan het begrip ‘voor verhuur 
bestemd’. Over dit onderwerp wordt thans bij meerdere rechtbanken geprocedeerd. Indien verhuurders bezwaar 
aantekenen tegen de op aangifte betaalde verhuurderheffing op grond van deze grief, biedt de Belastingdienst 
(bij gelijkluidende omstandigheden als de procederende partijen) de verhuurder aan om een 
vaststellingsovereenkomst af te sluiten dan wel om het bezwaar op dit punt aan te houden tot in gerechtelijke 
procedures hierover is beslist. Wanneer aangesloten wordt bij een vaststellingsovereenkomst, committeert de 
verhuurder zich aan de gerechtelijke uitspraak (in het hoogste ressort) omtrent deze problematiek. Of er sprake is 
van huur, heeft de Hoge Raad recentelijk geoordeeld, dient te worden aangesloten bij het civielrechtelijke begrip van 
huur. Het is raadzaam om te laten controleren of er sprake is van huur bij leegstandsbeheer en/of bruikleen.  

13.7.7.2 Gedeeld eigendom 

De Advocaat-Generaal heeft in navolging van Gerechtshof Den Haag in een conclusie in 2017 geoordeeld dat in de 
gevallen van mede-eigendom discriminatoir moet worden geacht (er wordt onterecht onderscheid gemaakt tussen 
mede-eigendom en enig eigendom). Bent u van mening dat er sprake is van mede-eigendom is het raadzaam te laten 
controleren of en op welke wijze de woningen onder de verhuurderheffing vallen (of niet). 

13.7.7.3 Zelfstandige woningen die bewoond worden door bewoners en waar de wooncomponent wordt 
gefinancierd vanuit de Wlz, Wmo of zorgverzekeraar 

Uit een overzicht Vraag & Antwoorden Verhuurderheffing, zoals door de Belastingdienst gepubliceerd op de website, 
op 15 juli 2014, blijkt dat intramurale verhuur van WOZ-objecten (zijnde woningen op grond van wet WOZ) niet onder 
de verhuurderheffing valt, wanneer de bekostiging van de wooncomponent wordt gefinancierd vanuit de AWBZ of de 
WMO of door een zorgverzekeraar. Het betreft woonruimte die wordt bewoond door mensen met een AWBZ-indicatie 
van het CIZ intramurale zorg. Let op is er sprake van een bewoner met AWBZ indicatie, maar die verzorgt zelf de 
financiering van het wooncomponent, dan valt deze woning wel onder de verhuurderheffing. 

Indien u een complex in eigendom heeft met onzelfstandige en zelfstandige woningen en gedeelde ruimten, dient u 
rekening te houden met de volgende aandachtspunten: 

 
 

 

Het komt vaak voor dat een woningcorporatie een zorgcomplex verhuurt aan een zorginstelling (waarvoor één 
huursom wordt gevraagd). De zorginstelling is dan niet belastingplichtig, maar de woningcorporatie wel. 
De woningcorporatie zal ter voorbereiding op de aangifte verhuurderheffing (bovenstaande) informatie kunnen 
opvragen bij de zorginstelling. 

13.7.7.4 Leegstand 

In beginsel hanteert de Belastingdienst het uitgangspunt dat bij leegstand op de eerste dag van het belastingjaar de 
woning onder de verhuurderheffing valt, tenzij sprake is van leegstand in verband met renovatie, sloop of verkoop én 
uiterlijk 31 augustus van het jaar is begonnen met de renovatie, sloop, dan wel een (voorlopige) 
verkoopovereenkomst is gesloten. In een tussenuitspraak d.d. 31 augustus 2017 heeft Rechtbank Zeeland-West 
Brabant geoordeeld dat op peildatum leegstaan met het oog op verkoop, sloop dan wel herstructurering niet als 
huurwoning aangemerkt moeten worden. In de voorbereiding van de aangifte verhuurderheffing zal dit nader 
onderzocht moeten worden. 

Bij leegstand van (zelfstandige) woningen in zorgcomplexen heeft de Belastingdienst aanvullende argumenten 
geformuleerd. Wanneer op de eerste dag van het belastingjaar sprake is van leegstand en de woning voorheen werd 
bekostigd vanuit de AWBZ, Wmo of zorgverzekeraar, dan valt de woning niet onder de verhuurderheffing, mits de 
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woning uiterlijk op 31 augustus van hetzelfde belastingjaar in gebruik is genomen door een bewoner van wie de 
wooncomponent gefinancierd wordt vanuit de AWBZ, Wmo of zorgverzekeraar. Wanneer op de eerste dag van het 
belastingjaar sprake is van leegstand en de woning voorheen werd bewoond door een bewoner zonder indicatie voor 
intramurale zorg (en de huurprijs onder de liberalisatiegrens blijft), dan valt de zelfstandige woning onder de 
verhuurderheffing. Ook hiervoor geldt dat de Belastingdienst niet zozeer kijkt naar het beoogde gebruik (voor verhuur 
bestemd), maar meer naar het werkelijke gebruik. 

13.7.7.5 Bijzondere positie Hofjes 

De verhuurderheffing maakt in beginsel geen onderscheid naar het type verhuurder zo heeft ook de Hoge Raad in 
2017 geoordeeld. Zo zijn alle verhuurders (eigenaar van het vastgoed) die meer dan tien voor de verhuurderheffing 
gekwalificeerde huurwoningen verhuren belastingplichting. Hieronder valt onder andere ook bijzonder vastgoed, zoals 
hofjes-stichtingen. Of er sprake is van huur wordt aangesloten bij het civielrechtelijke begrip.  
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14 Heffingen lagere overheden 

Jaarlijks worden er heffingen lokale overheden (lokale belastingen) opgelegd aan zorginstellingen. Deze heffingen zijn 
gebaseerd op de Gemeentewet, de Waterschapswet of de Provinciewet. Een lagere overheid mag uitsluitend een 
belasting/heffing opleggen indien hiervoor een verordening is vastgesteld en dit gebaseerd is op een wettelijke 
grondslag. Elke lagere overheid is autonoom ten aanzien van het besluit om wel of geen lokale heffingen/belastingen 
in te voeren, en mag bepalen welke heffingen zij wenst in te voeren en tegen welke tarieven. De lagere overheden 
zijn daarbij vaak ook autonoom in het bepalen van de heffingsgrondslag, indien en voor zover deze niet afhankelijk is 
van het inkomen, de winst of het vermogen. Daarnaast mag de heffingsmaatstaf niet onredelijk of willekeurig zijn. 
Voor zorginstellingen zijn met name de volgende belastingen/heffingen relevant*: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Deze opsomming is niet limitatief. 

14.1 Onroerendezaakbelastingen 

Gemeenten heffen onroerendezaakbelastingen. De heffingsgrondslag is de voor dat jaar vastgestelde WOZ-waarde 
van een WOZ-object. Er is een heffing voor niet-woningen én een heffing voor woningen voor het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht. Daarnaast geldt een heffing voor het gebruik van niet-woningen. Zorginstellingen 
kunnen zo te maken krijgen met zowel onroerendezaakbelasting voor genot als onroerendezaakbelasting voor 
gebruik.  

Indien en voor zover een WOZ-object als woning wordt aangemerkt, wordt er geen onroerendezaakbelasting voor 
gebruikers geheven en wordt de aanslag onroerendezaakbelasting voor genot opgelegd naar het (lagere) 
woningtarief. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2390, heeft voor een 
verpleeghuis geoordeeld dat het verpleeghuis niet als woning aangemerkt kon worden, omdat in het verpleeghuis 
naast wonen ook verzorging werd toegepast. Hierdoor zijn ruimten met zogenaamde ‘mixfunctie’ (keuken, 
woonkamer, gangen etc.) niet uitsluitend dienstbaar aan woondoeleinden. Hierdoor kon het verpleeghuis in deze 
casus niet voldoen aan de criteria voor woning.  

Indien een WOZ-object als niet-woning wordt aangemerkt, kunnen nog wel delen van het object worden vrijgesteld 
van de onroerendezaakbelasting voor gebruikers (de zogenaamde ‘woondelenvrijstelling’). De belasting wordt dan 
voor zowel gebruikers als eigenaren naar het (hogere) niet-woningen tarief opgelegd. 

De afgelopen jaren is geconstateerd dat gemeenten de belastingplicht van de gebruikers verschuiven naar eigenaren. 
Dit betekent dat een aantal gemeenten de onroerendezaakbelasting voor gebruikers heeft afgeschaft en dat er een 
hoger tarief wordt ingevoerd voor de onroerendezaakbelasting voor eigenaren. Dit kan voor zorginstellingen die zowel 
eigenaar als gebruiker zijn van een onroerende zaak leiden tot een lastenverzwaring, omdat de woondelenvrijstelling 
alsdan niet meer van toepassing is. 

14.1.1 Toepassen woondelenvrijstelling 

De woondelenvrijstelling speelt met name een rol binnen de zorgsector. Deze vrijstelling is in 2006 facultatief 
ingevoerd. Vanaf het jaar 2007 zijn gemeenten verplicht om deze toe te passen. Van oudsher bestond er veel 
onduidelijkheid over de vraag of ruimten voor (permanente) bewoners in zorginstellingen ook onder de 
woondelenvrijstelling vallen. In het jaar 2013 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen inzake de toepassing 
van de woondelenvrijstelling bij zorginstellingen.  
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De Hoge Raad hanteert de volgende uitgangspunten: 

• een duurzaam verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis heeft het karakter van wonen; 
• dat naar behoefte hulp, verzorging en verpleging wordt geboden aan bewoners, of dat regels worden gesteld die 

de handelingsvrijheid of privacy van bewoners beperken, neemt het karakter van wonen niet weg; 
• een verblijf in het kader van een kortdurende behandeling, dagbehandeling of palliatieve zorg heeft niet het 

karakter van wonen; 
• gedeelten van een verzorgings- of verpleeghuis die dezelfde functie hebben als vergelijkbare gedeelten van een 

woning, zijn vrijgesteld. Het gaat om de functies dagbesteding, slapen, wassen en eten; 
• vrijgesteld zijn: eigen (zit- en slaap)kamers van bewoners, gezamenlijk gebruikte ruimten (woonkamers, 

eetzalen, recreatieruimten, (mede) door bewoners gebruikte keukens en sanitaire ruimten) en verkeersruimten 
die voor toegang van die ruimten dienen (gangen, hallen, liften en trappenhuizen); 

• niet vrijgesteld zijn: ruimten die (nagenoeg) uitsluitend ten dienste staan aan het personeel van de instelling of 
derden (bijv. kantoorruimten, zusterposten), andere ruimten waar slechts deze personen toegang tot hebben 
(bijvoorbeeld cv-ruimten of voorraadkamers), ruimten die worden gebruikt voor revalidatie en (para)medische 
zorg, winkels en restaurants die mede voor anderen dan bewoners zijn bestemd; 

• de mate van medegebruik van deze ruimten door anderen dan bewoners is niet van belang voor de vrijstelling; 
• er moet geen onderscheid worden gemaakt op grond van de mate van verzorging of verpleging die aan de 

bewoners wordt geboden; 
• de waarde van de ondergrond moet naar evenredigheid worden toegerekend aan de vrijgestelde en de niet-

vrijgestelde gedeelten van de onroerende zaak; 
• de waarde van parkeerterreinen en parkeergarages moet naar evenredigheid worden toegerekend aan de 

vrijgestelde en de niet-vrijgestelde gedeelten van de onroerende zaak, tenzij gedeelten uitdrukkelijk zijn 
toegewezen aan personeel (dan: niet-vrijgesteld) of bewoners (dan: vrijgesteld). 
 

Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag OZB (voor gebruikers en genothebbers) kan bezwaar worden 
ingediend. Indien en voor zover voor een bepaald belastingjaar in een bezwaar- of beroepsprocedure wordt 
geoordeeld dat de aanslag onroerendezaakbelasting te hoog is vastgesteld, kan ambtshalve een teruggaveverzoek 
worden gedaan. Deze verzoeken zijn veelal mogelijk tot vijf jaar terug. Gemeenten hoeven een ambtshalve verzoek 
niet te honoreren. 

14.2 Rioolheffing 

Gemeenten kunnen een rioolheffing opleggen ter bestrijding van de kosten die voor de gemeenten verbonden zijn 
aan: 

• de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van 
huishoudelijk afvalwater; en 

• de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen 
van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
 

Er kan rioolheffing worden geheven van zowel eigenaren als gebruikers. De rioolheffing kan plaatsvinden op basis van 
verschillende heffingsmaatstaven. Veelal wordt een rioolheffing gebaseerd op een vast bedrag per onroerende zaak 
(vaak gebaseerd op artikel 16 Wet WOZ), een percentage van de WOZ-waarde, een bedrag per m3 verbruik, etc. 

De rioolheffing mag niet meer dan kostendekkend zijn. Daarom moet de gemeente de kosten en opbrengsten van het 
rioolstelsel en de grondwaterstandmaatregelen ramen. Op basis van deze raming wordt een tarief vastgesteld. Indien 
de overschrijding van de begrote baten ten opzichte van de begrote lasten ter zake minder is dan ‘in betekenende 
mate’ (10% of minder) en dit is de gemeente vooraf kenbaar geweest, dan wordt de verordening rioolheffing partieel 
onverbindend verklaard en wordt de aanslag rioolheffing verminderd. Is er een overschrijding van de begrote baten 
ten opzichte van de begrote lasten ter zake van meer dan ‘in betekenende mate’ (meer dan 10%) en wordt 
geoordeeld dat dit vooraf kenbaar is geweest voor de gemeente, dan wordt de verordening geheel onverbindend 
verklaard en wordt de aanslag vernietigd. Of de begrote baten de begrote lasten ter zake overstijgen, dient te worden 
beoordeeld aan de hand van aan de begroting ten grondslag liggende stukken. De afgelopen jaren is er zeer veel 
jurisprudentie verschenen over de kostenonderbouwing die ten grondslag ligt aan het tarief van de rioolheffing en de 
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leges omgevingsvergunningen (zie hierna). Uit deze jurisprudentie blijkt enerzijds dat gemeenten in een aantal 
gevallen onvoldoende informatie konden aanleveren op basis waarvan gecontroleerd kon worden of de begrote baten 
de begrote lasten ter zake overstegen. De verordeningen van deze gemeenten werden dan ook geheel onverbindend 
verklaard. Anderzijds komt uit voornoemde jurisprudentie naar voren dat gemeenten veelal foutief grootboekposten 
aan begrote baten of lasten ter zake toerekenden. Ook in deze gevallen resulteerde dit vaak in het geheel 
onverbindend verklaren van de verordening rioolheffing, omdat na correctie de begrote baten de begrote lasten ter 
zake in meer dan betekenende mate overstegen en dit op voorhand kenbaar moest zijn voor de gemeente. 

Bij ontvangst van de aanslag rioolheffing is het van belang de heffingsmaatstaf te controleren. Indien deze 
heffingsmaatstaf bijvoorbeeld is gebaseerd op het waterverbruik (per m3) en er een te hoog verbruik is aangegeven 
op de aanslag, kan dit tot een (gedeeltelijke) teruggave van de aanslag rioolheffing leiden. Ook indien de rioolheffing 
is gebaseerd op de WOZ-waarde, en er met succes bezwaar is aangetekend tegen deze WOZ-waarde, kan dit tot een 
teruggave van de rioolheffing leiden. Daarnaast is het van belang om de tariefstelling te (laten) controleren. Binnen 
zes weken na dagtekening van de aanslag rioolheffing kan er bezwaar worden ingediend. 

14.3 Rechten (waaronder reinigingsrechten en leges omgevingsvergunning) 

Zorginstellingen dienen rechten te betalen voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte 
diensten. Twee voor zorginstellingen veel voorkomende rechten zijn de reinigingsrechten en de leges 
omgevingsvergunning.  

14.3.1 Reinigingsrechten 

Gemeenten kunnen reinigingsrechten heffen voor de inzameling van bedrijfsafval en voor het gebruik van 
gemeentelijke bezittingen, zoals containers. Reinigingsrechten kunnen alleen worden geheven als de belastingplichtige 
gebruikmaakt van de reinigingsdienst, of anderszins het genot van de dienstverlening heeft. Het heffen van 
reinigingsrechten dient te worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Als belastingplichtige kunnen 
degenen worden aangewezen die feitelijk van de gemeentelijke reinigingsdienst gebruikmaken. 

In beginsel staat het een gemeente vrij om de hoogte van het tarief vast te stellen. Meestal gaat het om een vast 
bedrag, of om een bedrag per container. Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag reinigingsrechten kan er 
bezwaar worden ingediend. 

14.3.2 Leges omgevingsvergunning 

Het in behandeling nemen van een bouwaanvraag of sloopvergunning is een veel voorkomende situatie waarin 
rechten worden geheven (leges omgevingsvergunning). Het heffen van leges omgevingsvergunning dient te worden 
vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Aan de vaststelling van een verordening leges zijn juridische 
formaliteiten verbonden, waaronder, publicatieplicht, actualiseringsverplichting, aanwijzingsbesluit. Wanneer niet aan 
deze juridische formaliteiten wordt voldaan, kan dit tot vernietiging van de aanslag leges omgevingsvergunning 
leiden. 

Als belastingplichtige wordt aangewezen degene die de aanvraag indient. De gemeenten zijn vrij om de 
heffingsmaatstaf vast te stellen, die daarbij niet als onredelijk of willekeurig mag worden aangemerkt. Veelal wordt 
een percentage van de bouwsom als leges omgevingsvergunning in rekening gebracht. Dit kan een vast percentage 
zijn, maar veel gemeenten kennen een degressief tarief bij een hogere bouwsom. Ook voor deze rechten geldt dat de 
begrote baten de begrote lasten ter zake niet mogen overstijgen (zie daarvoor de opmerkingen bij paragraaf 14.2 
inzake de rioolheffing). Ook provincies kunnen overigens rechten (leges) in rekening brengen. 

Na het indienen van de aanvraag voor een activiteit zoals benoemd in de omgevingsvergunning, volgt een afwijzing of 
een goedkeuring. Bij een afwijzing van de aanvraag kunnen er alsnog leges in rekening worden gebracht. 
De goedkeuring of afwijzing wordt gevolgd door een legesnota. Indien de legesnota wordt betwist, kan binnen zes 
weken na oplegging van de legesnota bezwaar worden aangetekend. Het is enerzijds van belang om (bij nieuwbouw) 
de bouwsom nader te controleren of alle in de bouwsom opgesomde kosten wel tot de heffingsgrondslag behoren en 
anderzijds om met name de kostenonderbouwing die ten grondslag ligt aan het tarief te controleren. De laatste jaren 
is veel jurisprudentie gewezen waaruit blijkt dat gemeenten de kosten vaak niet (voldoende) kunnen onderbouwen. 
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Dit heeft tot gevolg dat de verordening onverbindend kan worden verklaard, wat tot vernietiging van de gehele 
aanslag leidt. 

14.4 Precariobelasting 

Ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, kan 
een precariobelasting worden geheven. 

‘Het hebben van voorwerpen’ vereist een zekere duurzaamheid. Voor een container die eens per week aan de weg 
wordt gezet, kan geen precariobelasting worden geheven. Daarnaast dient sprake te zijn van ‘voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond’. Indien verschillende voorwerpen zich boven elkaar, onder, op of boven de grond 
bevinden, kunnen ze alle in de precariobelasting worden betrokken. Geen precariobelasting kan worden geheven voor 
voorwerpen die de gemeente niet kan verbieden. 

Precariobelasting wordt van zorginstellingen vaak geheven tijdens bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden waarbij tijdelijk 
gemeentegrond in gebruik is voor een bouwkeet, wegafzetting, opslag van bouwmaterialen en dergelijke. 

Gemeenten zijn vrij om de heffingsmaatstaf en het tarief te bepalen en daarnaast om vrijstellingen in de verordening 
op te nemen. Meestal wordt er geheven naar oppervlakte, lengte of breedte van de voorwerpen. Ook kan er een vast 
bedrag per voorwerp worden geheven. Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag Precariobelasting kan 
bezwaar worden ingediend. 

14.5 Baatbelasting 

Ter zake van een onroerende zaak die gebaat is bij voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met 
medewerking van het gemeentebestuur, kan van degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht, een baatbelasting worden geheven.  

Aan de invoering van een baatbelasting zijn veel strikte voorwaarden verbonden, waardoor gemeenten terughoudend 
zijn in het toepassen van de baatbelasting. In principe wordt de baatbelasting in één keer geheven, maar op verzoek 
van een belastingplichtige kan deze in de vorm van een jaarlijkse belasting worden geheven. 

Indien er sprake is van een aanslag baatbelasting, is het van belang om de totstandkoming van deze belasting en de 
daarbij behorende (o.a. administratieve en voorbereidende) voorwaarden daarop goed te laten toetsen. Indien de 
belasting niet correct is geheven, kan dit tot een volledige onverbindendheid van de verordening leiden en zo ook tot 
een vernietiging van de aanslagen. Vanwege de grote administratieve verplichtingen die aan de baatbelasting zijn 
verbonden, wordt deze heffing niet vaak meer toegepast. Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag 
baatbelasting kan bezwaar worden ingediend.  

14.6 Watersysteemheffingen gebouwd en ongebouwd 

Watersysteemheffingen worden door het waterschap geheven. Voor de bepaling van de aanslagen 
watersysteemheffing is het van belang dat de afbakening van het WOZ-object van een zorginstelling op een goede 
manier geschiedt. Er worden namelijk aparte tarieven berekend voor de watersysteemheffing gebouwd en 
ongebouwd. Op grond van de Wet WOZ vallen onder een gebouwd eigendom een gebouw en de daarbij behorende 
aanhorende grond. Naar verwachting worden overige gronden als ongebouwd aangemerkt. 

14.6.1 Watersysteemheffing gebouwd eigendom 

Waterschappen heffen de watersysteemheffing genothebbers krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van 
gebouwde onroerende zaken. De heffing is een vast percentage van de WOZ-waarde; naarmate de WOZ-waarde lager 
is, is de watersysteemheffing eveneens lager.  

In 2015 bedraagt het gemiddelde tarief voor de watersysteemheffing gebouwd 0,03435%. 
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14.6.2 Watersysteemheffing ongebouwd eigendom 

Als er geen gebouwde onroerende zaken zijn, wordt van de eigenaar een watersysteemheffing ongebouwd geheven. 
Voor de heffing ongebouwd wordt een bedrag per hectare gerekend. Deze heffing is dus niet afhankelijk van de WOZ-
waarde. De Waterschapswet bepaalt dat zaken die op grond van de WOZ zijn vrijgesteld ongebouwd zijn.  

Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag watersysteemheffing kan bezwaar worden ingediend. 

14.7 Wegenheffing 

In de Waterschapswet is ook een heffing opgenomen ter bekostiging van het wegenbeheer (populair gezegd: de 
wegenheffing). Niet alle waterschappen hebben deze wegenheffing in hun verordening opgenomen. Ook voor de 
wegenheffing kan een wegenheffing gebouwd en ongebouwd worden vastgesteld. Voor de wegenheffing gebouwd 
dient de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf. 

14.8 Zuiveringsheffing 

In de Waterschapswet is ook een heffing opgenomen ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan de 
behartiging van de taak inzake het zuiveren van afvalwater. Dit is de zuiveringsheffing. De zuiveringsheffing wordt bij 
zorginstellingen veelal geheven bij de instelling zelf. De heffingsgrondslag wordt bepaald aan de hand van de 
hoeveelheid en hoedanigheid van de stoffen in een kalenderjaar. De hoeveelheid wordt meestal afgemeten aan het 
verbruik water en de hoedanigheid wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden. Voor zorginstelling kan de vraag van 
belang zijn of het vastgoed (in zijn geheel of gedeeltelijk) wordt gekwalificeerd als bedrijfsruimte of als woonruimte. 
Hieraan zijn verschillende vervuilingswaarden gekoppeld. 

Binnen zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag zuiveringsheffing kan bezwaar worden ingediend. 

14.9 Afvalstoffenheffing 

De afvalstoffenheffing is vastgelegd in artikel 15.33 Wet Milieubeheer. Dit artikel geeft weer dat de gemeente een 
heffing in kan stellen ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. 
De belastingplichtige is over het algemeen de gebruiker van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen 
van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Vaak wordt in de verordening voor de definitie van een perceel verwezen naar 
de WOZ-objectafbakening.  

Ook voor de afvalstoffenheffing geldt dat de heffing niet meer dan kostendekkend mag zijn (zie vorenstaand) en 
daarvoor gelden dezelfde uitgangspunten als bij de rioolheffing. 
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