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Ten behoeve van Jaardocument 2013 
 
Uitgangspunten verslaglegging  
 
In het voorliggend jaarverslag over 2013 legt het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam 
maatschappelijke verantwoording af. Dit gebeurt op basis van de kaders van de richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving. Tevens hanteert het Ikazia Ziekenhuis daarbij de principes van de 
governance code. 
 
Zowel externe als interne belanghebbenden worden betrokken bij het beleid van de 
organisatie. Belanghebbenden van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam zijn: patiënten, andere 
zorgaanbieders in de regio zowel collega-ziekenhuizen als verpleeg- en verzorgingshuizen, 
eerste lijn (huisartsen, verloskundigen, tandartsen), zorgverzekeraars, gemeenten, GHOR 
(Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Rotterdam-Rijnmond) en 
rijksoverheid. 
Ikazia realiseert, als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, verantwoorde en resultaat gerichte zorg en maakt dit inzichtelijk door 
verantwoording af te leggen via deze jaarverslaglegging.  
 
Ikazia is een organisatie die volop in beweging is in een, alle landelijke ontwikkelingen 
beziend, zeer dynamische omgeving. In 2013 kwam die dynamiek zeker tot uiting in het 
faillissement van het ziekenhuis in Spijkenisse. Nadat, in samenspraak met de collega 
ziekenhuizen Maasstad en Van Weel-Bethesda, in het voorjaar de mogelijkheden waren 
onderzocht van een warme doorstart, bleek dit geen haalbaar traject te zijn. Echter, het niet 
continueren van de zorg na faillissement vond de inmiddels opgerichte coöperatie 
(bestaande uit Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis) 
maatschappelijk niet verantwoord. Op die grond werd besloten een nieuwe organisatie in te 
richten in de vorm van een besloten vennootschap, waarbij de coöperatie aandeelhouder is.  
Het opnieuw inrichten van een medisch centrum onder een forse tijdsdruk was een majeure 
inspanning voor een aantal medewerkers van onze ziekenhuizen. Daarbij moest afscheid 
genomen worden van medewerkers van het oude ziekenhuis om een passende business 
case te krijgen. Pijnlijke keuzes moesten worden gemaakt om een medisch centrum te 
ontwikkelen dat levensbaar is.  
De doorgevoerde wijziging in het profiel van het medisch centrum heeft ook consequenties 
voor onze eigen organisatie. Door het sluiten van klinische capaciteit en beperkingen in het 
operatietableau in Spijkenisse betekent dit een toename van patiënten aanbod zowel 
kwantitatief als ook in zwaarte van patiënten. De grenzen van hetgeen onze organisatie 
fysiek kan opvangen wordt op deze manier wel bereikt.  
 
Ook dit jaar is nadrukkelijk ervaren dat de overheid en in het verlengde daarvan de 
verzekeraars het kostenaspect van de gezondheidszorg in alle discussies de boventoon laat 
voeren. De indruk wordt gewekt dat kwaliteit van minder grote importantie is geworden.  
Vanzelfsprekend zijn de kosten een belangrijk issue, maar mogen niet de leidraad worden bij 
alle discussies. Gewaakt moet worden dat een incident niet als de norm wordt neergezet.  
Door de overheid wordt nadrukkelijk gestreefd naar een verschuiving van de zorg van de 
tweede naar de eerste lijn met mogelijke tussenvarianten. Daarbij is de gedachte dat de 
expertise in de tweede lijn de eerste lijn kan ondersteunen, zodat de patiënt zo lang mogelijk 
verantwoord in de eerste lijn wordt gehouden. Een richting die wij zeker onderschrijven, 
waarbij vooral de kwaliteitsverbeterende aspecten voor de patiënt het uitgangspunt moeten 
zijn.  
Ook het door de overheid ingezette beleid omtrent concentratie en spreiding van zorg vroeg 
in 2013 de nodige aandacht. Regionaal is middels ROAZ-verband ingespeeld op het door de 
verzekeraar geïnitieerde traject rondom herschikking acute zorg. Als ziekenhuis volgen wij dit 



 

 

traject nauwgezet. Van belang daarbij is de goede afstemming geweest met de collega 
ziekenhuizen in Rijnmond-Zuid. Het gezamenlijk optrekken in een aantal trajecten heeft 
daadwerkelijk meerwaarde geleverd.  
 
In 2013 werd ten opzichte van 2012 een productiestijging van 4,2% gerealiseerd. Belangrijke 
oorzaak hiervan is de reeds geschetste ontwikkeling in Spijkenisse. Het jaar 2013 werd 
afgesloten met een positief resultaat van € 3,8 mln. Dit is voor een deel te danken aan 
eenmalige baten, zoals de transitie en het reeds genoemde Spijkenisse effect. 
Ook nu is gebleken dat onze organisatie in zijn kostprijsberekening aan de lage kant zit. Voor 
een gezonde bedrijfsvoering zal een meer marktconforme prijs nodig zijn. 
De uitkomsten van de verschillende enquêtes waren wederom positief. Zowel over het 
verpleegkundige als het medisch handelen werd de nodige tevredenheid geuit. Ons 
ziekenhuis wordt gewaardeerd door zijn patiëntgerichtheid. Een van groot belang zijnd facet 
van de wijze waarop onze zorg wordt geleverd.  
Bij de kwartaalsgewijze bespreking van de rapportages van de managementleden in het 
management team wordt, in het kader van het integraal risicomanagement, door de 
respectievelijke portefeuillehouders verslag gedaan van de stand van zaken van de 
verschillende onderdelen van de organisatiebreed vastgestelde strategische en/of 
operationele risico’s. Er is blijvende aandacht binnen het ziekenhuis voor zowel integraal 
risicomanagement als voor de patiëntveiligheid. Zeker ook dit laatste item, patiëntveiligheid 
is een voortdurend terugkerend gespreksonderwerp. 
Op basis van het in 2009 vastgestelde meerjarenbeleid zijn in 2013 met name de 
speerpunten MDL, Moeder en Kind, Diabetes en COPD verdere invulling gegeven. Met 
betrekking tot de andere speerpunten heeft de organisatie op grond van het voorgestane 
overheidsbeleid en het daaraan gerelateerde hoofdlijnenakkoord(van beperking tot geen 
groei) moeten besluiten dat de overige speerpunten wel kunnen worden ontwikkeld, maar 
binnen de algemene mogelijkheden.  
Na de vaststelling van het beleidsplan is voor de automatisering een bepaalde routekaart 
neergelegd voor uitvoering van automatiseringsprojecten. De noodzaak van 
informatiebeveiliging is daarbij een aandachtspunt, waarbij met name het 
bewustwordingsproces bij de medewerker van belang is. In het kader van de door de 
overheid gestelde normering NEN7510 heeft het omgaan met privacy gevoelige informatie, 
waarover kan worden beschikt, de nodige aandacht gekregen. De consequenties van de 
nieuwe regels van Europese privacy verordening zijn opgenomen in het opgestelde 
masterplan informatiebeveiliging.  
 
Zoals gebruikelijk worden een aantal items genoemd die extra aandacht vragen. Daarbij blijft 
de zorg voor de ons toevertrouwde patiënt centraal staan. Veelal worden daar geen 
specifieke onderdelen van genoemd, terwijl dat wel de kern is van het functioneren.  
 
De volgende items die specifiek benoemd worden zijn:  
 

- Continuering van de stijging van de productie, zowel klinisch, dagbehandeling als 
poliklinisch.  

- De gemiddelde verpleegduur bedroeg 4,72 dagen. De daling van de afgelopen jaren 
zet niet door, mogelijk veroorzaakt door een toenemend aanbod van de zware patiënt 
uit de regio Voorne-Putten nu er beperking is in behandelmogelijkheden in 
Spijkenisse. 

- Het resultaat over 2013 is positief. Een belangrijk deel veroorzaakt door eenmalige 
baten zoals transitie en het Spijkenisse effect. Gebleken is dat op basis van de 
uitkomst van de kostprijsberekening kan gesteld worden dat Ikazia aan de lage kant 
zit. Daarbij hebben wij voor een gezonde bedrijfsvoering een meer marktconforme 
prijs nodig. 



 

 

- De stijging van de formatie in 2013 van 37 fte, leidde tot een gemiddeld aantal fte 
over 2013 van 1156 fte, vertaald naar aantal medewerkers van 1531 personen. 

- Na vaststelling van de door de medische staf en de organisatie gezamenlijk 
opgesteld beleidsplan automatisering, is in 2013 invulling  gegeven aan een 
belangrijk deel van de voorgestane routekaart.  

- In 2013 werd een medewerkersonderzoek gehouden, waaruit naar voren kwam dat 
de medewerkers de organisatie met een goed cijfer (8) beloonden. Aandachtspunten 
op afdelingsniveau en centraal zijn besproken en hebben tot verbeterinitiatieven 
geleid.  

- Media juni werd officieel de Cliëntenraad in ons ziekenhuis geïnstalleerd.  
- Door de verschillende portefeuillehouders vindt per kwartaal een rapportage plaats 

over de tot hun aandachtsgebied behorende risicomanagement facetten.  
- Maandelijks komt de taskforce patiëntgebonden kosten bijeen om de 

kostontwikkeling binnen onze organisatie op dienstniveau door nemen en zo nodig 
afspraken te maken.  

- Belangrijk aandachtspunt blijft de liquiditeit, waarbij als gevolg van de veranderde 
houding van de financiers,  ontwikkelingen van de geldstroom nadrukkelijk in het oog 
moeten worden gehouden. Uit de houding van de banken komt naar voren dat de 
sector gezondheidszorg als een meer risicovolle branche wordt beschouwd.  

- Er is een intentieovereenkomst getekend met het Maasstad Ziekenhuis voor de wijze 
waarop een gestructureerde gezamenlijke invulling kan worden gegeven aan het 
begrip Leerhuis, een centrale afdeling die de scholing op de verschillende terreinen, 
zoals medisch-specialistisch, verpleegkundig en bij- en nascholing, organisatiebreed 
coördineert.  

 
Een belangrijk aandachtspunt dat telkenmale terugkomt in alle facetten van onze 
werkzaamheden rondom de patiënt is de veiligheid. Een item waaraan ons ziekenhuis al 
enkele jaren invulling geeft en ons bevestigt in de keuzes die Ikazia hierover maakt. Alle 
professionals dienen er voortdurend van doordrongen te zijn dat hun handelingen de 
veiligheid van de patiënten kunnen beïnvloeden. Dit betekent dat de verplichte 
handelingen daar dan ook op afgestemd dienen te zijn en de professional in moet spelen 
op de mogelijk niet altijd voorkombare risico’s.  
 
Ook dit jaar kan worden gesteld, dat er hard gewerkt wordt in onze organisatie ten 
behoeve van de aan ons toevertrouwde patiënt. Het geven van kwalitatief hoogwaardige 
zorg is daarbij voortdurend het uitgangspunt.  
Daarbij hopen wij Gods steun en zegen te mogen ontvangen. 
 

 
 

 
Mr. R.P.D. Kievit, arts 
algemeen directeur  

 



Financieel beleid  
 
Als aanvulling op de jaarrekening is hier een toelichting opgenomen over het financieel 
beleid in 2013. 
 
Begroting 
In de jaarrekening wordt de werkelijkheid in cijfers en getallen weergegeven van de jaren 
2013 en 2012. Het financieel beleid vormt zich echter ten opzichte van de begroting 2013 
zoals die door directie, Raad van Commissarissen en MT is besproken en geaccordeerd. 
 
De verschillenanalyse t.o.v. de begroting ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 
 
        
  Resultaat begroting 2013   0 

      
  Taakstelling in begroting 2013  -1.500 

      
  Omzet     

  Transitiebedrag (eenmalig) 2.162   
  Hogere opbrengst zorgproducten en honorarium 

specialisten in loondienst  
6.410   

  Opleidingsfonds 544   
  Overig 17   
    9.133 
  Kosten     

  Hogere personeelskosten -712   
  Extra dotatie voorziening onderhoud -1.000   
  Lagere afschrijvingen (gebouwen) 249   
  Overige bedrijfskosten  -2.929   
    -4.392 
      
  Lagere rentelasten   578 

      
      
  Resultaat 2013   3.819 

 
 
 
Omzet 
Zowel in de analyse van de omzet ten opzichte van begroting als van werkelijkheid 2012 valt 
de stijging van de omzet op. In 2013 is een significante stijging van productie zichtbaar als 
gevolg van het initieel wegvallen en later doorstarten van het ziekenhuis in Spijkenisse. Deze 
stijging is in de contractering grotendeels verwerkt. Tevens is in 2013 zichtbaar geworden 
het effect van de verhuizing van Maasstad ziekenhuis naar de wijk Lombardijen waardoor de 
adherentie van het Ikazia is vergroot met een lichte productiestijging daaruit voort vloeiend. 
 



Naast deze productiestijging is een prijseffect zichtbaar door de overschakeling op een 
betrouwbaardere manier van prijscalculatie. 
 
De stijging van het opleidingsfonds is veroorzaakt door meer opleiden van FZO (Fonds 
Ziekenhuis Opleiding) voor de gespecialiseerde vervolg opleidingen (o.a. verpleegkundigen 
en radiodiagnostisch laboranten). Daarnaast is in 2013 een nagekomen bate van 2012 
hiervan verwerkt. 
 
Kosten 
De hogere personele kosten (t.o.v. begroting € 712.000 en t.o.v. werkelijkheid 2012 € 
3.714.000) zijn een rechtstreeks gevolg van productiestijgingen. Deze kostenstijgingen 
volgen met een vertraging de productiestijging. 
In de loop van 2013 en begin 2014 is in kaart gebracht en financieel onderbouwd enkele 
projecten die als achterstallig onderhoud zijn te beschouwen. Voor 2014 en verder is de 
jaarlijkse dotatie structureel verhoogd, voor 2013 is een extra dotatie ingebracht. Met de 
structurele verhoging en de eenmalige extra dotatie is de voorziening op dusdanig niveau dat 
t/m 2016 alle projecten die hiermee samenhangen uitvoerbaar zijn. 
In de overige bedrijfskosten is een forse stijging zichtbaar door extra afwaarderingen, hogere 
advieskosten als gevolg van de doorstart Spijkenisse MC en  deelname I2I, het horizontaal 
toezicht programma van Achmea. 
  
Transitie 
In 2013 is het tweede en laatste deel van het transitiebedrag als bate toegevoegd aan de 
omzet. Dit transitiebedrag heeft de omslag in de productbekostiging van DBC naar DOT 
gefaciliteerd. Deze omslag is in 2013 met succes gerealiseerd, ook zonder deze transitie 
behaalt het ziekenhuis een positief resultaat! 
 
Ratio’s 
Op alle ratio’s is een verbetering te zien, de traditioneel belangrijkste daarvan zijn in 
onderstaande tabel weer gegeven: 
 
      2013 2012 2011   
  Resultaatratio 

 
3,1% 1,70% 2,50%   

  
Liquiditeitsratio (totaal vlottende activa/ 
vlottende passiva) 

 
1,2 0,9 0,8   

  Solvabiliteit: 
    

  

  
• totaal eigen vermogen / 

balanstotaal 
 

20,0% 17,6% 16,8%   

  
• eigen vermogen /  

totaal opbrengsten   26,1% 25,7% 25,3%   
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Stichting Prot. Chr. Ziekenhuis Ikazia

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 293 362
Materiële vaste activa 2 109.951 112.307
Financiële vaste activa 3 229 292
Totaal vaste activa 110.473 112.961

Vlottende activa

Voorraden 4 1.104 1.011
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 4.860 4.339
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 7.605 5.396
Overige vorderingen 7 34.606 34.736
Liquide middelen 8 1 1
Totaal vlottende activa 48.176 45.483

Totaal activa 158.649 158.444

Ref. 31-dec-13 31-dec-12
PASSIVA (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Eigen vermogen 9
Kapitaal 781 781
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 30.911 27.092
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0
Totaal eigen vermogen 31.692 27.873

Voorzieningen 10
Overige voorzieningen 4.744 2.992

Langlopende schulden (nog voor meer 11 82.334 77.211
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging 6 0 15.008
Overige kortlopende schulden 12 39.879 35.360

Totaal passiva 158.649 158.444
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Stichting Prot. Chr. Ziekenhuis Ikazia

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref. 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / 14 219 393
 DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 15 0 43.159
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment) 16 109.242 50.270
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en 17 2.162 5.396
 honorariumplafonds
Subsidies 18 5.059 5.012
Overige bedrijfsopbrengsten 19 4.696 4.104

Som der bedrijfsopbrengsten 121.378 108.334

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 20 65.302 61.588
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 12.241 10.708
Overige bedrijfskosten 22 36.979 31.767

Som der bedrijfslasten 114.522 104.063

BEDRIJFSRESULTAAT 6.856 4.271

Financiële baten en lasten 23 3.037 2.384

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 3.819 1.887

Buitengewone baten 24 0 0
Buitengewone lasten 24 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 3.819 1.887

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 849 1.917
Bestemmingsreserve nieuw ZIS/EPD 3.000 0
Bestemmingsreserve investeringen apparatuur -30 -30

3.819 1.887
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2013 2012

(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)
Kasstroom uit operationele activiteiten

6.856 4.271

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 12.241 10.384
- mutaties voorzieningen 1.752 612

13.993 10.996

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -93 62
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten -521 6.277
- vorderingen 130 -9.637

- vorderingen/schulden uit hoofde van transitiebedrag -2.209 -5.396
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot -15.008 -24.766

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 6.517 -6.539
-11.184 -39.999

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.665 -24.732

Ontvangen interest 0 131
Betaalde interest -3.037 -2.515

-3.037 -2.384

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.628 -27.116

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -8.870 -21.518
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 230
(Des-) investeringen immateriële vaste activa 54 -151
Investeringen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden 13 -29
Mutatie leningen u/g 50 50
Overige investeringen in financiële vaste activa -1.000 94

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.753 -21.324

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 10.000 25.000
Aflossing langlopende schulden -4.877 -4.211

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.123 20.789

Mutatie geldmiddelen 1.998 -27.651

Aansluiting met balans
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen begin -11.934 0
Liquide middelen begin boekjaar 1 15.718

-11.933 15.718
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen eind -9.936 -11.934
Liquide middelen eind boekjaar 1 1

-9.935 -11.933
1.998 -27.651
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

5.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Gebruik van schattingen

Vergelijking met voorgaand jaar

Onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 20 13

Geïdentificeerde risico’s en onzekerheden

Zorgcontractering

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 
BW.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Waar 
nodig zijn de cijfers van 2012 geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken.

Het jaar 2013 kenmerkt zich als een jaar waar de in 2012 ingezette veranderingen verder hebben geleid tot 
sectorbrede financiële risico’s bij ziekenhuizen. De diverse systeemwijzigingen van 2012 zijn tegelijk ingevoerd en 
hebben betrekking op de introductie van nieuwe DOT-zorgproducten, de uitbreiding van de financiering van dure 
geneesmiddelen, de verdere invoering van prestatiebekostiging en het macrobeheersingsinstrument alsmede 
invoering van het beheersmodel medisch specialisten. Hierbij is sprake van nieuwe contractvormen met 
zorgverzekeraars op basis van schadelastjaar en samenloop met zowel het transitiemodel als het beheersmodel 
medisch specialisten. Deze systeemwijzigingen hebben geleid tot aanpassingen in processen, systemen en 
verantwoordingsinformatie, administratie en declaratievoorschriften. Als gevolg van deze wijzigingen zijn 
ervaringscijfers (voor het maken van schattingen) beperkt en door nieuwe regelgeving en (her-)interpretaties 
bleek dat in 2013 wederom moeilijk.

Het Ikazia Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis op protestant-christelijke basis met als statutaire 
vestigingsplaats Rotterdam.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Gelet op deze ontwikkelingen hebben de diverse veldpartijen (VWS, NZa, NFU, NVZ, ZN en Coziek) gezamenlijk 
een Handreiking omzetverantwoording 2013 opgesteld als vervolg op die van 2012 met nadere richtlijnen voor 
het bepalen van de opbrengsten en verrekeningen. De NZa heeft deze Handreiking geformaliseerd als nadere 
uitleg van haar (beleids)regels. De Handreiking staat verschillende methoden en uitgangspunten voor het 
bepalen van de opbrengsten en verrekeningen toe.

Voornoemde ontwikkelingen leiden tot inherente onzekerheden rondom de omzet (onder andere bepaling van de 
schadelast en toerekening daarvan aan de boekjaren 2013 en 2014), de waardering van het onderhanden werk, 
de honorariavergoedingen voor vrijgevestigd medisch specialisten, verrekenbedragen met zorgverzekeraars en 
het zorgverzekeringsfonds en daarmee ook het resultaat over 2013 en het eigen vermogen ultimo 2013. De 
directie heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke 
schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie en deze toegelicht bij de individuele posten 
onderhanden werk, het verrekenbedrag, de overlopende vordering op / schuld aan het zorgverzekeringsfonds, de 
omzet en niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De belangrijkste risico’s en onzekerheden voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, 
onzekerheden en aannames in de jaarverantwoording 2013 is omgegaan betreffen de volgende:

Door het Ikazia Ziekenhuis zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2013 met zorgverzekeraars afspraken 
gemaakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie 
van deze contractafspraken. De verwachte schadelast is hierbij bepaald met een prognosemodel op basis van de 
gecertificeerde tool van Casemix die met fractietabellen werkt. De instelling heeft de betrouwbaarheid van deze 
prognosetool (verder) vastgesteld middels analyses en controle op de afloop in 2014.

7
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

Onjuiste facturatie

Bepaling schaduwbudget en transitiebedrag

Bepaling onderhanden werk

Overgangsregeling kapitaallasten
Ten aanzien van de overgangsregeling kapitaallasten, worden geen materiële effecten verwacht en is daarom 
geen vordering opgenomen.

Bankconvenant in relatie tot informatieverplichtingen

Door het meedoen aan het het zogenaamde zelf-evaluatie onderzoek declaratie, is de indieningstermijn van de 
jaarrekening met een half jaar opgeschoven. Daardoor wordt niet voldaan aan de informatieplicht aan de bank. 
De mogelijke consequentie van het direct opeisbaar worden van schulden aan de bank te voorkomen, is een 
zogenaamde waiver aangevraagd en verkregen, waarin de bank verklaart van dit recht af te zien voor de duur 
van het uitstellen van de indiening van de jaarrekening.

Gedurende 2013 en 2014 hebben tot de start van het zelf-onderzoek medio 2014, materiële controles 
plaatsgevonden bij het Ikazia Ziekenhuis. Het effect van de verwachte materiële controles door de verzekeraars 
over de in het jaar 2013 geleverde zorg is meegenomen in de bepaling van de opbrengstverantwoording in de 
jaarrekening en het transitiebedrag. In het zelf-onderzoek zijn aan de hand van zestig vragen de bedragen 
bepaald per controle waarop ziekenhuizen niet conform de laatst bekende interpretatie van richtlijnen hebben 
gefactureerd. Dit kan zijn doordat bij de overgang in 2012 richtlijnen ontbraken, geen interpretatie bekend was of 
een andere interpretatie aan richtlijnen werd gegeven. Een expertteam van Zorgverzekeraars Nederland 
beoordeelt per ziekenhuis het zelf-onderzoek en rapporteert aan de NZa die op grond hiervan de uitkomst 
accepteert of afwijst. Voor het Ikazia ziekenhuis heeft de expertgroep positief geadviseerd. Het via het zelf-
onderzoek bepaalde terug te storten bedrag heeft voor het Ikazia ziekenhuis door de gerealiseerde productie en 
de wijze van contractering (grotendeels aanneemsommen), geen invloed op het resultaat en beperkt zich tot een 
vordering van zorgverzekeraars op het ziekenhuis. Op aanwijzing van de NZa zal verrekening van dit bedrag 
plaats vinden naar verwachting in 2015.

Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling respectievelijk de nacalculatie van het 
schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa hebben in 2012 geleid tot onzekerheid over de 
omzet. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen schaduwbudget en gefactureerde omzet de (positieve of 
negatieve) compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. De NZa heeft via de Handreiking 
omzetverantwoording 2012 en 2013 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van 
het schaduwbudget. Het Ikazia Ziekenhuis heeft bij de bepaling van het schaduwbudget de handreiking in acht 
genomen en daarbij de volgende keuzes gemaakt: 
- er heeft geen correctie plaatsgevonden op de overloop 2011 van DBC-tarieven van het A segment;
- de productieparameters in het schaduwbudget zijn opgenomen in de verhouding tussen A segment en B                                               
  segment zoals die in 2011 van toepassing was.

Het transitiebedrag (2012 en 2013) is door het Ikazia ziekenhuis definitief ingediend onder goedkeuring van een 
door Zorgverzekeraars Nederland hiervoor ingestelde commissie  die namens alle verzekeraars de aanvraag 
heeft mede-ondertekend. De afhandeling van het transitiebedrag en daarmee schaduwbudget, ligt bij de NZa. De 
voorlopige beschikking gebaseerd op de afstemming onderbouwing van het transitiebedrag is inmiddels 
ontvangen.

Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten 
ultimo 2013 nog niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op basis van een afleiding uit de 
grouper door Casemix. Voorafgaand aan het opmaken van de jaarrekening bleek dat het deel van het 
onderhanden werk dat inmiddels uitgedeclareerd is, nagenoeg overeenkwam met de waarde van dat gedeelte in 
het onderhanden werk per balansdatum.  Op de waardering van het onderhanden werk zijn geen voorzieningen 
in mindering gebracht.
De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met zorgverzekeraars, het definitieve 
verrekenbedrag en een eventuele definitieve overschrijding van het macro-omzetplafond en macro-
honorariumplafond en kunnen materieel afwijken van de in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd 
op de beste schatting.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en pa ssiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zo rgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde (geamortiseerde kostprijs). Een voorziening wordt 
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de declaratiewaarde op balansdatum. De 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn vanaf 2012 gebaseerd op de gehele looptijd van de 
leningen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van het vast
actief. Op basis van de in 2014 gemaakte bedrijfswaardeberekeningen en gelet op het resultaat 2013, is er voor
2013 voor de directie geen aanleiding om over te gaan tot aanpassing van de waardering van de vaste activa.

Deelnemingen in maatschappijen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Invloed van betekenis wordt verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen 
uitbrengen van meer dan 20 % van de stemrechten. Leningen u/g worden opgenomen voor de nominale waarde. 
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van historische inkoopprijzen.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

Eigen vermogen

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen (specifiek)
Voorziening groot onderhoud

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Voorziening jubileumverplichtingen

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

5.1.4.4 Grondslagen van waardering van kasstroomove rzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, 
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale 
waarde.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting 
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met 
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-
uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het 
bereiken van de 55-jarige leeftijd.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde (geamortiseerde kostprijs).

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit 
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Het eigen vermogen bestaat naast het kapitaal uit collectief gefinancieerd vermogen. Het collectief gefinancieerd 
vermogen bestaat uit reserve aanvaardbare kosten en een tweetal bestemmingsreserves.

De bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ondergebrachte pensioenverplichtingen zijn te kwalificeren als 
een zogenaamde toegezegd-pensioenregeling. Het PFZW is een bedrijfstakpensioenfonds.  Er bestaat geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een tekort bij 
het PFZW. De pensioenfondsregeling is in de jaarrekening verwerkt als zijnde een toegezegde-bijdragenregeling. 
De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als kosten in de resultatenrekening verwerkt.
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Stichting Prot. Chr. Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Disagio 293 362

Totaal immateriële vaste activa 293 362

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari 362 218
Bij: betaalde disagio 0 151
Af: afschrijvingen 15 7
Af: desinvesteringen 54 0

Boekwaarde per 31 december 293 362

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 85.692 81.242
Machines en installaties 243 311
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 19.187 20.900
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4.829 9.854
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 109.951 112.307

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari 112.307 101.396
Bij: investeringen 8.870 21.518
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 11.226 10.377
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 230

Boekwaarde per 31 december 109.951 112.307

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 100 113
Leningen u/g 129 179
Overige vorderingen 0 0

Totaal financiële vaste activa 229 292

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Deelnemingen Leningen u/g Overige Totaal financiële

in groepsmaatsch. vorderingen vaste activa
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari 2013 113 179 0 292

Bij: kapitaalstorting -13 0 0 -13
Bij: verstrekte lening 0 1.000 0 1.000
Af: ontvangen aflossing leningen 0 50 0 50
Af: waardeverminderingen 0 1.000 0 1.000

Boekwaarde per 31 december 2013 100 129 0 229

Toelichting leningen u/g: 

In 2010 is een lening verstrekt aan Cardiologie Centrum Hoogvliet B.V. van € 290.000. De lening wordt afgelost in 5 jaar. 
De rente is gelijk aan het 3-maands euribor met een opslag van 0,9%. Zekerheden zijn niet overeengekomen. De resterende
vordering per 31 december 2013 bedraagt € 129.000.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of  vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

Cardiologie Centrum 3.600 20% n.b. n.b.
Hoogvliet B.V.    

Zeggenschapsbelangen:
Onderlinge Waarborgmaatschap- 107.705 n.b. n.b. n.b.
pij voor Instellingen in de 
Gezondheidszorg Medirisk B.A.

In 2013 is er een lening verstrekt aan het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) voor een bedrag ad € 1 miljoen. 
Op basis van het netto resultaat 2013 van het SMC en de verwachte resultaten voor de eerstvolgende jaren is besloten
om deze lening af te waarderen tot nihil.

De boekwaarde van het verschaft kapitaal aan OWM Medirisk B.A. bedraagt € 96.582, mutaties worden veroorzaakt door 
bijstortingen en door ontvangsten uit mogelijke resultaten.

Kernactiviteit

aansprakelijkheid

verlenen van
cardiologische zorg

verzekeren van

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Medische middelen 1.020 921
Voedingsmiddelen 46 41
Hulpmiddelen 38 49

Totaal voorraden 1.104 1.011

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorg producten

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment) 16.597 6.784
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 0 7.831
Af: ontvangen voorschotten -16.742 -14.770
Af: voorziening onderhanden werk 0 0
Honorarium medisch specialisten 5.005 4.494

Totaal onderhanden werk 4.860 4.339

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostigi ng

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 7.558 5.396
3. Vordering uit hoofde van nog in tarieven te verrekenen 47 0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 7.605 5.396

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 15.008

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 0 15.008
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Specificatie vorderingen uit hoofde van transitiere geling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt: 2012 werkelijk 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekera ars) 54.853 55.950
Af: A omzet (inclusief overloop) 50.218 50.216
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet loondienst met 54 54
      vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag 4.581 5.680

31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 7.558 5.396
- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0

7.558 5.396

Het transitiebedrag wordt verwerkt in (bedragen x € 1.000): 
2012 95% 5.396€              inzake 2012
2013 95% -1.045€            inzake 2012 
2013 70% 3.207€              inzake 2013

Toelichting:

Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplaf ond

In € Gedeclareerd aan het Gedeclareerd via het Totaal 2013 Totaal 2012
ziekenhuis lokaal collectief

Lokaal omzetplafond 0 19.324.432 19.324.432 18.721.150
-/- gedeclareerd 0 18.218.710 18.218.710 16.718.362
-/- mutatie Onderhanden werk 0 491.080 491.080 1.997.465
-/- onderschrijding omzetplafond 0 614.642 614.642 5.323
Saldo in balans (schuld) 0 0 0 0

Toelichting:

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van  nog in tarieven te verrekenen

Toelichting:
Het saldo eind 2013 ad € 47.000 is het resterende bedrag voorkomend uit het jaar 2011.

Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door de 
NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. De zorginstelling neemt 
een schuld uit hoofde van een overschrijding van het honorariumplafond als afzonderlijke post op in de toelichting op de balans. De 
zorginstelling vermeldt in de toelichting op de balans de opbouw van de schuld uit hoofde van het honorariumplafond van 
vrijgevestigd specialisten in een instelling voor medisch specialistische zorg, onder vermelding van het stadium van vaststelling van 
het plafond.

De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch 
specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude 
bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De 
zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch 
specialistische zorg op als afzonderlijke post in de toelichting op de balans.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Vorderingen op debiteuren 30.433 39.741
Vorderingen op zorgverzekeraars i.v.m. aanneemsommen 8.183 943
Af: ontvangen voorschotten facturatie -5.986 -7.551
Af: voorziening dubieuze debiteuren -662 -514
Overige vorderingen:
Opleidingsfonds(en) 346 495
Fietsproject 261 204
Nog te ontvangen bedragen:
Rente 0 0
Bonus Nutricia / Friso 50 65
Overige overlopende activa:
Diversen 1.183 668
Vooruitbetaalde bedragen 798 685

Totaal overige vorderingen 34.606 34.736

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

ING/Rabobank 0 0
Kassen 1 1

Totaal liquide middelen 1 1
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PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Kapitaal 781 781
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 30.911 27.092
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0

Totaal eigen vermogen 31.692 27.873

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Kapitaal 781 0 0 781

781 0 0 781

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Reserve aanvaardbare kosten 27.002 819 30 27.851

Bestemmingsreserves:
Nieuw ZIS/EPD 0 3.000 0 3.000
Investeringen apparatuur 90 0 -30 60

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 27.092 3.819 0 30.911
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 31-dec-2013
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Egalisatievoorziening onderhoud 533 1.363 380 0 1.516
Voorziening jubileumuitkeringen 620 -14 0 0 606
Voorziening verlofrechten 1.839 988 205 0 2.622
Totaal voorzieningen 2.992 988 205 0 4.744

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2013

(€ x 1.000)

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.354
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 3.390
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 389

Toelichting per categorie voorziening:

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaa r)

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Schulden aan banken 82.334 77.211

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 82.334 77.211

Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Stand per 1 januari 81.422 64.033
Bij: nieuwe leningen 10.000 25.000
Af: aflossingen 4.211 7.611

Stand per 31 december  87.211 81.422

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 4.877 4.211

Stand langlopende schulden per 31 december 82.334 77.211

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd (bedragen x € 1.000):

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 4.877 4.211
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 82.334 77.211
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 56.201 61.268

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen.

De egalisatievoorziening onderhoud is gebaseerd op een meerjarenplanning van de onderhoudsuitgaven die niet uit de jaarlijkse 
onderhoudsbegroting kunnen worden gerealiseerd. Als gevolg van geconstateerd achterstallig onderhoud is er aan de voorziening 
onderhoud in 2013 € 1 mln extra gedoteerd op basis van de bijgestelde onderhoudsplanning voor de komende jaren. De voorziening 
jubileumuitkeringen heeft een verplicht karakter en betreft periodiek te betalen beloningen die niet een jaarlijks karakter hebben. Bij 
de berekening wordt rekening gehouden met leeftijd, blijfkans en intrest. De voorziening verlofrechten betreft de rechten PLB-uren 
(Persoonlijk Levensfase Budget). De voorziening omvat de rechten van werknemers jonger dan 45 jaar alsook de rechten van 
werknemers die ultimo 2009 voldeden aan in de CAO genoemde voorwaarden voor extra verlofuren (leeftijd, aantal dienstjaren in de 
zorgsector).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-13 31-dec-12
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Rekening Courant ING Bank 9.936 11.934
Crediteuren 3.852 3.392
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 4.877 4.211
Nog te betalen salarissen, belastingen en sociale premies 5.843 5.361
Schulden terzake pensioenen 1.010 890
Vakantiedagen 330 410
Overige schulden:
Rekening-courant medisch specialisten 7.895 6.186
Nog te betalen kosten:
Omzetbelasting 169 41
Overige overlopende passiva:
Rente 506 465
Nog terug te betalen aan zorgverzekeraars i.v.m. Cope controles 2.526 200
Diversen 2.935 2.270
Totaal overige kortlopende schulden 39.879 35.360

Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2013 EUR 15 miljoen (2012: EUR 15 miljoen)
en de rente EURIBOR plus 1,60%. 
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. en betreffen
hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde WƒZ

Macrobeheersingsingsinstrumentarium

Verplichtingen uit hoofde van lease/huurcontracten

Dit betreft de huur van grond en gebouwen, parkeerplaatsen (ten behoeve van personeel), leasecontract van een auto en de huur
van kantoorapparatuur.
De resterende verplichting uit hoofde van voornoemde contracten bedraagt per balansdatum € 3.200.000.

Het Ikazia Ziekenhuis is ingeschreven als deelnemer aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Alle deelnemers zijn gehouden tot
het betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector minder dan het
garantievermogen bedraagt. Het obligo bedraagt 3% van de resterende schuld van de geborgde leningen, hetgeen voor Ikazia
resulteert in een bedrag ad € 1.894.000.

De overheid heeft zich het recht voorbehouden om bij overschrijdingen van het Budgettair Kader Zorg alsnog die overschrijdingen te
redresseren naar de instelling die de overschrijding veroorzaakt heeft. Er is niet bekend of dit aan de orde komt en evenmin op
welke wijze in dat geval aan dit instrument inhoud wordt gegeven.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproc es

gebouwen en Machines en administratieve op materiële di enstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiël e activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde 122.371.652 3.638.779 47.339.936 9.854.066 0 183.204.433
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 41.129.109 3.328.025 26.440.076 0 0 70.897.210

 
Boekwaarde per 1 januari 2013 81.242.543 310.754 20.899.860 9.854.066 0 112.307.223

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 3.266.644 5.603.644 0 8.870.288
- in gebruikname 10.628.828 0 0 0 0 10.628.828
- afschrijvingen 6.179.033 68.196 4.979.055 0 0 11.226.284
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen
  in gebruik genomen activa 0 0 0 10.628.828 0 10.628.828
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 10.628.828 0 10.628.828

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 4.449.795 -68.196 -1.712.411 -5.025.184 0 -2.355.996

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde 122.371.652 3.638.779 50.606.580 4.828.882 0 181.445.893
- cumulatieve herwaarderingen 10.628.828 0 0 0 0 10.628.828
- cumulatieve afschrijvingen 47.308.142 3.396.221 31.419.131 0 0 82.123.494

Boekwaarde per 31 december 2013 85.692.338 242.558 19.187.449 4.828.882 0 109.951.227

Afschrijvingspercentage 0% - 20% 5% - 10% 10- 20% 0% 0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PR OJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2012 2013 gereed

onder-
handen

Indexering 
WTZi

Aangepaste 
goedkeuring

€ € € € € € € 

Gebouwen                      9.473 450.755 0 460.228 0
Vernieuwen verdeler nk 4-1    143.286 211.338 0 354.624 0
Aanpassen luchtbehandeling ok 86.743 20.508 0 107.251 0
Herziening gbs waterdetectie  694 4.066 0 4.760 0
Lekstroombeveiliging ic en ok 0 3.981 0 3.981 0
Certificering brandmeldinstall 186.197 277.922 0 464.119 0
Energiebesparing              11.863 21.438 0 33.301 0
Uitbreiding vos / oscar       6.472 18.725 0 25.197 0
Renovatie liften bip-011      0 18.758 0 18.758 0
Herindeling j-01 ( kua / kia ) 0 3.518 0 3.518 0
Certificering oai             0 3.028 0 3.028 0
Traject bouwbesluit           0 20.484 0 20.484 0
Vervanging expansievaten      0 80.738 0 80.738 0
Vervanging angio-cardiostatief 0 59.146 0 59.146 0
Vervangen subverdelers        0 26.037 0 26.037 0
Aanpass. luchtbeh. bwd j      0 334.461 0 334.461 0
Bouwfase 5                    723.489 991.451 0 1.714.940 0
Warmte-koude-opslag           2.477.750 -1.388.955 0 1.088.795 0
Wko trillingschade            9.025 16.494 0 25.519 0

 
Totaal 3.654.992 1.173.893 0 4.828.885 0 0 0

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2013 Nominaal 
bedrag 
WTZi

Jaar van 
ople-

vering

21



Stichting Prot. Chr. Ziekenhuis Ikazia

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Ov erige Totaal

Afschrij-
ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 
Aanpass. dakopbouw a09        -13.518 -13.518 -1.352 -676
Aansluiten noodvermogenpool   89.787 89.787 8.979 4.489
Adviseurskosten v.g.p.        50.157 50.157 2.508 2.508
Bouw fase 3                   213.356 213.356 10.668 10.668
Bouw fase 4                   -742 -742 -25 -37
Bouwdeel w                    2.851 2.851 570 143
Bouwdeel z                    1.646 1.646 329 82
Dichtbouwen ruimte e00 / e01  64.916 64.916 3.246 3.246
Fietsenstalling z             62.224 62.224 6.222 3.111
Gebouwen                      635.716 635.716 31.786 31.786
Herinricht.b00 beddenc./scopie 175.082 175.082 8.754 8.754
Herinrichting bouwdeel h      127.642 127.642 6.382 6.382
Herinrichting terreinen       7.415 7.415 371 371
Kabeltrace a - h              25.195 25.195 2.520 1.260
Kleine projecten bip          20.730 20.730 2.073 1.037
Moeder en kindcentrum         5.760.679 5.760.679 288.034 288.034
Renovatie a01 (scopie/mdl )   15.591 15.591 780 780
Renovatie balkonvloeren/-hekke 346.802 346.802 34.680 17.340
Spect-ct                      800 800 80 40
Uitbr.hoofdverdeelinr. bwd h  644.907 644.907 32.245 32.245
Uitbreiding spect-ct          39.652 39.652 3.965 1.983
Verv. warmtapwaterinst.bip-049 357.940 357.940 35.794 17.897
Warmte-koude-opslag           2.000.000 2.000.000 100.000 100.000

Totaal 0 0 10.628.828 10.628.828 578.609 531.443

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2012

Nieuwe 
leningen in 

2013

Aflossing 
in 2013

Restschuld 
31 december 

2013

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2013

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2014

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 1999 4.322.257 30 4,90% 2.449.275 0 144.075 2.305.200 1.584.825 16 lineair 144.075 rijksgegarandeerd
BNG 1980 1.815.121 40 2,94% 363.024 0 45.378 317.646 90.756 7 lineair 45.378 rijksgegarandeerd
BNG 1979 3.970.577 40 4,05% 1.111.761 0 158.824 952.937 158.817 6 lineair 158.824 rijksgegarandeerd
NWB 1997 3.630.342 20 4,85% 884.870 0 176.974 707.896 0 4 lineair 176.974 geborgd bij WfZ
BNG 2002 2.416.380 19 3,13% 1.144.602 0 127.178 1.017.424 381.534 8 lineair 127.178 rijksgegarandeerd
BNG 2004 3.000.000 10 3,73% 600.000 0 300.000 300.000 0 1 lineair 300.000 geborgd bij WfZ
ASN 2006 13.000.000 20 4,02% 9.100.000 0 650.000 8.450.000 5.200.000 13 lineair 650.000 geborgd bij WfZ
NWB 2006 8.000.000 9 3,95% 8.000.000 0 0 8.000.000 0 2 fixe 0 geborgd bij WfZ
Rabobank 2009 9.500.000 20 4,52% 7.956.250 0 475.000 7.481.250 5.106.250 15 lineair 475.000 geborgd bij WfZ
NWB 2010 8.500.000 30 3,19% 7.862.501 0 283.332 7.579.169 6.162.509 27 lineair 283.332 geborgd bij WfZ
BNG 2011 18.000.000 30 3,86% 16.950.000 0 600.000 16.350.000 13.350.000 27 lineair 600.000 geborgd bij WfZ
BNG 2012 15.000.000 20 2,23% 15.000.000 0 750.000 14.250.000 10.500.000 18 lineair 750.000 geborgd bij WfZ
ING 2012 10.000.000 10 3,64% 10.000.000 0 500.000 9.500.000 7.000.000 8 lineair 500.000 ongeborgd
BNG 2013 10.000.000 15 2,60% 0 10.000.000 0 10.000.000 6.666.665 15 lineair 666.667 ongeborgd

Totaal 81.422.283 10.000.000 4.210.761 87.211.522 56.201.356 4.877.428
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segmen t)

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 219 393

Totaal 219 393

15. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 0 39.394
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 0 3.587
Te verrekenen met zorgverzekeraars 0 178

Totaal 0 43.159

Toelichting:

16. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment) 100.084 49.326
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment) 1.982 -63
Te verrekenen met zorgverzekeraars 7.176 1.007

Totaal 109.242 50.270

Vanaf 2013 is het onderscheid in A-en B-segment niet meer relevant. De totale DOT-omzet is in toelichting 16 'Omzet DBC's / DBC-
zorgproducten A-segment' weergegeven.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

17. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg 2.162 5.396

Totaal 2.162 5.396

Toelichting: (€ x 1.000)

Schaduwbudget 2012 54.853
af: omzet DBC's inclusief mutatie onderhanden werk 47.122
af: te verrekenen met zorgverzekeraars 3.150

4.581

Te ontvangen transitiebedrag 2012 95% van 4.581 4.351
Te ontvangen transitiebedrag 2013 70% van 4.581 3.207

7.558
af: opgenomen in jaarrekening 2012 5.396
Opbrengst transitieregeling 2013 2.162

18. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 5.059 5.012

Totaal 5.059 5.012

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Bereide maaltijden 259 234
Administratieve dienstverlening 355 261
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Affiliatievergoeding 68 71
Honorarium medisch specialisten in loondienst 2.538 2.110
Overige opbrengsten 1.476 1.428
Totaal 4.696 4.104

Aansluiting schaduwbudget naar transitiebedrag:
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Lonen en salarissen 50.439 47.145
Sociale lasten 6.292 6.040
Pensioenpremies 4.513 4.088
Andere personeelskosten: 2.199 2.130

Subtotaal 63.443 59.403
Personeel niet in loondienst 1.859 2.185

Totaal personeelskosten 65.302 61.588

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
1.152 1.119

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.152 1.119

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

21. Afschrijvingen op immateriële en materiële vast e activa

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 15 7
- materiële vaste activa 11.226 10.607
- financiële vaste activa 1.000 94

Totaal afschrijvingen 12.241 10.708

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 7
- materiële vaste activa 0 4.748
- financiële vaste activa 0 94

Toelichting:

Met ingang van 2013 is de nacalculatiesystematiek afgeschaft en derhalve is de specificatie van de nacalculeerbare
afschrijvingen niet meer van toepassing voor 2013.
De uitgevoerde bedrijfswaardeberekening geeft geen aanleiding tot een afwaardering.

De afschrijving van de financiële vaste activa betreft de afwaardering van de lening aan het Spijkenisse Medisch Centrum.
(zie ook 5.1.5. toelichting op de balans onderdeel 3) financiele vaste activa)
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.103 2.964
Algemene kosten 6.918 5.490
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 22.160 20.016

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud en energiekosten 4.107 3.001
Subtotaal 4.107 3.001

Huur en leasing 396 146
Dotaties en vrijval voorzieningen 295 150

Totaal overige bedrijfskosten 36.979 31.767

Toelichting:

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Rentebaten 0 131
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0
Subtotaal financiële baten 0 131

Rentelasten 3.037 2.515
Subtotaal financiële lasten 3.037 2.515

Totaal financiële baten en lasten 3.037 2.384

24. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2013 2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Buitengewone baten 0 0
Buitengewone lasten 0 0

Totaal buitengewone baten en lasten 0 0

basis van de bijgestelde onderhoudsplanning voor de komende jaren.
Als gevolg van geconstateerd achterstallig onderhoud is er in 2013 aan de voorziening onderhoud € 1 mln extra gedoteerd op
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Mr. R.P.D. Kievit, arts

1 1-3-2001

2 ja

3 n.v.t.

4 n.v.t.

.
5 Arbeidsovereen-

komst voor 
onbepaalde tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? Oude NVZD-
regeling

7 100%
8 240.000                

0
0

9

15.072
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 3.451
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8.248
12

28.387
13 Winstdelingen en bonusbetalingen 0
14

0
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 295.158

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Commisarissen

Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst 
van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens 
over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met 
functienaam en eigennaam te worden vermeld 
onderaan de WNT-tabel onder 26.)?

a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit 
van het bestuur?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 
werkzaam in uw organisatie?

Naam

Zo nee: tot welke datum was de persoon als 
bestuurder werkzaam in uw organisatie? 

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in 
natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Prof. Dr. C.P. Veerman K. Tigelaar Prof. Mr. J.M. Hebly J. den Heijer

1 1-1-2012 19-9-2013 1-1-2012 1-3-2010

2 Ja Ja, vice-
voorzitter

Nee Nee

3
4

14.520 8.000 5.000 9.680
5

0 0 0 0
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 0
8

0 0 0 0
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

10
0 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 14.520 8.000 5.000 9.680

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (vervolg):

J. Hoogendoorn Dr. J.P. Schermers

1 1-1-2011 1-1-2011

2 Nee Nee

3
4

9.680 9.680
5

0 0
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0
8

0 0
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0

10
0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 9.680 9.680

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in 
natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 
eerst in de huidige functie van toezichthouder 
werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad 
van Commissarissen geweest?
Nevenfunctie(s)
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in 
natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het 
eerst in de huidige functie van toezichthouder 
werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad 
van Commissarissen geweest?
Nevenfunctie(s)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband
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26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu blieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Mr. R.P.D. Kievit, arts
2 1-3-2001
3
4 100%
5 255.072                

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0
7 Totaal beloning (5 en 6) 255.072
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.248
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 3.451
10

28.387
11

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 295.158

12 Beloning 2012 283.841

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldigin g:

De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1 Functionaris (functienaam) Drs. F.J. Schoonderbeek, intensivist
2 1-11-2005
3
4 Deeltijdfactor (percentage) 88%
5 181.110                

6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0
7 Totaal beloning (5 en 6) 181.110
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.248
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 5.831
10

21.174
11

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 216.363

12 Beloning 2012 194.136

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldigin g:
Financiële afspraken waren reeds gemaakt voordat de regelgeving in deze van kracht werd.

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband (in €)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen valt conform wetgeving onder de WNT. De hoogte van de bezoldiging 
van de toezichthouders is vermeld bij 25 bezoldiging Bestuurders en Toezichthouders.

In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Bestuurder was reeds in dienst voordat regelgeving (WNT) van kracht werd.
Op het salaris van de functionaris zal de in de wet aangegeven overgangsregeling worden toegepast.

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband (in €)

Salaris is passend bij de zwaarte van de functie en is conform de indeling van de (oude) NVZD-regeling. 

In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 
op termijn (in €)

Functionaris (functienaam)
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27. Honoraria accountant 2013 2012
€ €

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 105.139 39.943
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 65.800 27.284
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 170.939 67.227

28. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directie
mr. R.P.D. Kievit, arts

Raad van Commissarissen
prof. dr. C.P. Veerman prof. mr. J.M. Hebly

J. den Heijer J. Hoogendoorn

dr. J.P. Schermers K. Tigelaar

mr. A.N. Kampherbeek
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De directie van Stichting Ikazia Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering
van 9 december 2014.

De raad van commissarissen van de Stichting Ikazia Ziekenhuis, heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de 
vergadering van 9 december 2014.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die gevolgen hebben voor deze jaarrekening.
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