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‘Geen ziekenhuis zal als gevolg van COVID-19 een negatief resultaat behalen’.

Herstelplan voor een toekomstbestendig, financieel gezonde organisatie

Bestuurder

mr. R.P.D. Kievit, arts niet praktiserend

Deze financiële situatie is een ernstige belemmering voor de continuïteit van het ziekenhuis. Ikazia is 

in goed overleg met de verzekeraars en banken om gezamenlijk tot een langere termijn oplossing te 

komen. In de komende maanden zal, in nauwe afstemming met de verzekeraars en financiers, 

gewerkt worden aan de implementatie van het definitieve herstelplan om op die wijze weer tot een 

toekomstbestendig, financieel gezonde organisatie te komen. Daarbij is de verwachting dat met de 

beoogde kostenbesparingen, het optimaliseren van productie en omzet en met de noodzakelijk hulp 

van zorgverzekeraars en banken er weer vertrouwen in de toekomst voor Ikazia is. Vanuit de 

organisatie inclusief het MSBI ervaren wij daarbij een grote betrokkenheid bij het reeds opgestarte 

project Ikazia Financieel Gezond. Dit waarderen wij enorm.

In de continuïteitsparagraaf wordt verder ingegaan op de financiële situatie van Ikazia.

Ook in het verslagjaar 2021 is van medewerkers veel gevraagd en is een bijzonder grote inzet 

getoond om onze patiënten weer die zorg te bieden, waar Ikazia voor staat. De waardering voor een 

ieders inbreng is dan ook groot.
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Dit was de titel van ons voorwoord vorig jaar (2020). En nu, een verslagjaar verder, met een meer 

dan teleurstellende uitkomst van de Commissie Hardheidsclausule voor het jaar 2020, blijft de 

strekking nog steeds van kracht. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. De door de Commissie 

Hardheidsclausule over 2020 gedane uitspraak (1,6 miljoen Euro in plaats van de gevraagde 4,5 

miljoen Euro) leidt ertoe dat op basis van deze uitkomst er een significant negatief resultaat voor 

2020 resteert. Tot op heden kunnen we stellen dat voor Ikazia bovenstaande uitspraak nog geen 

realiteit is geworden.

Ook het jaar 2021 werd bepaald door COVID-19 met zijn invloed op patiënten, medewerkers en 

bedrijfsvoering van ons ziekenhuis. De huidige uitspraak over 2020, waar nog vervolgstappen op 

zullen plaatsvinden, heeft direct consequenties voor de vertaling naar de jaarrekening 2021. Er kan 

namelijk vooralsnog niet van worden uitgegaan dat het aanwezige tekort over 2021, veroorzaakt door 

hoog ziekteverzuim in combinatie met lage prijs / volumeafspraken èn de versoberde vergoeding 

voor de COVID-periode, zal worden gecompenseerd door een opnieuw, nu voor 2021, te voeren 

procedure voor de Commissie Hardheidsclausule.

Ikazia heeft daarbij wel besloten, zodra dit mogelijk is, ook voor 2021 een beroep te doen op de 

landelijke Hardheidsclausule.

Gezien echter de gestelde termijnen  van de publicatie van een jaarrekening, de opgelegde 

verplichtingen vanuit de NZa én de onzekere termijnen van de te lopen procedure, hebben wij 

besloten het huidige negatieve resultaat (-/- 8,5 mln Euro) te publiceren. Eventuele uitkomsten van 

de te doorlopen procedures zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2022.

Door de forse verliezen in de afgelopen twee COVID-jaren, is onze liquiditeit te laag geworden en 

worden de door de banken gestelde ratio’s niet meer gehaald. Dit heeft de nodige vergaande 

consequenties, waarover we nu in gesprek zijn met de verschillende partijen.
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 7.524 7.804

Materiële vaste activa 2 124.003 124.407

Financiële vaste activa 3 323 675

Totaal vaste activa 131.850 132.886

Vlottende activa

Voorraden 4 2.808 3.137

5 3.085 1.123

Debiteuren en overige vorderingen 7 37.295 49.754

Liquide middelen 9 2 21

Totaal vlottende activa 43.190 54.035

Totaal activa 175.040 186.921

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 781 781

Algemene en overige reserves 31.576 40.057

Totaal eigen vermogen 32.357 40.838

Voorzieningen 11 16.742 13.584

Langlopende schulden (nog voor meer 12 8.639 72.930

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 13 117.302 59.569

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 117.302 59.569

Totaal passiva 175.040 186.921

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-

zorgproducten
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

16 186.648 179.942

Subsidies 17 11.261 11.989

Overige bedrijfsopbrengsten 18 1.741 1.724

Som der bedrijfsopbrengsten 199.650 193.655

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 109.144 105.862

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 14.982 14.059

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 22 29.303 29.266

Overige bedrijfskosten 23 52.694 47.212

Som der bedrijfslasten 206.123 196.399

BEDRIJFSRESULTAAT -6.473 -2.744

Financiële baten en lasten 24 -2.008 -2.444

RESULTAAT BOEKJAAR -8.481 -5.188

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves -8.481 -5.188
-8.481 -5.188

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -6.473 -2.744

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 20, 21 14.982 14.059

- mutaties voorzieningen 11 3.158 2.829

- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 0

18.140 16.888

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 329 -1.162

- mutatie onderhanden zorgtrajecten 5 -1.962 1.683

- vorderingen 7 12.459 -22.189

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 -5.133 17.903

5.693 -3.765

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 17.360 10.379

Ontvangen interest 24 25 0

Betaalde interest 24 -1.681 -2.115

-1.656 -2.115

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 15.704 8.264

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -12.884 -18.781

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 1 -1.414 -1.237

Uitgegeven leningen u/g 3 0 -1.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.298 -21.018

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 0 9.000

Aflossing langlopende schulden 12 -6.779 -6.542

Mutatie kortlopend bankkrediet 13 5.354 -3.500

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.425 -1.042

Mutatie geldmiddelen -19 -13.796

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 21 13.817

Stand geldmiddelen per 31 december 9 2 21

Mutatie geldmiddelen -19 -13.796
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

In de jaarrekening 2021 heeft de toerekening van deze regelingen van schadelastjaar naar boekjaar, 

plaatsgevonden conform het in de jaarrekening 2019 en 2020 gehanteerde POC percentage van 2019. 

Dit geldt zowel voor de productiewaarde als de vangnetwaarde. Ook voor de Covid-ligdagen 2021 is 

het POC percentage toegepast. De compensatie is € 1232 per Covid-IC dag en € 539 per Covid-

verpleegdag (als onderdeel opgenomen in de vangnetwaarde 2021). Voor 2021 is tevens een 

vergoeding opgenomen voor meerkosten van 1,1% van de CB -vangnetwaarde.

De CB regeling van 2020 is herzien conform afstemming fase 4 met de zorgverzekeraars. Het restant 

is (minus wat reeds als opbrengst in de jaarrekening 2020 is genomen) geboekt ten gunste van 2021. 

De vangnetregeling 2021 is berekend en conform het POC percentage van 2019 ten gunste van 2021 

geboekt. Het restant is voor 2022. 

COVID-19 heeft in 2021 en ook de komende periode impact op onze patiënten, medewerkers en 

bedrijfsvoering. Tevens is er sinds eind 2021 sprake van een landelijke stijging in het ziekteverzuim 

onder medewerkers in de zorg. Helaas is dit ook bij Ikazia het geval. Hierdoor komt het resultaat wat 

eerder door Covid-19 negatief was, verder onder druk te staan. De liquiditeit  is  door de twee 

voorgaande verliesjaren geheel uitgenut. In juni 2022 werd bovendien door de hardheidclausule 

commissie ten aanzien van het ingediende bezwaar vanuit Ikazia over de regeling 2020, negatiever 

besloten dan verwacht. Dit maakt dat Ikazia zich ook weinig positief durft op te stellen over een 

eventuele uitkomst van een bezwaar ten aanzien van 2021 (welke nog niet ingediend kan worden, 

daar de regeling tot het indienen van bezwaar nog niet  duidelijk is). De combinatie van de 

doorlopende verliezen (met name veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim in combinatie met te lage 

prijs/volume afspraken, naast de vooralsnog lage vergoeding voor de Covid-19 periode) en daarmee 

samenhangende lage liquiditeit hebben veroorzaakt dat Ikazia niet meer aan de eisen van de bancaire 

convenanten kan voldoen (te lage ratio’s). Dit heeft de huisbankier ING doen besluiten het rekening 

courant krediet en aflopende lening  op te zeggen per 1 oktober 2022. Mondelinge afstemming met 

banken heeft er toe geleid dat het verkrijgen van een waiver momenteel niet opportuun is.

Stichting Ikazia Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis op protestant-christelijke basis met als 

statutaire vestigingsplaats Rotterdam. De organisatie is ingeschreven in de Kamer van Koophandel 

onder KvK-nummer 41126544 en gevestigd aan de Montessoriweg 1 te Rotterdam. De belangrijkste 

werkzaamheden bestaan uit het behandelen van patiënten met gezondheidsklachten. Er is sprake van 

een enkelvoudige jaarrekening.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 

december 2021. De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro's.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, waaronder RJ 655 Zorginstellingen, Titel 9 BW2 en de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in 

het kader van COVID-19, zoals de CB-regeling (continuïteitsbijdrage), vangnetregeling 2021 en de 

hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus COVID-19 en de Subsidieregeling opschaling curatieve 

zorg COVID-19. De beoogde doelstellingen en de strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, 

de nadere uitwerking en wijze van verantwoorden en beschikken zijn op dit moment nog niet voor alle 

regelingen helder uitgewerkt. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de jaarrekening verwerkt en 

toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden 

gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.
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De met de ING bank afgesproken financiële ratio’s (DSCR: norm is 1,2 en realisatie is 1,16; 

solvabiliteit: norm is 20% en realisatie is 18,5%; omzetratio norm is 15% en realisatie is 16,2%) zijn 

deels gerealiseerd over 2021. Voor de lopende financieringen van de ING bank, zijnde een rekening-

courant faciliteit van € 12,5 miljoen en een lopende lening van € 5 miljoen, zijn zoals hiervoor 

aangegeven in beginsel per 1 oktober 2022 opgezegd. De lening wordt vanuit deze situatie ook 

beschouwd als kortlopend.

De uitkomst van de Vangnet regeling 2021 betekent voor Ikazia dat zij uitkomt op een verlies.Voor het 

velies over 2021 wordt nog een beroep gedaan op de hardheidsclausule (moet nog worden opgestart). 

Voorliggende jaarrekening is veiligheidshalve opgesteld inclusief een bedrag van 1,4 miljoen euro 

(1,61 miljoen minus afdracht aan het MSBI conform gemaakte afspraken) wat wordt ontvangen vanuit 

de hardheidsclausule, uitgaande van de uitspraak van de commissie in juni 2022 over het ingediende 

aanvraag ten aanzien van de Covid-19 CB-regeling 2020. Voor de eventuele aanvraagprocedure 2021 

(beroep op een hardheidsclausule) zijn geen vorderingen/baten in de jaarrekening 2021 opgenomen.

Vergoeding vanuit de hardheidsclausule 2020 en 2021 in samenhang met het herstelplan (positief 

rendement) is nodig om een gezonde liquiditeitspositie van Ikazia op korte termijn te waarborgen. 

Zeker ook omdat de Covid-19 uitbraak voortduurt in 2022 en het (landelijke) ziekteverzuim leidt tot 

meerkosten en verlaagde productiviteit.

Eind 2021 is niet aan de financieringsconvenanten van BNG voldaan (DSCR: norm is 1,4, realisatie is 

0,99; solvabiliteit: norm is 20% en realisatie conform berekeningswijze BNG is 14,4%; EBITDA-marge: 

norm is 9% en realisatie is 4,25%. Op basis van de onzekere financiële situatie van dit moment dienen 

de leningen als kortlopend beschouwd te worden. Dit standpunt kan komen te vervallen als de banken 

voldoende vertrouwen hebben in het herstelplan en het verloop daarvan. Op het moment van opstellen 

van de jaarrekening is daarover nog geen zekerheid te geven (te vroeg in het proces van de 

gezamenlijke planvorming).

Tevens is er namens partijen (verzekeraars en Ikazia) uitstel aangevraagd voor het indienen van een 

beroep op de hardheidsclausule (HHC) 2020 uitspraak. Dat uitstel is inmiddels van de commissie 

hardheidsclausule verkregen tot 1 oktober 2022 en wordt ingezet om te bespreken of een onderlinge 

overeenkomst bereikt kan worden rondom de HHC 2020 en 2021. Dit kan veel doorlopende 

onduidelijkheid hierover en juridische kosten voorkomen. De zorgverzekeraars hebben melding 

gedaan bij de NZA over de situatie en zijn voornemens ontheffing voor de kartelwetgeving aan te 

vragen bij de ACM, zodat de voorstellen van Ikazia onderling gedeeld kunnen worden onder 

zorgverzekeraars. Dit helpt om de transparantie onder de zorgverzekeraars te borgen.

De liquiditeitsbegroting van de komende 12 maanden laat zien dat de realisatie van het herstelplan èn 

een vergoeding uit de HHC voor 2020 en 2021 benodigd is om binnen de kredietlimiet van de 

huisbankier te blijven. Het herstelplan voorziet in een duurzaam positief rendement, maar kent in de 

komende 12 maanden nog twee momenten van een te lage liquiditeit (januari 2023 en juni 2023). In 

het herstelplan is geen aanname ten aanzien van de HHC opgenomen als bijdrage aan het 

rendement, dit wordt beschouwd als een aanvullend traject. Ikazia is dus afhankelijk van externe 

partijen voor een stabiele financiële toekomst. Er vinden hierover gesprekken plaats met de 

zorgverzekeraars (o.b.v. het herstelplan), banken en het medisch specialistisch bedrijf (nieuw 

meerjarencontract) om deze toekomst waar te maken. Met het Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia 

(MSBI) vinden in goede harmonie gesprekken plaats.

In de tussentijd zijn aanvullende financiële toezeggingen door de zorgverzekeraars gedaan om de 

liquiditeit op peil te brengen en daarmee de aanscherping van de plannen mogelijk te maken. Deze 

toezeggingen gelden in de eerste instantie tot 1 oktober 2022. Zowel verzekeraars als banken baseren 

de vervolgstappen op de aanscherping en eerste realisatie van het herstelplan. Naar verwachting zal 

in de komende periode steeds stapsgewijs zekerheid worden geboden. Ikazia heeft daarom besloten 

de jaarrekening 2021 af te ronden en met de huidige onzekerheden te publiceren.

Ten aanzien van de financiële continuïteit zijn de onzekerheden bij het opstellen van de jaarrekening 

daarom groot. Op 12 juli 2022 heeft er overleg plaatsgevonden met de 5 grootste zorgverzekeraars 

waarmee Ikazia haar afspraken maakt, banken (ING en BNG) en waarborgfonds voor de zorg (WfZ). 

Voorafgaande aan dat gesprek heeft Ikazia haar visie op het herstelplan toegezonden en toegelicht. In 

het plan is een combinatie van maatregelen voorgesteld: prijsverhoging van de tarieven in lijn met de 

zorgvraag vanuit de omringende patiëntenpopulatie in Rotterdam zuid, interne verbetermaatregelen 

ten aanzien van de bedrijfsvoering, behoud van huidige leningen en kredietfaciliteiten bij de banken en 

op korte termijn voldoende financieringsruimte vanuit de zorgverzekeraars.  

Verzekeraars hebben aangegeven het plan te willen aanscherpen op de toekomstvisie en verdere 

concretisering in de voorgestelde maatregelen. Dit wordt meegenomen in de herijking van de strategie 

van Ikazia. De strategie zal worden ontwikkeld met hulp van een extern adviseur.
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Samenvattend

Gebruik van schattingen

Specifieke schattingen

Groepsverhoudingen en consolidatie

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch 

voor

het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

- voorzieningen en reserveringen;

- schadelastbepaling verzekeraars t.a.v. de verwachte omzet (prognose) op schadelastjaar;

- afschrijvingstermijnen van vaste activa.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in 

het kader van COVID-19, zoals de vangnetbijdrage 2021, CB-regeling 2020 (continuïteitsbijdrage) en 

de hardheidsclausule, de Regeling Zorgbonus COVID-19 en de Subsidieregeling opschaling curatieve 

zorg COVID-19. De beoogde doelstellingen en de strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, 

de nadere uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking is op dit moment nog niet voor alle 

regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de jaarrekening verwerkt en 

toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden 

gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening. 

Ziekenhuizen en umc’s maken jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met 

zorgverzekeraars op schadelastjaar te vertalen naar boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate 

gebaseerd op ervaringscijfers. Ook ten aanzien van de CB-regeling geldt dat een vertaling van 

schadelastjaar naar boekjaar dient plaats te vinden. In de jaarrekening 2021 heeft de toerekening van 

deze regelingen van schadelastjaar naar boekjaar, mits materieel en representatief, plaatsgevonden 

conform het in 2019 gerealiseerde toerekeningspercentage.  

Stichting Ikazia Ziekenhuis heeft de volgende deelnemingen:

- Poliklinische apotheek Ikazia B.V., Rotterdam (100%); en

- Cardiologie Centrum Hoogvliet B.V., Rotterdam (20%)

De deelnemingen zijn van zodanig te verwaarlozen betekenis ten opzichte van het groepshoofd 

(Stichting Ikazia Ziekenhuis) dat ze niet meegeconsolideerd worden in de jaarrekening.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders 

vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Naast deze financiële ratio’s heeft Ikazia richting de banken niet geheel voldaan aan haar 

informatieplicht, waaronder het tijdig publiceren van de jaarrekening 2021. 

De huidige financiële situatie is zorgwekkend met onzekerheden over de continuïteit. Het voorgelegde 

herstelplan en doorontwikkeling daarvan hebben bij het opstellen van de jaarrekening nog geen 

concrete en doorlopende toezegging van de zorgverzekeraars en banken opgeleverd.

Voor Ikazia zijn dit moeilijke tijden, maar de bovengenoemde maatregelen gaan uit van het 

gezamenlijk inzetten van een financieel herstelplan met meerjarige resultaten voor Ikazia. Het bestuur 

verwacht dat met de beoogde interne kostenbesparingen, het optimaliseren van productie en omzet en 

met hulp van de zorgverzekeraars en banken een duurzame toekomst weer mogelijk is. Uiteraard 

moeten in dat proces keuzes gemaakt worden en vergt dit een goede focus en inspanning van Ikazia. 

Continuiteit van de organisatie is afhankelijk van medewerking van externe partijen. Op dit moment is 

daar nog geen zekerheid over, omdat de gesprekken daarover nog lopen.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. 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.

In de jaarrekening wordt toegelicht hoe deze schattingen tot stand zijn gekomen.
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Immateriële en materiële vaste activa

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in Groot onderhoud:

Kosten van periodiek groot onderhoud worden geactiveerd volgens de componentenbenadering. Per 

component wordt de levensduur bepaald waarover de afschrijvingslasten worden berekend. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van het Ikazia 

ziekenhuis.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde de  verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat te krijgen 

noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De immateriele en materiele vaste activa worden verminderd 

met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Betaalde disagio op 

langlopende leningen worden afgeschreven over de looptijd van de lening.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur van het vast actief. Desinvesteringen vinden plaats twee jaar na de looptijd 

van het actief ( voor investeringen tot € 100.000). Voor investeringen boven € 100.000 vindt 

desinvestering plaats wanneer het actief niet meer wordt gebruikt.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van 

lineaire afschrijving. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van 

elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze 

bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

(bestaande uit de aanschaffingskosten onderbouwd met facturen) volgens de lineaire methode op 

basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 

materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. In de economische levensduur en/of het patroon 

waarin de economische voordelen naar de rechtspersoon vloeien hebben zich geen wijzigingen 

voorgedaan.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 0-20 %.

• Machines en installaties : 5-10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20 %

• Immateriele vaste activa: 10-20 %. 

In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 0. Het totaal van de 

geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 0. Jaarlijks vindt beoordeling plaats of activa worden 

gebruikt (boven € 100.000) of dat er evenueel een desinvestering moet plaatsvinden. Activa met een 

investeringswaarde lager dan € 100.000 wordt twee jaar na de afschrijvingstermijn gedesinvesteerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet 

in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 

omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 

vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet 

aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 

opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie 

niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 

verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij 

de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt 

uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen 

voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich 

voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 

dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 

betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 

transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend 

met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien 

de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 

rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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Financiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). 

Bij de vaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de onderneming invloed van betekenis 

uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en 

contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen. 

Bij waardering tegen nettovermogenswaarde is de eerste waardering van gekochte deelnemingen 

gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. 

Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, 

uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 

jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 

aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 

deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze 

op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt 

als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Indien en voor 

zover de vennootschap in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de 

deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 

staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 

voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Vorderingen op deelnemingen

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 

waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. Bij de 

waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vaste activa - Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 

wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 

een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 

wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde 

van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun 

huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van 

het bedrag dat de voorraden maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten.

Door Ikazia wordt ten aanzien van de waardering gebruik gemaakt van de FIFO (first in first out) 

methode.

De financiële vaste activa worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde en 

vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs vermeerderd met eventuele kosten die direct toerekenbaar 

zijn aan het verkrijgen van de deelnemening (verkrijgingsprijs).

Ikazia treedt op als lessee in een aantal operationele lease overeenkomsten. Deze leaseobjecten 

worden niet geactiveerd. In de niet in de balans opgenomen verplichtingen wordt melding gemaakt van 

de toekomstige huurverplichting. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden 

lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de 

met het leaseobject te verkrijgen voordelen.
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Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)

Een eventuele vrijval van de voorziening wordt verwerkt via de winst-en-verliesrekening waarbij 

vrijgevallen bedragen op dezelfde manier worden verwerkt als de vorming van de desbetreffende 

voorziening.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO 

verplichting. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. 

De niet opgenomen PLB uren zijn gewaardeerd op basis van het uurtarief maart 2022 rekening 

houdende met een opslag voor sociale lasten (40%), gemiddelde loonstijging van de afgelopen 5 jaar 

(2,45%) en een disconteringsvoet (0,98%, 10 jaars Europese overheidsobligatie). De opslag sociale 

lasten is gebaseerd op de geschatte toekomstige wijze van opnemen, zijnde een verhouding tussen 

uitbetalen, opnemen in tijd-voor-tijd en uitruilen. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, 

blijfkans en leeftijd. 

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. De effectieve rente wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de 

onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden primair gewaardeerd tegen contante 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te 

wikkelen. Dit indien de momenten waarop de uitgaven worden gedaan op een betrouwbare wijze 

kunnen worden vastgesteld.

Onder de overige schulden is een verplichting opgenomen uit hoofde van terugbetaling van ontvangen 

bedragen in het kader van de compensatieregeling Covid-19 (CB regeling 2020 en vangnet 2021).

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

balansdatum. De waardering van het onderhanden werk betreft zowel de kosten van het ziekenhuis 

als het honorarium van de medisch specialisten. Voor de waardering is daarbij aangesloten op de 

OHW-grouper. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van 

verzekeraars in mindering gebracht.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door 

toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie 

in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen 

geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 

verwachte oninbaarheid. Voor dubieuze debiteuren wordt tussen de 10% en 90% voorzien afhankelijk 

van de ouderdom.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.                                                                                                                                      

Langlopende en kortlopende schulden en overig financiele verplichtingen

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 

dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 

schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de 

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. De effectieve rente wordt 

direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Van afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten) wordt geen gebruik gemaakt.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio 

en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. 
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Voorziening jubileumverplichtingen en gratificatie

Voorziening verlieslatend contract

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

In de voorziening voor langdurig zieken is tevens de transitievergoeding opgenomen voor 

ontslaguitkering voor medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst naar verwachting zal worden 

ontbonden. De vergoeding is berekend op basis van vigerende regelgeving. Met betrekking tot 

transitievergoedingen voor langdurig zieken wordt in de jaarrekening rekening gehouden met het recht 

op compensatie van de transitievergoedingen door het UWV. 

Voorziening medische aansprakelijkheid

De voorziening medische aansprakelijkheid is bepaald op basis van de inschatting door de directie van 

de lopende claims per einde boekjaar inclusief mogelijke proceskosten die mogelijk tot een uitstroom 

van middelen kan leiden. De voorziening wordt gevormd tot maximaal de omvang van het eigen 

behoud welke met de verzekeraar is overeengekomen.

Ultimo 2016 is een voorziening voor een verlieslatend huurcontract gevormd. Deze voorziening heeft 

betrekking op het verlieslatende deel van het langlopend huurcontract voor de buitenpolikliniek 

Hoogvliet. De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde en wordt over de resterende 

loopduur van het contract afgeschreven.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 

van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 

met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend 

aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar 

zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in 

voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer 

het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te 

ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht 

betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog 

moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden 

bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan 

worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening 

die worden gedekt door de opbrengsten. 

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 

zijn verantwoord. De impact van de Rechtmatigheidscontroles MSZ 2020 en 2021 en aanvullende 

registratiecorrecties is meegenomen in de bepaling van de opbrengsten (conform CB regeling).

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 (92,1%), loonstijging (2,45%), disconteringsvoet (0,98%) 

en leeftijd. 

De gratificatievoorziening betreft een voorziening voor toekomstige uitkering bij pensioenering. De 

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren grafificatie. De berekening is 

gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans (90,8%), loonstijging (2,1%), disconteringsvoet (0,34%) 

en leeftijd. 

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de  verwachte loonkosten inclusief 

45% sociale lasten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar 

verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen, 

gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. De voorziening 

wordt gewaardeerd op nominale waarde.
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Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia heeft voor haar werknemers een toegezegde 

pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde 

leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de 

jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Ikazia betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 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. In februari 2022 (gemiddelde 

van de 12 maanden) bedroeg de dekkingsgraad 105,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad 

eind 2021 is naar verwachting 122,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan voor de 

periode 2020-2029 hieraan in 2027 te kunnen voldoen. Dit is binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 

jaar. PFZW verhoogt de premie met 2% gedurende de herstelperiode. Daarnaast worden de 

pensioenen niet geheel geindexeerd. Ikazia heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 

premies. Ikazia heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in 

de jaarrekening verantwoord.

Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening en de periode 

waarop zij betrekking hebben. Disagio wordt als rentelast toegekend in de periode waarop zij 

betrekking heeft.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 

belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op 

de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 

wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 

terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de 

verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding 

ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding 

is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden 

gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen 

in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 

doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in 

de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot 

het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden 

die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. 

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 

contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 

dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 

onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een 

ontslagvergoeding.  Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 

vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het 

dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor 

pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste 

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
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Overheidssubsidies

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor  2022 zijn afspraken gemaakt over het compenseren van zorguitval. Voor het eerste kwartaal 

geldt dat zorguitval in veband met Omikron-clausule voor 88% wodt gecompenseerd en dat deze 

periode niet wordt verrekend met de overige maanden. Ikazia heeft van de mogelijkheid gebruik 

gemaakt deze periode te verlengen tot en met april 2022. Ook is afgesproken dat in deze periode 

simulaties worden uitgevoerd naar een passen compensatiemechanisme voor productie-uitval door 

COVID, aansluiten bij de bedoeling van de gezamenlijke COVID-afspraken MSZ 2022. Op dit moment 

bestaat daar nog geen duidelijkheid over. 

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan 

de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken 

tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden 

niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de 

oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële 

gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

In voorliggende jaarrekening is voor 1,61 miljoen (minus € 222k afdracht aan het MSBI) opgenomen 

die door de commissie is toegekend voor 2020. Dit is lager dan het gevraagde bedrag van € 4,5 

miljoen. Voor 2021 is nog geen bedrag opgenomen die mogelijk vanuit de hardheidsclausule wordt 

ontvangen.

De doorlopende covid-epidemie heeft ook gevolgen voor de vergoeding vanuit zorgverzekeraars in 

2022. Voor 2021 is er landelijke vangnetregeling. Ziekenhuizen worden hierin gecompenseerd voor de 

covid zorg naast de reguliere (afgeschaalde) zorg. Wanneer deze compensatie onvoldoende is, kan er 

beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. Ikazia zal hierover 2021 een beroep op doen. 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de 

daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden 

systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die 

waarin de kosten worden gemaakt.  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder 

materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in 

geldmiddelen.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € (*1.000) € (*1.000)

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 6.965 7.203

Disagio 559 601

Totaal immateriële vaste activa 7.524 7.804

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Boekwaarde per 1 januari 7.804 8.029

Bij: investeringen 1.414 1.237

Af: afschrijvingen 1.694 1.462

Boekwaarde per 31 december 7.524 7.804

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € (*1.000) € (*1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 87.890 89.209

Machines en installaties 5.376 3.971

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 24.557 24.039

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 6.180 7.188

Totaal materiële vaste activa 124.003 124.407

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Boekwaarde per 1 januari 124.407 118.223

Bij: investeringen 12.884 18.781

Af: afschrijvingen 13.288 12.597

Boekwaarde per 31 december 124.003 124.407

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Disagio betreft betalingen voor nieuw aangetrokken leningen. Het disagio is geactiveerd en zal worden afgeschreven per 

individuele lening over de looptijd van de desbetreffende lening.

Onder immateriele activa is tevens opgenomen de investering in het zorg registratie en facturatie software (Hix van ChipSoft) 

welke over de looptijd wordt afgeschreven.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

De materiële vaste activa is voor het geheel in economisch eigendom. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende- en kortlopende bankleningen. Voor een nadere toelichting wordt 

verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Impairment analyse

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 4 4

Vorderingen op groepsmaatschappijen 319 671

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 0 0

Totaal financiële vaste activa 323 675

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Boekwaarde per 1 januari 675 4

Resultaat deelnemingen -352 -329

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 1.000

Boekwaarde per 31 december 323 675

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ (*1.000) € (*1.000)

Cardiologie Centrum 4 20% 290 60

Hoogvliet B.V. te Rotterdam         

Poliklinische apotheek Ikazia   100% -681 -352

Rotterdam            

apotheek

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
verlenen van

cardiologische zorg

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia heeft op basis van RJ 121 Bijzondere waardeverminderingen beoordeeld of er 

aanwijzingen zijn dat activa aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kunnen zijn. De analyse op bijzondere 

waardeverminderingen dient uitgevoerd te worden op het laagste niveau van kasstroom genererende eenheid (KGE). Ikazia 

heeft hierbij het gehele ziekenhuis als een KGE geïdentificeerd. Bij de beoordeling of er aanwijzingen zijn voor bijzondere 

waardeverminderingen dient rekening te worden gehouden met type KGE, de levensduur van de locatie, de restwaarde en de 

disconteringsvoet. 

Op de financiële situatie van Ikazia wordt continue (bij)gestuurd. Organisatorisch zijn plannen geïmplementeerd die moeten 

leiden tot een betere financiële situatie en behoud van continuïteit. Mochten deze plannen niet tot het beoogde resultaat leiden 

dan ontstaat mogelijk een aanleiding tot bijzondere waardevermindering. Als gevolg van interne en externe ontwikkelingen heeft 

Ikazia geconcludeerd dat omstandigheden aanwezig zijn, die het noodzakelijk maken om te toetsen of sprake is van een 

bijzondere waardevermindering. Door Ikazia is een bedrijfswaardeberekening opgesteld, rekening houdend met de gevoeligheid 

van de parameters. De bedrijfswaardeberekening is gebaseerd op de concept meerjarenprognose. Deze meerjarenprognose 

bevat een aantal taakstellingen en maatregelen waarvan de realisatie op dit moment deels nog onzeker is. Op dit moment wordt 

de realisatie van de taakstellingen en maatregelen realistisch geacht. De hierbij gehanteerde parameters betreffen onder andere 

de verwachte zorgomzet, vervangingsinvesteringen, verwachte kosten en te realiseren taakstellingen die in eerdere jaren reeds 

in gang waren gezet. Er zijn diverse scenario’s uitgewerkt. Het basis scenario gaat uit van een lichte prijs- en volumegroei welke 

is gebaseerd op de huidige strategie van het bestuur. In overige scenario’s is rekening gehouden met een afslag op de prijs- en 

volumegroei. Voor het contant maken van de toekomstige kasstromen is een disconteringsvoet van 4% gebruikt. Op grond van 

de doorgerekende scenario’s is sprake van een bedrijfswaarde van Ikazia die hoger ligt dan de huidige boekwaarde, waardoor 

van een bijzondere waardevermindering geen sprake is.

De impairment berekeningen zijn uitgegaan van een going concern situatie waarbij Ikazia een reguliere productie realiseert. 

Zoals in de toelichting omtrent de continuïteitsveronderstelling is aangegeven is door de ontstane situatie besloten tot herijking 

van de strategie van Ikazia. Daarnaast zal de realisatie van het resultaat over 2022 naar verwachting duidelijk negatiever zijn dan 

in de diverse scenario’s van de impairment analyse is uitgegaan. Deze factoren zijn mogelijk van grote impact en bij het opstellen 

van de jaarrekening 2021 nog ongewis en daardoor niet mee te calculeren in de impairment berekeningen.

Pagina 18



Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Medische middelen 2.238 2.440

Overige voorraden: 570 697

Totaal voorraden 2.808 3.137

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 19.060 16.163

Af: ontvangen voorschotten -15.975 -15.040

Totaal onderhanden werk 3.085 1.123

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Vorderingen op debiteuren 12.008 10.623

Vordering inzake hardheidsclausule 1.610 0

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 19.471 34.526

Voorziening dubieuze debiteuren -735 -707

Vooruitbetaalde bedragen 1.619 1.381

Opleidingsfondsen 2.501 2.080

Fietsproject 203 202

Rek courant poliklinsche apotheek Ikazia 0 295

Overige overlopende activa 618 1.354

Totaal debiteuren en overige vorderingen 37.295 49.754

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt €  735.000 (2020: € 707.000). De voorziening voor 

oninbaarheid is afhankelijk van de ouderdom van de openstaande debiteur en varieert tussen de 10% en  90%. De vorderingen 

en overlopende activa hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 1 jaar.

Onder de post vordering inzake hardheidsclausule is de uitkomst van de HHC 2020 voor een bedrag van € 1,6 miljoen 

opgenomen.

Bovenstaande gegevens betreffen de jaarrekening van CCH over 2020 .

In 2020 is de poliklinische apotheek Ikazia opgericht. Ikazia heeft een achtergestelde lening verstrekt van € 1.000.000. Over het 

boekjaar 2021 wordt een jaarrekening uitgebracht en waarvan de uitkomst hierboven is vermeld. De lening wordt gezien als een 

netto-investering, de lening is verminderd met de negatieve waarde van de deelneming.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Bankrekeningen 0 20

Kassen 2 1

Totaal liquide middelen 2 21

Toelichting:

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Kapitaal 781 781

Algemene en overige reserves 31.576 40.057
Totaal eigen vermogen 32.357 40.838

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Kapitaal 781 0 0 781

Totaal kapitaal 781 0 0 781

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-21

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Algemene reserves:

Algemene reserve 40.057 -8.481 0 31.576

Totaal algemene en overige reserves 40.057 -8.481 0 31.576

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

De algemene reserve is vrij besteedbaar conform de statuten en de doelstellingen van de organisatie.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 31-dec-21

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

- persoonlijk budget levensfase 9.489 1.013 289 0 10.213

- jubileumverplichtingen 697 25 72 0 650
- langdurig zieken 1.802 3.641 1.221 0 4.222

- gratificatie einde dienstverband 591 0 40 0 551

- huurverplichtingen 505 0 32 0 473

- medische aansprakelijkheid 500 140 7 0 633

Totaal voorzieningen 13.584 4.819 1.661 0 16.742

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

31-dec-21

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 2.892

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 13.850

hiervan > 5 jaar 7.171

Toelichting per categorie voorziening:

De voorzieningen jubileumuitkeringen en gratificatie einde dienstverband hebben 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 

interest. 

De voorziening persoonlijk budget levensfase betreft de rechten PLB-uren. 

De voorziening voor langdurig zieken bestaat uit de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers (inschatting  van 

loonkosten van de eerste twee jaar ziekte) en inschatting transitievergoeding (indien er nog geen vaststellingsovereenkomst is 

opgesteld). In de personeelsgerelateerde voorzieningen is een opslag voor sociale laten opgenomen. 

De jubileumvoorzieningen voor uitkeringen bij 25- en 40 jaar zijn vrijgesteld van sociale lasten.

Bij de  voorziening voor PLB is uitgegaan van een gemiddelde opname periode van 12 jaar.

De voorziening voor jubileumverplichting is bepaald op basis van het aantal jaren tot het moment van jubileum.

De voorziening voor langdurig zieken is onderverdeeld naar eerste en tweede jaar ziek op basis van inschatting.

De voorziening voor transitievergoeding is kortlopend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

De voorziening voor gratificatie einde dienstverband is grotendeels langlopend.

De voorziening van medische aansprakelijkheid is opgenomen op basis van inschatting van de lopende claims en is     

onderverdeeld naar de helft < 1 jaar en de helft >1 jaar (waarbij >5 jaar nihil).

De voorziening huurverplichtingen betreft een verlieslatend huurcontract van de buitenpolikliniek Hoogvliet.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Schulden aan banken 8.639 72.930

Overige langlopende schulden 0 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 8.639 72.930

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Stand per 1 januari 79.709 77.251

Bij: nieuwe leningen 0 9.000

Af: aflossingen 6.779 6.542

Af: herrubricering naar kortlopend 63.214
Stand per 31 december  9.716 79.709

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.077 6.779

Af: herrubricering naar kortlopend 10.575
Stand langlopende schulden per 31 december 8.639 72.930

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.077 6.779

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 8.639 72.930

hiervan > 5 jaar 4.328 42.819

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Verstrekte zekerheden:

- Hypotheekrecht:

Een bankhypotheek, gezamenlijk met het WfZ en ING Bank, op alle thans en in de toekomst aan de Cliënt toebehorende 

onroerende zaken (waaronder begrepen erfpacht- en opstalrechten) met een pandrecht op de roerendezaken in de zin

van artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek (hulpzaken), beiden eerste in rang, ten bedrage van in hoofdsom

EUR 115.000.000 (zegge: hondervijftien miljoen euro) te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van 40%

van voornoemde hoofdsom.

Convenanten

Voor de BNG bank betekent dit. DSCR: norm is 1,4, realisatie is 0,99. Solvabiliteit: norm is 20% en realisatie conform 

berekeningswijze BNG is 14,4%. EBITDA: norm is 9% en realisatie is 4,25%. 

Voor de ING bank betekent dit. DSCR: norm is 1,2 en realisatie is 1,16. Solvabiliteit: norm is 20% en realisatie is 18,5%. 

Omzetratio norm is 15% en realisatie is 16,2%. Voor de lopende financieringen van de ING bank, zijnde een rekening-courant 

faciliteit van € 12,5 miljoen en een lopende lening van € 5 miljoen, is per beginsel aangegeven dat deze per 1 oktober 2022 zijn 

opgezegd. De lening wordt vanuit deze sitatie ook beschouwd als kortlopend. 

Naast deze financiële ratio’s heeft Ikazia richting de banken niet geheel voldaan aan haar informatieplicht, zoals het tijdig 

publiceren van de jaarrekening 2021. 

In verband met het niet realiseren van de financieringsconvenanten en het ontbreken van een waiver hiervoor van de banken zijn 

de leningen in de jaarrekening als kortlopend gepresenteerd. Ikazia is afhankelijk van nog te verkrijgen nadere toezeggingen van 

de bank om de leningen weer als langlopend te kunnen aanmerken.

Volledige vergoeding vanuit de hardheidsclausule 2020 en 2021 is nodig om een gezonde liquiditeitspositie van Ikazia op korte 

termijn te waarborgen. Zeker ook omdat de Covid-19 uitbraak voort duurt en Ikazia ook over 2022 een vergoeding vanuit de 

hardheidsclausule nodig heeft.

Ikazia voldoet niet aan de financieringsconvenanten die door de banken zijn gesteld.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ (*1.000) € (*1.000)

Schulden aan kredietinstellingen 5.354 0

Herrubricering langlopende leningen naar kortlopend 63.214 0

Crediteuren 6.893 7.749

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.077 6.779

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.862 5.956

Te betalen winstbelasting 0 0

Schulden terzake pensioenen 273 1.340

Nog te betalen kosten: 0

Rente 326 445

Rekening-courant medisch specialisten 7.943 4.386

Rekening-courant poliklinsche apotheek Ikazia 69 0

Omzetbelasting 452 429

Schuld aan zorgverzekeraars (Overschrijding afspraken en Cope) 17.327 21.489

Vakantiegeld 3.251 3.138

Vakantiedagen 1.626 1.476

Overige overlopende passiva 5.635 6.382

Totaal overige kortlopende schulden 117.302 59.569

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

Bij de post schuld aan zorgverzekeraars is tevens het voorschot voor COVID-19 vergoedingen meegenomen.

Algemeen

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 

tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 

dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 70% geconcentreerd bij vijf grote verzekeraars. Voor de 

kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op deze 

(overige) vordering. Risico's uit hoofde van oninbaarheid zijn ingeschat en hebben waar nodig tot een voorziening/afwaardering 

geleid. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten gesloten. De inschatting van de opbrengsten zijn hierop gebaseerd.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de 

looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen.

Liquiditeitsrisico

De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Voor de positie per 31-12-

2021 wordt verwezen naar de toelichting in de continuiteitsparagraaf.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2021 € 12,5 miljoen (2020: € 12,5 miljoen) en 

de rente EURIBOR plus 1,95%. Per einde balansdatum is hiervan gebruik gemaakt.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

Toelichting:

Investeringsverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde WƒZ

Hardheidsclausule

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug 

te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing 

macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, 

welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats 

nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 

gecommuniceerd.

Voor 2021 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 24.915,9 miljoen (prijsniveau 2020).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. Ikazia is 

niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te 

kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 

2021.

Onderdeel van de continuïteitsbijdrage-regeling is een hardheidsclausule. Hierin is het volgende opgenomen: Zorgverzekeraars 

hebben een hardheidsclausule getroffen voor het geval de praktijk afwijkt. Partijen gaan, in representatie, in gesprek wanneer 

een instelling van mening is dat een negatief resultaat een direct gevolg is van een significant achterblijvende compensatie van 

covid-effecten op de opbrengsten uit de basisverzekering (zorgverzekeringswet) en de aanvullende verzekering. Ikazia maakt 

gebruik van deze hardheidsclausule. Wanneer zorgverzekeraars van mening zijn dat een bovenmatig negatief resultaat het 

directe gevolg is van een sterke ondercompensatie van covid-effecten op de opbrengsten uit de basisverzekering 

(zorgverzekeringswet) en de aanvullende verzekering, gaan partijen ook in representatie in gesprek.

Een landelijk team (met vertegenwoordigers ZN, NFU en NVZ) toetst, in het geval partijen in representatie niet tot een vergelijk 

komen, aan redelijkheid, mede door de beoordeling van de specifieke omstandigheden die kunnen maken dat covid-effecten 

lager uitvallen dan verwacht op basis van de hierboven beschreven regeling.

Voor 2020 is een bedrag van € 4,5 miljoen aangevraagd, in juni 2022 is € 1,6 miljoen toegekend. Een beroepsprocedure voor de 

uitspraak over 2020 wordt overwogen. Voor het verlies over 2021 wordt nog een beroep gedaan op de hardheidsclausule (moet 

nog worden opgestart).

Op balansdatum is voor een bedrag van € 1,3 miljoen aan investeringsverplichtingen aanwezig. Grotendeels heeft dit betrekking

op diverse lopende bouwprojecten.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar 

€ 937.000 voor de komende 5 jaar € 2.594.000 en daarna € 890.000. De resterende looptijd van de huurcontracten bedragen 6,

10 en 13 jaar.

Overeenkomsten die het gebruik van een actief bevatten zijn op grond van de economische realiteit beoordeeld om vast te

stellen of er sprake is van een financiële lease. Deze beoordeling vindt door de instelling plaats bij het aangaan van een nieuwe

overeenkomst op basis van alle feiten en omstandigheden. De vermelde huurverplichting ziet toe op alle operationele

huurovereenkomsten. 

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 van € 1,443 miljoen.

Algemeen
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Vooruitbe-

richting en en rechten van talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom Disagio activa

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 0 0 11.510 864 0 12.374

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 4.307 263 0 4.570

  

Boekwaarde per 1 januari 2021 0 0 7.203 601 0 7.804

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 1.414 0 0 1.414

- afschrijvingen 0 0 1.652 42 0 1.694

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -238 -42 0 -280

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 0 0 12.924 864 0 13.788

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 5.959 305 0 6.264

Boekwaarde per 31 december 2021 0 0 6.965 559 0 7.524
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 181.540 10.851 72.026 7.188 0 271.605

- cumulatieve afschrijvingen 92.331 6.880 47.987 0 0 147.198

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 89.209 3.971 24.039 7.188 0 124.407

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 12.884 0 12.884

- ingebruikname activa 6.158 2.192 5.542 -13.892 0 0

- afschrijvingen 7.477 787 5.024 0 0 13.288

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 5.059 0 0 5.059

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 5.059 0 0 5.059

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.319 1.405 518 -1.008 0 -404

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 187.698 13.043 72.509 6.180 0 279.430

- cumulatieve afschrijvingen 99.808 7.667 47.952 0 0 155.427

Boekwaarde per 31 december 2021 87.890 5.376 24.557 6.180 0 124.003

Afschrijvingspercentage 0% - 20% 5% - 10% 10% - 20% 0% 0%
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BIJLAGE

 5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Einde 

rentevast-

periode

Restschuld 

31 december 

2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing 

in 2021

Restschuld 

31 december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2022

Gestelde 

zekerheden

€ (*1.000)  % € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

NWB 1999 4.322 30 0 4,90%   1.297 0 144 1.153 432 8 lineair 144 rijksgegarandeerd

BNG 2002 2.416 19 0 3,13%   127 0 127 0 0 0 lineair 0 rijksgegarandeerd

ASN 2006 13.000 20 0 4,02%   3.900 0 650 3.250 0 5 lineair 650 geborgd bij WfZ

NWB 2010 8.500 30 0 3,19%   5.596 0 283 5.313 3.896 19 lineair 283 geborgd bij WfZ

BNG 2011 18.000 30 0 4,10%   12.150 0 600 11.550 8.550 19 lineair 600 geborgd bij WfZ

BNG 2012 15.000 20 0 2,23%   9.000 0 750 8.250 4.500 10 lineair 750 geborgd bij WfZ

ING 2012 10.000 10 0 3,64%   6.000 0 500 5.500 0 1 lineair 5.500 ongeborgd

BNG 2013 10.000 15 0 2,14%   5.333 0 667 4.666 1.333 7 lineair 667 ongeborgd

BNG 2015 8.000 10 0 0,86%   4.000 0 800 3.200 0 4 lineair 800 geborgd bij WfZ

BNG 2017 3.000 15 0 2,50%   2.400 0 200 2.200 1.200 11 lineair 200 ongeborgd

BNG 2017 1.500 20 0 1,25%   1.275 0 75 1.200 825 16 lineair 75 geborgd bij WfZ

BNG 2019 9.000 15 0 1,60%   8.400 0 600 7.800 4.800 13 lineair 600 ongeborgd

BNG 2019 4.750 10 0 0,20%   4.156 0 475 3.681 1.306 8 lineair 475 geborgd bij WfZ

BNG 2019 7.500 20 0 0,72%   7.125 0 375 6.750 4.875 18 lineair 375 geborgd bij WfZ

BNG 2020 4.000 20 0 0,26%   3.950 0 200 3.750 2.750 19 lineair 200 geborgd bij WfZ

BNG 2020 5.000 15 0 1,35%   5.000 0 333 4.667 3.000 19 lineair 333 ongeborgd

                                

Totaal 79.709 0 6.779 72.930 37.467 11.652

waarvan herrubricering naar kortlopend

BNG  62.916  5.202  57.714  33.139  5.075 

ING  6.000  500  5.500  -00  5.500 

 68.916  5.702  63.214  33.139  10.575 

Saldo 10.793 1.077 9.716 4.328 1.077
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Opbrengsten zorgverzekeringswet 186.450 179.857

Overige zorgprestaties 198 85

Totaal 186.648 179.942

Toelichting:

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 4.346 6.095

Overige Rijkssubsidies 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 6.915 5.894

Totaal 11.261 11.989

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):

Bereide maaltijden 288 272

Administratieve dienstverlening 20 20

Affiliatievergoeding 63 78

Overige opbrengsten 1.370 1.354

  

Totaal 1.741 1.724

In 2021 is de subsidie van de zorgbonus hieronder opgenomen voor een bedrag van € 1,3 miljoen (2020 € 3,7 miljoen).  De kosten van 

de uitbetaling aan zorgprofessionals zijn bij de personeelskosten verantwoord. 

In de opbrengsten zorgverzekeringswet is een bedrag van:

€ 158,8 miljoen vanuit de vangnetbijdrage 2021 (inclusief vergoeding COVID bedden op IC en verpleegafdeling);

€ 1,8 miljoen vergoeding van 1,1% meerkosten 2021;

€ 9,1 miljoen restant CB regeling 2020 ten gunste van 2021 op basis van POC percentage 2019;

€ 13,5 miljoen vergoeding voor dure geneesmiddelen;

€ 1,6 miljoen vergoeding HHC 2020;

€ 1,7 onverzekerde zorg / passanten.

Naast de compensatieregelingen vanuit de zorgverzekeraar zijn als gevolg COVID-19 eveneens baten en lasten verantwoord als 

gevolg van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.

De ontvangen middelen als gevolg van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals zijn verantwoord bij de overige 

bedrijfsopbrengsten en de uitbetaling aan zorgprofessionals bij de personeelskosten. 

Tegenover deze incidentele hogere baten staan ook hogere personeelskosten en overige bedrijfskosten.  
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Lonen en salarissen 80.051 76.754

Sociale lasten 11.594 12.235

Pensioenpremies 6.845 6.008

Andere personeelskosten: 3.875 3.926

Subtotaal 102.365 98.923

Personeel niet in loondienst 6.779 6.939

Totaal personeelskosten 109.144 105.862

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 1.409 1.370

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.409 1.370

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 1.694 1.462

- materiële vaste activa 13.288 12.597

Totaal afschrijvingen 14.982 14.059

22. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

29.303 29.266

Totaal 29.303 29.266

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.467 3.257

Algemene kosten 9.274 8.419

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 35.347 31.008

Onderhoud en energiekosten 3.369 3.376

Huur en leasing 1.132 1.102

Dotaties en vrijval voorzieningen (dubieuze debiteuren) 105 50

Totaal overige bedrijfskosten 52.694 47.212

Honorarium vrijgevestigde medisch specialisten

Bij de loonkosten is de zorgbonus opgenomen voor een bedrag van € 1,3 miljoen (2020 € 3,7 miljoen).
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ (*1.000) € (*1.000)

Rentebaten 25 0

Subtotaal financiële baten 25 0

Rentelasten 1.681 2.115

Resultaat deelnemingen 352 329

Subtotaal financiële lasten 2.033 2.444

Totaal financiële baten en lasten 2.008 2.444

27. Wet normering topinkomens (WNT)

Zie onderdeel WNT gegevens hierna in een aparte bijlage

28. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 309 171

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen) 69 45

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 378 216

Toelichting:

29. Transacties met verbonden partijen

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

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 

27.

26. Bijzondere posten in het resultaat 

In 2021 is een vergoeding van € 1,6 miljoen opgenomen onder de opbrengsten voor vergoeding hardheidsclausule 2020.

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2021 heeft tevens betrekking op de extra kosten voor het 

vaststellen van de jaarrekening 2020 welke in 2022 is vastgesteld. 
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27. WNT-verantwoording 2021 Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2021

bedragen x € 1

mr. R.P.D. Kievit, 

arts niet 

praktiserend

Functiegegevens algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  196.167 

Beloningen betaalbaar op termijn  12.782 

Subtotaal  208.949 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  209.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -00 

Bezoldiging  208.949 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
 N.v.t.    

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling   N.v.t.    

Gegevens 2020

bedragen x € 1

mr. R.P.D. Kievit, 

arts niet 

praktiserend

Functiegegevens algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  189.164 

Beloningen betaalbaar op termijn  11.820 

Subtotaal  200.984 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  201.000 

Bezoldiging  200.984 

bedragen x € 1
drs. A.C. van 

Esterik
drs. A. Bijl dr. O.R. Guicherit

mr. A.N. 

Kampherbeek

Functiegegevens  Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging   20.400  13.600  13.600  13.600 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   31.350  20.900  20.900  20.900 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  

Bezoldiging  20.400  13.600  13.600  13.600 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
 N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  

De WNT is van toepassing op Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia. Het voor 

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2021 € 209.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 13 

punten).

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2021
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Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  

Gegevens 2020

bedragen x € 1
drs. A.C. van 

Esterik
drs. A. Bijl dr. O.R. Guicherit

mr. A.N. 

Kampherbeek

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging  17.000  11.500  11.500  11.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  30.150  20.100  20.100  20.100 

Gegevens 2021

bedragen x € 1 mr. L. Koster
drs. J.J.A. Olij-

Haak

Functiegegevens  Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging   13.600  13.600 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   20.900  20.900 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag   N.v.t.   N.v.t.  

Bezoldiging  13.600  13.600 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
 N.v.t.   N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling   N.v.t.   N.v.t.  

Gegevens 2020

bedragen x € 1 mr. L. Koster
drs. J.J.A. Olij-

Haak

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging  11.500  11.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  20.100  20.100 

Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een 

bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Protestant Christelijk Ziekenhuis Ikazia heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt 

en vastgesteld in de vergadering van 16 augustus 2022 te Rotterdam.

De raad van toezicht van de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd 

en vastgesteld in de vergadering van 16 augustus 2022 te Rotterdam.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders, statutaire vestigingsplaats Rotterdam

Bestuurder

mr. R.P.D. Kievit, arts niet praktiserend Rotterdam, 16-08-2022

Raad van Toezicht

drs. A.C. van Esterik drs. E.J. Preuter 

dr. O.R. Guicherit drs. A. Bijl

mw. mr. L. Koster mw. drs. J.J.A. Olij-Haak

De COVID-19 epidemie die in 2020 is ontstaan heeft grote impact op onze organisatie en financiën gehad en loopt door in het 

komende jaar 2022. 

Ikazia heeft extra kosten gemaakt in 2020 en 2021 om de COVID-19 zorg te kunnen leveren. De compensatie vanuit de 

hardheidsclausule 2020 van € 1,6 miljoen die in juni 2022 is toegekend is lager dan het gevraagde bedrag van € 4,5 miljoen. Dit 

betekent ook onzekerheid of het tekort van 2021 wordt gecompenseerd. Ondanks bevoorschottingen door de zorgverzekeraars heeft 

dit geleid tot liquiditeitsproblemen met een verliesgevend jaar. Mede door het fors oplopende ziekteverzuim. De mogelijke compensatie 

voor 2021 is onzeker. Daarom is Ikazia een financieel herstelplan gestart, waarbij investeringen en kosten worden gereduceerd. Ook 

met de zorgverzekeraars wordt over de lopende contracten onderhandeld. De gesprekken hierover, waarbij ook de banken en het 

Waarborgfonds deelnemen, lopen nog. Dit betekent dat Ikazia voor de continuiteit afhankelijk is van externe partijen. In goed overleg 

worden hier afspraken overgemaakt waarbij ook met externe ondersteuning de strategie van het ziekenhuis wordt geactualiseerd.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Het Ikazia Ziekenhuis heeft 4 nevenvestigingen namelijk:

- buitenpolikliniek Carnisselande

- buitenpolikliniek Slikkerveer

- Havenpolikliniek Kaakchirurgie

- buitenpolikliniek Brainpark

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen die voorschrijven op welke wijze de resultaatbestemming dient 

plaats te vinden. 
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24-11-2020

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Ontvangen Zorgbonus 2020 - Netto Bonus (à € 1.000) 2082 € 2.082.000,00 87 € 87.000,00 2169 € 2.169.000,00

Ontvangen zorgbonus 2020 - Belastingcomponent (à € 800 / € 750) € 1.665.600,00 € 65.250,00 € 1.730.850,00

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) € 3.747.600,00 € 152.250,00 € 3.899.850,00

   

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan werknemers 2056 € 2.056.000,00 2056 € 2.056.000,00

- Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 2056 € 2.056.000,00 2056 € 2.056.000,00

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000)  aan derden 68 € 68.000,00 68 € 68.000,00

- Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 68 € 68.000,00 68 € 68.000,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 1.503.256,19 € 1.503.256,19

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 51.000,00 € 51.000,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 1.503.256,19 € 51.000,00 € 1.554.256,19

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 188.343,81 € 33.250,00 € 221.593,81

Verklaringen:

- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd Ja Ja

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen Ja

Specificatie

Subsidie
- Voorschot verleende subsidie € 2.169.000,00

- Uitgekeerd aan werknemers die in aanmerking komen voor Bonus 2020 € 2.056.000,00

- Uitgekeerd aan derden die in aanmerking komen voor Bonus 2020 € 68.000,00

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten subsidie € 45.000,00

Belastingen:
- Voorschot verleende belastingen € 1.730.850,00

- Afgedragen belastingen werknemers € 1.503.256,19

- Afgedragen belastingen derden € 51.000,00

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten belastingen € 176.593,81

Totaal terug te betalen aan voor geschoten subsidie en belastingen € 221.593,81

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Dagtekening van de verleningsbeschikking:

Werknemers Derden Totaal
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Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

2066 € 794.810,86 53 € 20.389,63 2119 € 815.200,49
€ 635.852,82 € 15.292,09 € 651.144,91

€ 1.430.663,68 € 35.681,72 € 1.466.345,40

   

2043 € 785.962,53 2043 € 785.962,53

- Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00

2043 € 785.962,53 2043 € 785.962,53

38 € 14.618,98 38 € 14.618,98

- Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 38 € 14.618,98 38 € 14.618,98

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 457.726,08 € 457.726,08

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 10.964,24 € 10.964,24

€ 457.726,08 € 10.964,24 € 468.690,32

€ 186.975,07 € 10.098,50 € 197.073,57

- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd Ja Ja

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen

- Verklaring: vergewissing voor 15 september 2021 dat de zorgprofessionals slechts één bonus 2021 ontvangen Ja

- Verklaring: de zorgprofessionals hebben tijdens de COVID-19 uitbraak in 2021 een uitzonderlijke prestatie geleverd Ja

- Verklaring: bij de bonusuitbetalingen zijn aan de zorgprofessionals geen nadere voorwaarden gesteld of verplichtingen verbonden behoudens die voorwaarde en 

verplichtingen die uit deze regeling volgen Ja

Specificatie

Subsidie
- Voorschot verleende subsidie € 815.200,49

- Uitgekeerd aan werknemers die in aanmerking komen voor Bonus 2021 € 785.962,53

- Uitgekeerd aan derden die in aanmerking komen voor Bonus 2021 € 14.618,98

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten subsidie € 14.618,98

Belastingen:
- Voorschot verleende belastingen € 651.144,91

- Afgedragen belastingen werknemers € 457.726,08

- Afgedragen belastingen derden € 10.964,24

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten belastingen € 182.454,59

Totaal terug te betalen aan voor geschoten subsidie en belastingen € 197.073,57

Belastingen

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)

Verklaringen:

Ontvangen Zorgbonus 2021 - Netto Bonus (à € 384,71)

Ontvangen zorgbonus 2021 - Belastingcomponent (à € 307,77/ € 288,53)

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)

Netto uitgekeerde bonus 2021 (à € 384,71) aan werknemers 

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)

Netto uitgekeerde bonus 2021 (à € 384,71)  aan derden

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Dagtekening van de verleningsbeschikking: 26 oktober 2021

Werknemers Derden Totaal
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