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1.  Inleiding 

 

1.1. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur 

 

De zorg staat voor grote uitdagingen. We leven langer en onze zorgvragen worden steeds complexer. Bij 

patiënten, instellingen, professionals en verzekeraars leeft de wens om de kwaliteit van de zorg te 

verbeteren én de toegankelijkheid van zorg te borgen. Tevens is de groei van de Nederlandse economie 

beperkt, leidend tot een focus op doelmatigheid in de zorg. De druk om te besparen is groot, terwijl met 

de toenemende vergrijzing juist wordt verwacht, dat de kosten per burger eerder stijgen dan afnemen. In 

het licht van al deze uitdagingen komen onze traditionele zorgmodellen steeds meer onder druk te staan 

en moeten we buiten de kaders op zoek naar vernieuwende oplossingen.  

In het denken buiten de kaders past het dat we de conventionele koers van zorginstellingen achter ons 

laten om nadien te bekijken hoe we het beste tegemoet kunnen komen aan de veranderende zorgvraag. 

Om onze bijdrage richting de toekomst helder te definiëren is een bredere blik nodig en een visie op hoe 

de zorg in de regio optimaal kan worden georganiseerd.  

2012 was voor ’t Lange Land Ziekenhuis het jaar van de ommekeer. Het ziekenhuis besloot in september 

2012 tot een radicale wijziging van de strategie. In het eerste halfjaar van 2012 ging ’t Lange Land 

Ziekenhuis nog uit van intensivering van de samenwerking met de drie overige zogenaamde 

Coöperatieziekenhuizen (het Medisch Centrum Haaglanden, Bronovo en het Groene Hart Ziekenhuis). 

Het doel was het ziekenhuis om te vormen tot een klein ziekenhuis met een beperkt profiel dat weliswaar 

zelfstandig functioneerde, maar sterk afhankelijk was van de samenwerking met de Coöperatie. Deze 

samenwerking leidde niet tot de gewenste resultaten en het niveau van patiëntenzorg passend voor de 

regio Zoetermeer. Daarom is deze in september 2012 opgezegd en formeel  per 1 januari 2013 

beëindigd. Deze koerswijziging leidde tevens tot een bestuurswisseling.  

De laatste maanden van 2012 werden besteed aan een zoektocht naar (overname)partners om samen 

de medisch specialistische zorg in de regio Zoetermeer vorm te geven, wat medio 2013 – na een eerder 

niet succesvolle verkenning met de MC Groep - geleid heeft tot een intentieverklaring met de thuiszorg en 

V en V instelling Vierstroom (thans Fundis). De basis hiervoor is gelegd in het plan LangeLand 3.0.  

Vertrekpunt voor dit plan is het behoud van vitale basisfuncties in Zoetermeer door verbetering van de 

financiële continuïteit, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en het verder verbeteren van 

de geleverde zorgkwaliteit aan de patiënt.  

Onderdeel passend bij de genoemde koerswijziging is ook een intentieverklaring tussen Vierstroom en de 

Vereniging Medische Staf, waarin het behoud van een basisziekenhuis in Zoetermeer met een passend 

zorgaanbod voor de inwoners is gewaarborgd. Een wending die niemand voor mogelijk had gehouden.  

2012 was op basis van de oude koers alsmede als gevolg van incidentele voorzieningen vanwege 

reorganisaties nog verlieslatend. Dit verlies is ten dele veroorzaakt door een exploitatieverlies. Dit was 

het gevolg van het achterblijven van de productie vanwege de sluiting van enkele afdelingen en de IC in 

combinatie met een te hoog kostenniveau. Verder werden voorzieningen getroffen voor een reeks van 

reorganisaties nodig om de bedrijfsvoering te verbeteren. De effecten van de in 2012 ingezette 

reorganisaties en bezuinigingen zorgen er voor dat het ziekenhuis in 2013 weer zwarte cijfers zal 

schrijven.  

Voor de medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers in ’t Lange Land Ziekenhuis was 2012 een 

spannend en onzeker jaar. Desondanks zijn zij zich volop blijven inspannen voor de patiënten en hebben 

zij het vertrouwen in een goede afloop behouden.  

Mede namens de Bestuursraad dank ik hen allen voor hun grote inzet en toewijding  in dit moeilijke 

verslagjaar. Dank zij deze inzet is de continuïteit van ‘t Lange Land Ziekenhuis verzekerd en kan men de  

toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 
 

J.W. Brinkman 

Voorzitter Raad van Bestuur a.i. 
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1.2. Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht 

 

In de eerste helft van 2012 is in nauwe samenwerking met de Coöperatiepartners gewerkt aan een 

langere termijnvisie. In het Meerjarig Financieel Plan (MFP) was een toekomstscenario geschetst voor 

een klein ziekenhuis,dat zelfstandig functioneert in nauwe samenwerking met de Coöperatie. Dit plan is 

uiteindelijk niet geïmplementeerd, omdat het onvoldoende aansloot op de wensen en behoeften van de 

stad Zoetermeer en haar inwoners en geen zekerheid bood op een bestendige toekomst van ‘t Lange 

Land Ziekenhuis. 

 

Na een periode van oriëntatie op andere potentiële samenwerkingspartners is het plan Lange Land 3.0 

opgesteld en is zorgorganisatie Vierstroom samen met de Medische Staf bereid gevonden te participeren 

in ’t Lange Land Ziekenhuis. Ook gaan ‘t Lange Land Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis 

samenwerken aangaande enkele specialismen. Het Groene Hart Ziekenhuis is bereid te investeren  in 

apparatuur in ’t Lange Land Ziekenhuis. De Raad van Toezicht is nauw bij deze bestuurlijke processen 

betrokken geweest en veelvuldig bijeen geweest om de voortgang te monitoren.  

 

’t Lange Land Ziekenhuis gaat in 2013 samen met het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda en Vierstroom 

vorm geven aan de regionale aanpak van de zorg in de regio Zoetermeer en Gouda. De ambitie is  om 

van de regio een innovatief voorbeeld te maken voor integrale zorg. Daarmee ontstaat de mogelijkheid de 

grenzen gevormd door de traditionele muren te doorbreken. Intensieve samenwerking tussen beide 

ziekenhuizen in de regio en een goed georganiseerde eerstelijnszorg bieden gezamenlijk een unieke 

kans een integraal zorgmodel te implementeren en zo de basis te leggen voor het borgen van de 

kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg op de lange termijn.  

 

De ontwikkelingen gedurende het verslagjaar hebben ook een weerslag gehad op de samenstelling van 

de Raad van Toezicht en het bestuur van ’t Lange Land Ziekenhuis.  

De Raad van Toezicht is op 1 april 2012, conform het voornemen uit 2011, voltallig teruggetreden. Per 1 

april 2012 zijn vier nieuw leden van de Raad van Toezicht aangetreden. In juli 2012 zijn vervolgens nog 

twee nieuwe leden toegetreden.  

In december 2011 was een nieuwe voorzitter van de Bestuursraad geworven: de heer M.O.J.M. Visser. 

Hiermee werd invulling gegeven  aan het besluit om - gelet op de financiële ontwikkelingen in ’t Lange 

Land Ziekenhuis en de beoogde samenwerking met de Coöperatieziekenhuizen in 2012 -  verder te gaan 

met een eenhoofdige Raad van Bestuur.  De heer Visser werd op1 januari 2012 benoemd en is inmiddels 

in verband met de wijziging van de strategie uit dienst getreden. Met ingang van 1 augustus 2012 is dr. 

J.W. Brinkman ad interim benoemd als bestuurslid en later als voorzitter van het bestuur van ’t Lange 

Land Ziekenhuis. 

Wij danken alle medewerkers, artsen en vrijwilligers voor hun grote inzet in 2012.  

 

Namens de Raad van Toezicht, 

 

M. Luyer 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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1.3. Uitgangspunten verslaglegging 

 

Dit jaarverslag beschrijft de ambities, de inspanningen en de resultaten van ’t Lange Land Ziekenhuis in 

2012. Naast een profiel van de organisatie en een beschrijving van het gevoerde financiële- en 

personeelsbeleid, wordt kort uiteengezet hoe ’t Lange Land Ziekenhuis zijn kerntaken heeft uitgevoerd. 

Daarnaast bevat het verslag een beknopte financiële paragraaf. De complete jaarrekening is 

gedeponeerd bij het CIBG. 

 

Door de grote toename van het aantal gevraagde indicatoren en het wisselende karakter hiervan, is 

besloten de verzamelde indicatoren 2012 niet integraal op te nemen in dit jaardocument. De verplicht 

gedeponeerde IGZ indicatoren zijn in te zien via de website: www.ziekenhuizentransparant.nl. De 

verplicht gedeponeerde ZiZo indicatoren zijn op te vragen via de website van Zichtbare Zorg 

Ziekenhuizen: www.zichtbarezorg.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziekenhuizentransparant.nl/
http://www.zichtbarezorg.nl/
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2. Profiel van de organisatie 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon ’t Lange Land Ziekenhuis 

Adres Toneellaan 1 

Postcode Postbus 3015, 2700 KJ 

Plaats Zoetermeer 

Telefoonnummer (079) 346 26 26 

Identificatienummer Kamer van 

Koophandel  

41149315 

E-mailadres info@langeland.nl 

Website www.langeland.nl 

 

 

 

2.1. De structuur van het concern 

 

 

Groepsverhoudingen 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

         

        

        

        

        

         

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is houder van 100% van de aandelen van Lange Land Holding BV, 

opgericht d.d. 10 april 2007, statutaire zetel te Zoetermeer, kantoor houdend in Zoetermeer. Het eigen 

vermogen van Lange Land Holding BV bedraagt per 31 december 2012 € 18.000. 

        Lange Land Holding BV is 100% aandeelhouder van Lange Land Kliniek BV, opgericht d.d. 10 april 2007, 

statutaire zetel te Zoetermeer en houdt kantoor in Zoetermeer. Het eigen vermogen van Lange Land 

Kliniek bedraagt per 31 december 2012 € 14.270. 

        



  
 

 
Jaardocument 2012 - 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer 
 

7 

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is tevens statutair bestuurder van stichting beheer Registergoederen 

Algemeen Ziekenhuis Zoetermeer en stichting Zorg bij Uitstek. 

• Stichting beheer Registergoederen Algemeen Ziekenhuis Zoetermeer, opgericht d.d. 13 december 1994, 

statutaire zetel te Zoetermeer, kantoor houdend in Zoetermeer kent als activiteit het beheer van 

onroerend goed. Het eigen vermogen van stichting beheer Registergoederen Algemeen Ziekenhuis 

Zoetermeer bedraagt per 31 december 2012 € 4.179. 

• Stichting Zorg bij Uitstek, opgericht d.d. 27 april 2010, statutaire zetel te Zoetermeer, kantoor houdend in 

Zoetermeer kent als activiteit het bevorderen van-, het verlenen van- en het organiseren van de 

gezondheidszorg en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevordelijk kan zijn. Het eigen vermogen van stichting Zorg bij Uitstek bedraagt per 31 december 2012    

€ 138.906. 

 

Intern toezicht  

In paragraaf 3.3. wordt ingegaan op de activiteiten van de Raad van Toezicht in het verslagjaar.  

 

Medezeggenschapsstructuur 

De Raad van Bestuur kent vijf interne overlegpartners. Op wettelijke basis zijn dit de Ondernemingsraad 

(OR) en de Cliëntenraad (CR). Het bestuur van de Vereniging Medische Staf is de aangewezen 

overlegpartner voor zaken die de belangen van de medisch specialisten aangaan. Het bestuur van de 

Coöperatieve Vereniging Medische Staf is de gesprekspartner van de Raad van Bestuur voor de 

financiële belangen van de maatschappen van vrijgevestigde medisch specialisten. De Verpleegkundige 

Adviesraad (VAR) fungeert als gesprekspartner voor verpleegkundige aangelegenheden.  

 

2.2. Samenwerkingsrelaties  

 

Verwijzers 

Het ziekenhuis werkt intensief samen met de verwijzers. Spoedeisende hulp, huisartsenpost en dienst-

apotheek vormen gezamenlijk het Centrum voor Acute Zorg voor Zoetermeer en omstreken.  

In 2011 werd geconstateerd dat de adherentie (het verzorgingsgebied) van het ziekenhuis niet op alle 

vakgebieden in overeenstemming was met het marktpotentieel. Dit heeft in het verslagjaar geleid tot 

intensievere contacten met de (vertegenwoordigers van de) huisartsen en verder onderzoek en analyse. 

Inmiddels zijn de resultaten hiervan zichtbaar. 

 

Lokale samenleving 

Het bieden van ketenzorg is de kern van de nieuwe regiovisie van ’t Lange Land Ziekenhuis, Vierstroom 

en het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Dit wordt onder meer tot uitdrukking gebracht door het 

transmuraal (over de grenzen van de eerste en tweede lijn) inzetten van gespecialiseerde 

verpleegkundigen bij een scala van aandoeningen. Het ziekenhuis heeft periodiek overleg met zowel de 

commissie van huisartsen als met de SGZ, de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. 

Daarnaast werkt één dag in de week in ’t Lange Land Ziekenhuis een huisarts die de samenwerking 

faciliteert tussen ziekenhuis en eerste lijn. 

 

Het ziekenhuis maakt deel uit van het Zorghartoverleg Zoetermeer. In dit samenwerkingsverband zijn de 

volgende organisaties vertegenwoordigd: 

 ’t Lange Land Ziekenhuis; 

 Vierstroom (thuiszorg, woonzorgcentra en verpleeghuis); 

 Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer; 

 Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o.; 

 GGZ Zoetermeer, onderdeel van Rivierduinen; 

 De Jutters (Jeugd GGZ). 
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De zorgketens: CVA, palliatieve zorg, dementie en kwetsbare ouderen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van dit samenwerkingsverband.  

 

A12 Coöperatie 

In september 2012 heeft ’t Lange Land Ziekenhuis de deelname in Samenwerkende Ziekenhuizen West 

Nederland/U.A., de zogenaamde A12 coöperatie, opgezegd. Formeel is deze geëindigd op 1 januari 

2013.  De samenwerking voldeed niet aan de verwachtingen. De overheadkosten bleken te hoog en de 

voordelen op het gebied van de patiëntenzorg bleven uit. Vanaf oktober 2012 is gezocht naar een nieuwe 

partner die een betere aansluiting biedt bij de ambitie van ’t Lange Land Ziekenhuis om hoogwaardige 

patiëntenzorg te leveren aan de inwoners van Zoetermeer en omgeving. Deze is inmiddels gevonden in 

Vierstroom. De samenwerking met Vierstroom laat de mogelijkheid open op medisch inhoudelijk gebied 

afspraken te maken met omliggende ziekenhuizen. Met het Groene Hart Ziekenhuis bestaat een 

samenwerking op het gebied van Radiologie, Interne Geneeskunde en Geriatrie. Met Haga wordt 

samengewerkt op het gebied van intensieve zorg, cardiologie, longgeneeskunde en dialyse.  
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Organogram interne organisatorische structuur 2012  
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

3.1. Normen voor goed bestuur 

 

’t Lange Land Ziekenhuis (het LLZ) past de richtlijnen van de Zorgbrede Governance Code toe. De 

corporate governance structuur komt tot uiting in: 

 

 De statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van ‘t LLZ; 

 Een open en volledige verantwoording aan stakeholders over de prestaties van het ziekenhuis. 

 

3.2. Raad van Bestuur 

 

In het verslagjaar 2012 is een nieuwe topstructuur met een eenhoofdige Raad van Bestuur ingevoerd.  

Met ingang van 1 augustus 2012 is dr. J.W. Brinkman ad interim benoemd als bestuurslid en later als 

voorzitter van het bestuur van ’t Lange Land Ziekenhuis. 

 

Vanuit het streven naar een versterkte relatie met de Medische Staf is in 2011 de Bestuursraad gevormd. 

De Bestuursraad wordt gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis en 

een co-bestuurder afkomstig uit het bestuur van de Vereniging Medische Staf. De Bestuursraad treedt 

niet in de statutaire rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur van de 

stichting, maar neemt wel deel aan de bestuurlijke besluitvorming. Deze structuur is in 2012 

gehandhaafd. 

 

In het verslagjaar was net als in 2011 sprake van een onrendabele exploitatie. De Raad van Bestuur 

heeft zich vooral gefocust op het verbeteren van de exploitatie en het ontwikkelen van goede 

toekomstscenario’s voor ’t Lange Land Ziekenhuis. Aanvankelijk waren de inspanningen vooral gericht  

op de mogelijkheden om ’t Lange Land Ziekenhuis om te vormen tot een Coöperatieziekenhuis. Nadat dit 

voornemen is losgelaten, zijn verschillende toekomstscenario’s verkend. Daarbij is intensief gesproken 

met alle stakeholders. Deze gesprekken hebben de basis gevormd voor het plan LangeLand 3.0. In dit 

plan dat medio 2013 definitief is vastgesteld, zijn de contouren geschetst voor een zelfstandig 

basisziekenhuis in Zoetermeer, dat steunt op een sterke regionale samenwerking met ketenpartners en 

omliggende ziekenhuizen. Uitgangspunt is daarbij dat Zoetermeer met een verzorgingsgebied van ruim 

150.000 mensen, ruim 21.000 consulten van de spoedeisende hulp en 1.300 bevallingen een eigen 

basisziekenhuis nodig heeft.  

 

Het plan LangeLand 3.0 vormt de basis voor de samenwerkingsintentie die in 2013 tot stand is gekomen 

met Vierstroom en de Medische Staf.  

 

3.3. Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2012 zeventien keer vergaderd met de Raad van Bestuur (RvB). Namens 

de Bestuursraad was de voorzitter van de Medische Staf in de rol van co-bestuurder eveneens bij deze 

vergaderingen aanwezig.  

 

Aandachtsvelden 

De aandachtsvelden zijn over de leden van de Raad van Toezicht verdeeld. Onderwerpen die in het 

verslagjaar bijzondere aandacht hebben gekregen zijn de bestuurscrisis, financiële zaken, het verlaten 

van de Coöperatie en het zoeken van een overnamepartner. 
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Permanente commissies 

De Raad van Toezicht kent drie permanente commissies, namelijk de financiële commissie, de 

remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie. Deze zijn door de Raad benoemd. De financiële 

commissie bestaat uit twee leden en ondersteunt de Raad van Bestuur op het terrein van financieel 

toezicht. De externe accountant woont in de regel  de vergaderingen van de financiële commissie bij en 

eenmaal per jaar de vergadering van de Raad van Toezicht. In het verslagjaar heeft de accountant 

eenmaal een vergadering van de Raad van Toezicht bijgewoond en achtmaal een vergadering van de 

financiële commissie.  

Financiële commissie 

In de vergaderingen met de financiële commissie is gaandeweg meer aandacht gekomen voor het 

Meerjaren Financieel Plan (MFP), dat onderdeel uitmaakt van de afspraken met de Coöperatie en voor 

de contacten met de banken en verzekeraars. De liquiditeitspositie is maandelijks beoordeeld. In zijn 

laatste vergadering van het boekjaar 2012 heeft de commissie de voorstellen voor de begroting 2013 

besproken. In de begroting 2013 is een start gemaakt voor een financieel gezonde situatie. De basis voor 

de financieel gezonde situatie is uiteindelijk in 2013 gevonden in het plan LangeLand 3.0.  

 

Kwaliteitscommissie 

Op 16 februari 2012 is de kwaliteitscommissie bijeengekomen samen met de bestuurder. De bijeenkomst 

van de kwaliteitscommissie is benut om een overzicht van alle aspecten van veiligheid en kwaliteit te 

bespreken.  

Bestuurscrisis en werving en selectie nieuwe bestuurder 

Gelet op de financiële ontwikkelingen in het LLZ en de beoogde samenwerking met de Coöperatie –

ziekenhuizen is in het najaar van 2011 besloten om verder te gaan met een eenhoofdige Raad van 

Bestuur. In december is een nieuwe voorzitter van de Bestuursraad geworven in de persoon van de heer 

M.O.J.M. Visser. De heer Visser is per 1 januari 2012 benoemd en inmiddels uit dienst getreden. Met 

ingang van 30 juli 2012 is dr. J.W. Brinkman benoemd als bestuurslid en later als voorzitter van het 

bestuur. 

 

Coöperatie 

De Raden van Toezicht van de Coöperatieziekenhuizen zijn in het verslagjaar bijeen geweest in de 

zogenoemde ‘Hofje van Wouw’ bijeenkomsten. De Raad van Toezicht van ’t Lange Land Ziekenhuis was 

tweemaal bij deze bijeenkomsten vertegenwoordigd. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: 

concentratie en spreiding van zorg, toekomst van de Coöperatie en de situatie van ’t Lange Land 

Ziekenhuis. In 2012 is de oriëntatie op intensieve samenwerking met de drie Coöperatiepartners 

afgerond. De Coöperatie heeft voor de patiëntenzorg in Zoetermeer en omgeving niet de meerwaarde 

opgeleverd die  ervan werd verwacht. ’t Lange Land Ziekenhuis wenst tegen deze achtergrond 

zelfstandig voort te bestaan in samenwerking met een of meer kapitaalkrachtige partner(s). 

 

Werving en selectie nieuwe leden van de Raad van Toezicht 

Met ingang van 1 april 2012 is de oude Raad van Toezicht (7 leden) afgetreden en is de nieuwe Raad 

van Toezicht aangetreden (4 leden). Met ingang van 1 juli 2012 zijn nog 2 leden toegetreden. 

3.4. Bedrijfsvoering 

 

2012 was een jaar met twee verschillende gezichten. De periode tot aan 1 september waarin de strategie 

gericht was op samenwerking in de Coöperatie en de periode daarna, waarbij gestuurd werd op een 

zelfstandig basisziekenhuis. Deze keuze had vanzelfsprekend grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. 
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De laatste maanden van 2012 is veel aandacht besteed aan de ontvlechting ten opzichte van de 

Coöperatieziekenhuizen. Onderdeel hiervan was het terughalen in eigen beheer van de financiële, 

personele en ICT afdelingen.  

 

Gedurende het gehele jaar is structureel en intensief aandacht besteed aan de beheersing van het 

werkkapitaal. In de laatste maanden van 2012 is de eerste aanzet gegeven tot het realiseren van 

omvangrijke bezuinigingen. De financiële situatie maakte tevens een restrictief investeringsbeleid 

noodzakelijk. In dit verband werd ook het personeelsbestand verder teruggebracht en een aanzet 

gegeven tot het terugbrengen van de afhankelijkheid van Personeel Niet In Loondienst (PNIL). De wens 

van de zorgverzekeraars om de opbrengstverrekeningen uit eerdere jaren z.s.m. te realiseren en de 

terughoudende opstelling van de banken zorgden eind 2012 voor een tijdelijke liquiditeitskrapte. Deze 

situatie kon in goed overleg met de stakeholders worden opgelost.   

 

In het verslagjaar is net als in 2011 gewerkt aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de 

financiële informatievoorziening.  

 

3.5. Overleg met de Cliëntenraad 

 

De Cliëntenraad heeft in 2012 in totaal elfmaal intern overleg gevoerd. Daarnaast heeft op basis van een 

afgesproken rooster en een vooraf opgestelde agenda één gestructureerd overleg plaatsgevonden 

tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur, alsmede een overleg tussen de Cliëntenraad en het 

Medisch Stafbestuur. 

 

De Cliëntenraad heeft veel zorgen geuit over de financiële positie van het ziekenhuis op lange termijn. 

Deze zorg is bij ieder overleg met het ziekenhuisbestuur kenbaar gemaakt. Deze zorg vraagt nog steeds 

bijzondere aandacht. In 2012 mocht op deze vraag geen bevredigend antwoord komen maar de 

vooruitzichten zijn inmiddels drastisch veranderd.  

De Cliëntenraad heeft herhaaldelijk gevraagd een onderzoek te doen naar de reden waarom 

doorverwijzingen in het adherentiegebied haperen.   

 

Dialysecentrum 

De Cliëntenraad van ’t Lange Land Ziekenhuis treedt bij formeel besluit tevens op als Cliëntenraad voor 

het Dialysecentrum. Tot nu toe zijn geen kwesties aanhangig gemaakt die tot een advies hebben geleid. 

 

Onderwerpen 

De volgende onderwerpen zijn in de Cliëntenraad besproken: taakverdeling binnen de Cliëntenraad, 

voordrachten voor Raad van Toezicht en Klachtencommissie, reorganisatie, adviestraject overname, 

rooster van aftreden, ontwikkelingen binnen maatschappen Interne Geneeskunde en Geriatrie,  

huisartsen, einde Coöperatie, medische dossier Lange Land Ziekenhuis, medisch beleidsplan, VMS 

accreditatie, kwaliteitsbeoordeling instrument (KBI), rapportage klachtencommissie, MRSA bacterie. 

In de vergaderingen van de Cliëntenraad worden regelmatig vertegenwoordigers van de maatschappen, 

stafmedewerkers en andere functionarissen uitgenodigd om hun werkgebied in het ziekenhuis toe te 

lichten. In 2012 ontving de Cliëntenraad de volgende gasten: de heer D. Boot, manager finance & control 

en de heer L. van Leeuwen, lid Raad van Toezicht. 

 

3.6. Overleg met de Ondernemingsraad 

 

Het verslagjaar is ook voor de Ondernemingsraad bijzonder hectisch en intensief geweest. 

Ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Met name in de tweede helft van het verslagjaar is de 

Ondernemingsraad veel actiever en frequenter op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 
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’t Lange Land Ziekenhuis en de Coöperatie. De nieuwe bestuurder heeft toegezegd deze ‘open 

communicatie’ in 2013 door te zetten. Naast de formele overlegvergaderingen vindt wekelijks informeel 

overleg plaats met de Ondernemingsraad.  

 

3.7.  Stafbestuur/VMS Jaardocument 2012 

 

Het jaar 2012 heeft voor het Stafbestuur en de Medische Staf in het teken gestaan van het omgaan en 

vormgeven van de uitingen en consequenties van het financieel zware weer waarin het ziekenhuis 

terecht gekomen is. Behoud van het juiste niveau van veiligheid en kwaliteit van de zorg- en 

dienstverlening zijn daarbij leidend. Kernthema’s hierin zijn de vormgeving van het aangepaste 

zorgprofiel en de opzet van het medisch leiderschap. 

 

Naast de bovengenoemde interne zaken is in 2012 veel aandacht gegaan naar de afstemming met de 

drie Coöperatieziekenhuizen. Het vasthouden  van ‘t Lange Land Ziekenhuis aan het behouden van de 

functie van  een zelfstandig basisziekenhuis leidde tot  een nieuwe relatie met de Coöperatie -

ziekenhuizen.   

 

Medisch beleid  

In samenspraak met de leden van de Medische Staf is er een medisch strategisch beleidsplan opgesteld 

(2012-2015). Grote lijnen in het plan is het behoud van het profiel van basisziekenhuis, met vitale functies 

als een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), een Intensive Care en Verloskunde. 

  

Kwaliteit en Veiligheid  
Op het gebied van kwaliteit en veiligheid is er specifiek aandacht geweest voor een aantal onderwerpen: 
  
-  Het versterken van het huisartsenrelatiebeheer door o.a. gebruikmaking uitkomsten van het   

   reputatieonderzoek en het instellen van een huisartsaccountmanager. 

-  Het opstarten van een Commissie Kwaliteit.  

-  Het professionaliseren van de Calamiteiten commissie . 

-  Het formaliseren van de afspraken rondom het weigeren van een behandeling. 

-  Het formaliseren van de afspraken bij onverzekerde patiënten.  
 
Daarnaast hebben alle vakgroepen het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) doorlopen. 

Begin 2013 zal een evaluatie plaatsvinden. Hierbij zal onder meer bekeken worden of de gebruikte 

methode voldoet dan wel aangescherpt dient te worden. 

  

Verschillende leden van de Medische Staf zijn betrokken geweest bij het jaarlijkse bezoek van het IGZ. 

Daar waar verbeteracties aan de orde waren, zijn deze ingezet. Het onderwerp Kwaliteit en Veiligheid is  

een vast punt op de maandelijkse kernstafvergadering. 

  

Eind 2012 heeft er een tweede evaluatie plaatsgevonden ten aanzien van de toepassing van het NRNB-

beleid (Niet Reanimeren/Niet Beademen), zoals is 2010 is ingezet. De uitkomsten worden begin 2013 

gepresenteerd.  

 

In 2012 zijn de vakgroepen Cardiologie, Dermatologie, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, 

Medische Microbiologie en Oogheelkunde gevisiteerd. 

 

Ten aanzien van de 10+1 VMS thema’s (Veiligheid Management Systeem) is een  werkgroep ingesteld 

om de benodigde zaken op orde te krijgen. De VMS accreditatie is in juni 2013  behaald. 
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Strategie en organisatie  

De strategisch koers van het ziekenhuis is drastisch gewijzigd in het verslagjaar. Enerzijds door de 

invoering van benodigde bezuinigingsoperaties en anderzijds door wisselingen in de Bestuursraad en het 

hoger management. Een en ander leidde in het voorjaar tot een tijdelijke sluiting van de klinische 

afdelingen Interne Geneeskunde en Neurologie.  

In het najaar heeft een omvorming in de managementstructuur plaatsgevonden. De organisatie is 

hiermee platter is geworden. Onderdeel van deze organisatieverandering is de introductie van het 

medisch leiderschap. Begin 2013 zullen de medisch leiders formeel benoemd worden, zal er een 

overlegstructuur worden opgezet en scholing worden opgezet. Doel is de medisch leider 

medeverantwoordelijkheid te geven, tezamen met het management.  

 

Financiën  

Om meer inzicht en grip te krijgen op de bedrijfsvoering is een aantal zaken opgepakt in samenspraak 

met de afdeling Finance te weten:  

-  Verbetering van de management informatie.  

-  Sturing op DOT registratie door medisch specialisten.  

-  Inzicht krijgen in de kostprijzen.  

-  Aanscherping afspraken inzake onverzekerde zorg. 

-  Professionalisering van de financiële commissie van de VMS.  

-  Inzet van efficiencyslagen (TOC in de kliniek en rapport snijtijden op de OK).  
 
 
4. Beleid, inspanningen en prestaties 
 

4.1. Algemeen beleid 2012 en meerjarenbeleid 

 

Een gezonde bedrijfsvoering en financiële positie vormen een randvoorwaarde voor het kunnen 

realiseren van de strategie.  Om de bedrijfsvoering en de financiële positie van ’t Lange Land Ziekenhuis 

op orde te krijgen, is in het najaar van 2011 veel energie gestoken in het opstellen van een Meerjaren 

Financieel Plan (MFP). In 2012 werd gestart met de implementatie hiervan. Onderdeel was  het 

voornemen dat de zogenoemde A-12 Coöperatie direct of indirect ’t Lange Land Ziekenhuis zou 

overnemen. Gebleken is dat dit voornemen om uiteenlopende redenen niet kon worden gerealiseerd en 

moest worden verlaten.  

 

De begroting 2013 is gericht op zelfstandige exploitatie met als ambitie een juridisch en financieel 

zelfstandig ‘t Lange Land Ziekenhuis. Het plan Langeland 3.0 vormde hiervoor de basis. In dit plan wordt 

de financiële ontwikkeling van de organisatie tot en met 2017 geschetst. In de nieuwe visie 

onderscheiden we vijf belangrijke domeinen die samen een basis vormen voor de inrichting van optimale 

zorg. Deze domeinen beschrijven onze ambities voor de kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en 

organisatie van de in de regio Zoetermeer - Gouda. Deze basis vormt de leidraad voor de grootste 

uitdagingen in de regio en de concrete doelen die we onszelf de komende jaren stellen.  

 

Kwalitatief goede zorg gericht op bevorderen kwaliteit van leven 

De veroudering en toenemende chroniciteit van aandoeningen in onze maatschappij vraagt om een 

paradigma shift: van zorg naar gezondheid. Het behandelen van een somatisch probleem levert maar 

beperkte toegevoegde waarde op; belangrijker is de kwaliteit van leven waarvoor een holistische aanpak 

gewenst is. Het is daarom belangrijk om gezondheid en kwaliteit van leven (c.q. toegevoegde waarde) 

voor de burger centraal te stellen in onze plannen voor de toekomst.  
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Zorg dichtbij de burger waar het kan, verder weg indien het moet 

Het is belangrijk dat de eerste opvang van een zorgvraag zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd is. Op 

deze wijze houden we de toegang tot zorg laagdrempelig en voorkomen we dat problemen van de burger 

onnodig verergeren (en duurder worden). Concentratie van zorgvoorzieningen, met de gepaarde 

toename van de afstand, is aan de orde daar waar het nodig is omwille van kwaliteit of doelmatigheid.  

 

Zorg- en sociale netwerk bevorderen zelfregie van burger 

Om toegevoegde waarde te leveren voor de burger is het van belang om zelfregie te bevorderen en 

afhankelijkheid van de zorg te minimaliseren. Het is belangrijk dat de burger zelf eigenaarschap claimt 

voor zijn of haar situatie. Naast de zorg- en welzijnsprofessionals speelt ook het sociale netwerk een 

essentiële rol in de ondersteuning van de zelfregie. Aan de basis ligt een sterke verbinding tussen het 

zorg- en sociale netwerk. 

 

Samenwerking op regionaal niveau waarborgt continuïteit van zorg 

Het zorgpad van een burger doorklieft vaak meerdere instellingen. Als zorgaanbieders moeten wij er voor 

zorgen dat de burger zo min mogelijk merkt van de overgang tussen instellingen. Om de naadloze 

overgang van zorg te borgen (en verspilling tegen te gaan) is het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt 

samengewerkt binnen de regio. Hiertoe dient er afstemming te zijn over de doelen en is er een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid over meetbare uitkomsten van zorg nodig. 

 

Integrale en doelmatige inrichting van de zorg inclusief preventie 

In deze tijden van beperkte economische groei is het essentieel dat we samen niet meer kosten maken 

dan strikt noodzakelijk. Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om ten eerste de zorg- en welzijnsvraag 

te doen afnemen via effectieve preventie. Ten tweede dient de zorg die wij leveren van een passend 

niveau te zijn. 

Dit betekent dat ’t Lange Land Ziekenhuis zich primair richt op patiënten die ‘dichtbij’ en in een 

vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld willen worden voor hun gezondheidsklachten en voor 

hun chronische en acute zorgvraag. Secundair wil het ziekenhuis een antwoord bieden op de zorgvraag 

van patiënten die bereid zijn te reizen voor de beste en/of snelst toegankelijke zorg. 

 

Hoog complexe zorg met een laag volume wordt niet meer aangeboden in ‘t Lange Land Ziekenhuis, 

maar via ’t Lange Land Ziekenhuis door ziekenhuizen in de omgeving. Het gaat daarbij onder meer om : 

- Hoog complexe behandelingen (zoals bepaalde chirurgische oncologie en vaatchirurgie). 

- Behandelingen die in aantal onder een landelijk bepaalde volumegrens vallen. 

- Behandelingen of diagnostiek die een kostbare infrastructuur vereisen (bijv.  

  intensive care, laboratorium, radiologie en paramedische diensten). 

 

4.2. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten  

 

Veiligheidsbeleid  

Het veiligheidsbeleid is uitgerold binnen de gehele organisatie. De bewaking van het beleid is belegd bij 

de afdeling Kwaliteit en Innovatie. In 2013 werd het certificaat voor het Veiligheids Management Systeem 

gehaald. Het VMS programma is het belangrijkste onderdeel van dit veiligheidsbeleid. De elf inhoudelijke 

thema’s van het VMS - zorgprogramma zijn geïmplementeerd.  

 

Uitrol VIM (Veilig Incident Melden)  

In 2012 zijn er totaal 1741 incidenten en bijna incidenten gemeld door medewerkers. Deze meldingen 

worden op afdelingsniveau geanalyseerd door VIM teams. De afdeling overstijgende meldingen worden 

geanalyseerd door de MIP (Melden Incident Patiëntenzorg) commissie. Naar aanleiding van analyses 

worden verbetermaatregelen ingezet (door zowel VIM teams als de MIP commissie). 
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Calamiteitenmeldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)  

De calamiteitencommissie bestaat uit drie medisch specialisten, de voorzitter van de MIP commissie, een 

verpleegkundige en een kwaliteitsfunctionaris. De commissie analyseert incidenten volgens de prisma-

methodiek. In 2012 werd door ’t  Lange Land Ziekenhuis tweemaal een calamiteitenmelding gedaan bij 

de IGZ.  

Veiligheidsrondes  

Maandelijks worden in het kader van het veiligheidsbeleid veiligheidsrondes op afdelingen van het 

ziekenhuis gelopen. Doel van de rondes is dat de Raad van Bestuur en het Managementteam het inzicht 

in veilig werken verhogen en knelpunten herkennen. Het team bestaat uit een afvaardiging van de Raad 

van Bestuur, zorgmanagers, een kwaliteitsfunctionaris en de Cliëntenraad.  

 

Inspectiebezoeken 

In het verslagjaar hebben verschillende bezoeken en gesprekken met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg plaatsgevonden. Thema’s hierbij waren o.a.: Minimaal Invasieve Chirurgie, Intensive  

Care, High Risk Medicatie, NEN 7510 en het Toezicht Operatief Proces. Ook heeft een bezoek 

plaatsgevonden van de Arbeidsinspectie inzake het inspectieproject Interventieradiologie- en cardiologie. 

Medewerking is verleend  aan de IGZ en andere inspecties o.m. door het invullen van de verschillende 

vragenlijsten van de IGZ. 

 

Claims 

Het ziekenhuis heeft claims voor medische aansprakelijkheid verzekerd bij Centramed. In 2012 zijn 9 

claims ingediend, tegen 10 in 2011. Omdat claims meestal een lange (juridische) doorlooptijd kennen, 

staan ook uit voorgaande jaren nog claims open. In totaal zijn 39 claims nog in behandeling.  

 

Klachtencommissie 

De Klachtencommissie is benoemd door de Bestuursraad. Deze bestaat uit medewerkers van het 

ziekenhuis, een lid voorgedragen door de Cliëntenraad en twee onafhankelijke leden die geen binding 

hebben met het ziekenhuis, waaronder de voorzitter.  

Klachten kunnen rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend. De commissie behandelt en 

onderzoekt iedere ondertekende schriftelijk ingediende klacht. De beoordeling vindt plaats op basis van 

opgevraagde informatie, dossieronderzoek en hoor en wederhoor.  

Nadat alle benodigde informatie is ontvangen, doet de commissie uitspraak. In beginsel is een klacht 

gegrond dan wel ongegrond. Indien over het geklaagde geen objectiveerbare gegevens zijn te 

achterhalen, zal de commissie over het betreffende klachtonderdeel geen oordeel geven.  

Een aantal klachten heeft ook dit jaar aanleiding gegeven tot het uitbrengen van adviezen aan de 

Bestuursraad. 

 

Jaar 2009 2010 2011 2012 

Aantal klagers 31 26 17 10 

Aantal klachten afgehandeld 32 26 17 13 

Aantal klachten afgehandeld uit het jaar daarvoor 8 7 8 

 

8 

 

In 2012 is er een afname van het aantal ingediende klachten van 41% ten opzichte van 2011. De afname 

sinds 2010 is te verklaren doordat de klachtenfunctionaris een actievere rol speelt bij het afhandelen van 

klachten die binnenkomen. 
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Overzicht klachtonderdelen naar aard en beoordeling 

Een klachtbrief bevat vaak meerdere klachtonderdelen. Dit betekent dat het aantal klachtonderdelen 

hoger is dan het aantal ingediende klachten. Om een beeld te krijgen waarover is geklaagd, zijn de 

klachtonderdelen gerubriceerd. 

 

Rubriekomschrijving    Oordeel  

  

Aantal 

2011 

Aantal 

2012 Geen oordeel Gegrond Ongegrond 

Relatie of Communicatie 10 8 0 6 2 

Behandeling en Zorgverlening 23 29 2 6  21 

Organisatorische aspecten 5 3 0 2 1 

Anders 2 1  1 - 

Totaal 40 41 2 15 24 

 

In het overzicht zijn de klachtonderdelen opgenomen die in het jaar 2011 zijn afgehandeld, dus ook de 

klachtonderdelen van de 8 klachten die in 2011 zijn binnengekomen, maar in 2012 zijn afgehandeld.  

 

4.3. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers  

 

Het jaar 2012 stond voor wat betreft het personeelsbeleid achtereenvolgens in het teken van de 

coöperatievorming, de ontvlechting van de Coöperatie in het najaar van 2012 en de financiële 

gezondmaking  van het ziekenhuis door reductie van personeelskosten. 

 

Coöperatievorming 

Doelstelling van de Coöperatie A12 was om een HR service centre voor de gehele coöperatie te gaan 

vormen. Als eerste stap werd gestreefd naar harmonisatie in het HR veld met het Groene Hart 

Ziekenhuis. Dit leidde tot de volgende speerpunten: 

 Aanpassen arbeidscontracten gericht op bevordering uitwisselbaarheid. 

 Afspraken over mobiliteit bevorderende maatregelen over de deelnemende ziekenhuizen heen. 

 Besluit tot overgang naar een personeelsinformatiesysteem (AFAS). 

 Gemeenschappelijke contracteren uitzendbureaus. 

 Implementatie recruitment systeem met een gemeenschappelijke database. 

 Arbodienst gemeenschappelijk met het Groene Hart Ziekenhuis. 

 Harmonisatie arbeidsmarkttoelages. 

 Afstemming volume leerlingen Haagse Regio. 

De afdeling opleidingen werd samengevoegd met het Landsteiner instituut en voor de gehele Coöperatie 

werden opleidingen ontwikkeld. Zo is er een MD opleiding ontwikkeld waaraan ook de managers van  

‘t LangeLand Ziekenhuis deel zouden nemen. De afdeling P&O werd parttime geleid door een manager 

van een van de deelnemende ziekenhuizen en ook werden er andere functies in ’t Lange Land 

Ziekenhuis bezet door medewerkers van de andere Coöperatieziekenhuizen. 

 

In september  2012 werd de samenwerking in de Coöperatie beëindigd. Een van de effecten van het 

opzeggen van de deelname aan de Coöperatie was dat de P&O manager werd teruggetrokken en gestart 

werd met een zoektocht naar een overnamepartner. De rest van 2012 stond in het teken van de 

ontvlechting met de Coöperatie en de voorbereiding op de toekomst van het LLZ. 

 

Personele reductie 

In begin 2012 is uitvoering gegeven aan het zgn. plan Jonkman, gericht op het financieel gezond maken 

en het passend maken van het zorgaanbod. Dit leidde tot een gefaseerd reorganisatieplan met grote 
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personele gevolgen. In totaal zijn er 65 medewerkers herplaatst of vertrokken gebruikmakend van het 

mobiliteitsteam van de coöperatie en het gemeenschappelijke sociaal plan. In het najaar van 2012 

begonnen de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan.  

 

4.4. Samenleving en belanghebbenden 

 

Maatschappelijk ondernemen 

’t Lange Land Ziekenhuis wil als organisatie invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheden 

die niet direct in relatie staan tot het primaire zorgproces en geeft daar op verschillende manieren uiting 

aan. 

Uitvoering 

Contact met overheden 

’t Lange Land Ziekenhuis heeft regelmatig overleg en afstemming met lokale overheden over een breed 

scala aan onderwerpen zoals zorg, infrastructuur en arbeidsmarkt. Het betreft met name het College van 

B&W van Zoetermeer. Contacten met landelijke overheden betreffen veelal inspectie, rapportage en 

strategisch beleid. Uiteraard is ook gesproken over financiële positie en de toekomstvisie, 

 

Vrijwilligersbeleid 

Binnen ‘t LangeLand Ziekenhuis zijn 165 vrijwilligers actief. Ze vervullen een wezenlijke functie in de 

dienstverlening aan de patiënten en cliënten door het bieden van extra aandacht en begeleiding. Als 

organisatie zet ’t Lange Land Ziekenhuis zich in om de communicatie tussen medewerkers en vrijwilligers 

te verbeteren en de begeleiding steeds meer structuur te geven. 

 

Open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten 

Ook in 2012 deed ’t Lange Land Ziekenhuis weer mee aan open dagen en bijeenkomsten. Daarnaast 

ondersteunt het LLZ de activiteiten van patiëntenorganisaties door voorzieningen ter beschikking te 

stellen voor voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontact.  

 

Door medewerkers wordt zelf ook actief meegedaan aan verschillende acties voor goede doelen. 
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4.5. Financieel beleid 
 

Resultaat 2012 

In 2012 is een verlies geleden van € 9,3 miljoen. Dit verlies in 2012 wordt met name veroorzaakt door: 

 Een operationeel verlies van circa € 3,1 miljoen. 

 Minder opbrengsten met name door het tijdelijk sluiten van de afdelingen Interne Geneeskunde en 

Neurologie. 

 Transitiekosten als gevolg van de ingezette herstructurering en overige eenmalige kosten van circa € 

4,5 miljoen. 

 Reorganisatiekosten van circa € 3,1 miljoen. 

 Een afwaardering op plankosten voor nieuwbouw van € 1,1 miljoen. 

 

 

  2009 2010 2011 2012 

Jaarrekeningresultaat  € 299.000   € 32.000   € 5.261.000- € 9.336.000- 

Totaal incidentele baten  € 1.500.000   € 4.552.000   € 544.000 € 2.400.000 

Totaal incidentele lasten  € 8.000  € 1.458.000   € 4.581.000  € 8.589.000 

Genormaliseerd 

resultaat  € 1.193.000-  € 3.062.000-  € 1.224.000- 

 

€ 3.147.000- 

 

Omzet 2012 

De omzet uit wettelijk budget en DBC zorgproducten (inclusief transitiebedrag en 

honorariumopbrengsten) nam licht toe van € 71.273 K naar € 71.844 K. 

De overige opbrengsten en subsidies stijgen met ca. € 738 K.  

 

Balans 

Het geconsolideerd vermogen neemt door het verlies in 2012 af met € 9.336 K naar € -4.256 K. Hierdoor 

neemt de solvabiliteit verder af. Voor 2013 zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de Stichting 

niet meer in staat zou zijn om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen: 

o Versneld contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. 

o Afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de transitiefinanciering. 

o Afspraken gemaakt met de banken over de latere aflossingen van een deel van de 

langlopende schulden. 

o Met een deel van de crediteuren afspraken gemaakt over een langere betalingstermijn. De  

gemiddelde betalingstermijn van de crediteuren ligt nu op 60 dagen. 

o Met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de terugbetaling van de 

financieringsoverschotten 2009 tot en met 2011. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na diverse oriëntaties op samenwerking met kapitaalkrachtige partners is in 2013 de intentie 

uitgesproken  tot samenwerking met Stichting Vierstroom (Gouda). De essenties hiervan zijn toegelicht in 

§ 5.1.4 van de jaarrekening 2012 en vormen de basis voor de continuïteitsveronderstelling van de 

jaarrekening 2012. 

 

4.6  Financieel beleid in 2013 

 

In 2013 wordt de ingeslagen weg van resultaatverbetering vervolgd. In de begroting 2013 wordt op een 

positief financieel resultaat gestuurd via productieherstel en drastische verlaging va de kosten. De 

maatregelen in dit kader blijken inmiddels effectief zodat deze begrotingsdoelstelling naar verwachting 

ruimschoots zal worden gehaald.    
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4.7. Samenstelling Raad van Bestuur 2012 

 

Drs. M.O.J.M. Visser (1954), geneeskunde (1987) 

Dr. J.W.Brinkman, (1948), Koninklijke Militaire Academie (1969), Hogere Krijgsschool (1979), Promotie 

Universiteit van Tilburg (2006) 

 

4.8.  Samenstelling Raad van Toezicht 2012 

 

Tot 1 april 2012 

Drs. J.P. Rijsdijk (1956), voorzitter vanaf 01 juni 2008. 

Drs. E. Baars (1953) 

Drs. H.H. Meppelder (1953) 

J.G. Breit (1949) 

Drs. P.M. Wormer (1958) 

Drs. G. van der Houwen (1964) vice-voorzitter (vanaf mei 2010). 

Drs. M.A.M. Lablans (1970). 

 

Vanaf 1 april 2012 

M. Luyer (1959), voorzitter.  

Nevenfuncties: 

Lid diverse raden van toezicht en advies 

Fractievoorzitter van het CDA Flevoland 

Eigenaar van ML Intermanagement.   

 

Mr. R.J. Hoekstra (1941), vicevoorzitter.  

Nevenfuncties: 

Lid van diverse raden en commissies 

Voorzitter Stichtingsbestuur Academie voor Wetgeving 

Voorzitter Hoofdcommissie van Overleg Koninklijke Hofhouding.  

 

Ir. H.M. le Clercq (1945), voorzitter Financiële Audit Commissie. 

Nevenfuncties: 

Lid van diverse raden van toezicht in de medische sector 

Penningmeester van Stichting Erfocentrum. 

 

Dr. L.M. Kingma (1946), voorzitter kwaliteitscommissieNevenfunctie: 

Hoofd en opleider van de afdeling radiologie UMCG. 

 

Vanaf 1 juli 2012 

Drs. A. Munnik MBA (1963), lid Financiële Audit Commissie 

Nevenfunctie: 

Partner bij adviesorganisatie TreasuryZorg. 

 

Prof. dr. L. van Leeuwen (1939), vicevoorzitter,  lid Kwaliteitscommissie.  

Nevenfuncties: 

Partner bij Engineers-Inside 

Eigenaar van Luigi van Leeuwen Mediation and Advise BV.  



Geconsolideerde

Jaarrekening 2012

Stichting 't Lange Land Ziekenhuis
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Stichting 't Lange Land Ziekenhuis

5.1 JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-12 31-dec-11

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 55.692.068 61.226.703

Financiële vaste activa 3 82.918 82.918

Totaal vaste activa 55.774.986 61.309.621

Vlottende activa

Voorraden 4 0 0

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / 5 932.941 0

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 7 2.536.119 0

Overige vorderingen 8 13.494.703 25.484.004

Liquide middelen 10 1.560.261 43.832

Totaal vlottende activa 18.524.025 25.527.836

Totaal activa 74.299.011 86.837.457

Ref. 31-dec-12 31-dec-11

PASSIVA € €

Geconsolideerd vermogen 11

Kapitaal 45 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen -4.844.921 4.491.187

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 22.689 22.689

Aandeel derden 566.654 314.242

Totaal geconsolideerd vermogen -4.255.533 4.828.163

Voorzieningen 12 3.666.399 1.303.305

Langlopende schulden 13 28.711.612 43.625.696

Kortlopende schulden

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / 5 0 1.369.048

 DBC-zorgproducten

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 11.593.496 15.784.372

Overige kortlopende schulden 16 34.583.036 19.926.873

Totaal passiva 74.299.011 86.837.457
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012

Ref. 2012 2011

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 19 -603.463 44.463.762

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 23 23.984.648 26.809.263

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 24 43.041.655 0

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 25 2.536.119 0

 medisch specialistische zorg

Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die 26 2.885.328 0

 aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren

Subsidies 27 803.395 781.018

Overige bedrijfsopbrengsten 28 4.715.299 3.999.943

Som der bedrijfsopbrengsten 77.362.981 76.053.986

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 29 47.649.517 45.915.612

Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan 30 2.885.328 0

 de instelling voor medisch specialistische zorg declareren

Afschrijvingen vaste activa 31 6.031.442 6.466.225

Overige bedrijfskosten 33 27.923.795 26.462.163

Som der bedrijfslasten 84.490.082 78.844.000

BEDRIJFSRESULTAAT -7.127.101 -2.790.014

Financiële baten en lasten 34 -1.956.595 -2.322.896

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -9.083.696 -5.112.910

Buitengewone baten 35 0 0

Buitengewone lasten 35 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR -9.083.696 -5.112.910

Aandeel derden in resultaat 252.412 148.543

Resultaat Boekjaar instelling -9.336.108 -5.261.453

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten -9.336.108 -5.261.453
-9.336.108 -5.261.453
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT over 2012

Ref. 2012 2011

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -7.127.101 -2.790.014

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 6.031.444 6.466.225

- mutaties voorzieningen 2.363.094 438.959

8.394.538 6.905.184

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 -20.040

- mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 

/ DBC-zorgproducten -2.301.989 7.127.936

- vorderingen 9.453.182 1.725.096

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringsoverschot -4.190.876 5.767.152

- kortlopende schulden aan kredietinstellingen 0 -21.081.879

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 16.131.024 2.197.045

19.091.342 -4.284.690

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 20.358.779 -169.520

Betaalde interest -2.156.013 -2.286.814

Buitengewoon resultaat 0 0

-2.156.013 -2.286.814

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 18.202.766 -2.456.334

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -3.995.984 -5.069.180

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 -4.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.995.984 -5.073.180

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 12.500.000

Aflossing langlopende schulden -14.914.082 -4.960.548

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -14.914.082 7.539.452

Mutatie geldmiddelen -707.299 9.938

Saldo liquide middelen ultimo boekjaar 1.560.261 43.832

Saldo liquide middelen ultimo vorig boekjaar 43.832 33.894
Mutatie liquide middelen boekjaar 1.516.429 9.938

Toelichting:
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Stichting 't Lange Land Ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen
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Maatregelen voor de korte termijn

Eind 2012 is gestart met het verhogen van de omzet door het wegwerken van wachtlijsten (onder  meer door het 

houden van extra spreekuren) en het terugbrengen van het bruto onderhanden werk, terwijl er een extra taakstelling 

voor de beheersing van de kosten van kracht werd. Verder heeft LLZ ingezet op het temporiseren van investeringen, 

het sneller factureren en het sneller innen van debiteuren. Daarbij werd door de verzekeraars versneld betaald. De 

zorgverzekeraars hebben het LLZ conform het huidige profiel gecontracteerd voor 2013 en contractbesprekingen voor 

2014 zijn inmiddels met nagenoeg alle zorgverzekeraars afgerond.

Maatregelen voor de lange termijn

De maatregelen voor de langere termijn betreffen ingrijpende maatregelen, zoals personeelsreductie en 

herziening van leverancierscontracten. Na het verslagjaar zijn verstrekkende conclusies getrokken en besluiten 

genomen die de continuïteit van het LLZ waarborgen en eind mei 2013 is het “Plan LangeLand 3.0” definitief 

vastgesteld. Hierin staan de plannen en de ontwikkelingen voor de komende vijf jaar beschreven. Deze ontwikkelingen 

moeten vanaf 2013 leiden tot een positief exploitatieresultaat en een positieve cashflow.

Onderdeel van dit plan is een balansherstructurering met inbreng door verschillende partijen. De belangrijkste 

onderdelen daarin zijn dat:

- het LLZ wordt opgenomen in de holdingstructuur van Stichting Fundis te Gouda die € 6 miljoen aan kapitaal inbrengt. 

Hiertoe is op 10 juli 2013 een intentieverklaring getekend door de voorzitters van de Raden van Bestuur van Fundis en 

't Lange Land Ziekenhuis. Op 7 oktober 2013 heeft de raad van Commissarissen van Fundis ingestemd met de 

overname van het LLZ . De overname is eind augustus 2013 goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt.

- in samenwerking tussen Fundis en een andere partij € 3 miljoen aan achtergestelde lening zal worden ingebracht.

- de specialisten van het LLZ € 1,5 miljoen aan kapitaal inbrengen. De medische staf heeft unaniem ingestemd dit 

bedrag ad € 1,5 miljoen voorshands ter beschikking te stellen als achtergestelde lening, d.w.z. tot de omzetting van de 

stichting in een BV heeft plaatsgevonden.

- personeel € 0,5 miljoen aan rentedragende schuld inbrengt. Dit geschiedt op vrijwillige basis via een 

participatieregeling, middels een obligatieregeling.

- het aflossingsprofiel van de bankleningen wordt aangepast aan de draagkracht van het LLZ. Dit is in september 2013 

door het LLZ afgestemd met ING en BNG. Beide banken zijn bereid om op constructieve wijze mee te werken aan een 

oplossing op dit gebied.

- de gemeente Zoetermeer continueert de borgstellingen van leningen.

- over de uitstaande verplichtingen afspraken worden respectievelijk zijn gemaakt met crediteuren.

Finalisering en formalisering van bovengenoemde punten is deels nog gaande, maar gegeven alle positieve 

ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben de Raad van Bestuur en de direct betrokken stakeholders er 

vertrouwen in dat het “Plan LangeLand 3.0” zal worden gerealiseerd. Op basis hiervan wordt in de jaarrekening 

uitgegaan van waardering op basis van continuïteit.

Vestigingsplaats

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is gevestigd te Zoetermeer (Toneellaan 1, 2725 NA  Zoetermeer). De activiteit van ’t 

Lange Land Ziekenhuis betreft het bieden van breed pakket medisch specialistische zorg voor de stad Zoetermeer en 

omstreken.

Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft ten doel het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van de 

gezondheidszorg in de ruimste zin, waaronder in ieder geval begrepen het instandhouden, beheren en exploiteren van 

een instelling voor medisch-specialistische zorg met bijbehorende inrichtingen en voorzieningen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen en Titel 9 Boek 2 BW.

Doorlopende nummering

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis heeft gebruik gemaakt van het door het ministerie van VWS opgestelde model 

jaarrekening document. Doordat diverse jaarrekeningposten en –toelichtingen niet van toepassing zijn is er geen 

opeenvolgende nummering door heel de jaarrekening.

Algemene toelichting met betrekking tot continuïteit van de bedrijfsactiviteiten

Het jaar 2012 is afgesloten met een verlies van circa € 9,3 miljoen. Naast het effect van het exploitatieverlies op het 

eigen vermogen en een blokkade op de rekening-courant faciliteit ontstonden gedurende het jaar 2012 

liquiditeitsissues. Verrekeningen aan verzekeraars dienden plaats te vinden zonder dat daar additionele (rekening 

courant) faciliteiten van de bank tegenover stonden. Naar aanleiding van de ontwikkeling van het resultaat en de 

liquiditeit ontstond er een gerede twijfel omtrent de continuïteit wat resulteerde ingrijpende maatregelen voor de korte 

en langere termijn.



Stichting 't Lange Land Ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De Stichting 't Lange Land Ziekenhuis ( hierna:LLZ ) staat aan het hoofd van de Lange Land Groep.

De Groepstructuur is als volgt :
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Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is houder van 51% van de aandelen van Lange Land Huidkliniek BV, opgericht 17 

augustus 2010, statutaire zetel te Zoetermeer, kantoor houdend te Zoetermeer. De activiteiten van Lange Land 

Huidkliniek B.V. bestaan uit: Het verlenen van verzekerde en niet-verzekerde preventieve, curatieve, palliatieve en 

cosmetische behandelingen van aandoeningen van de huid; het doen van onderzoek naar preventieve, curatieve, 

palliatieve en cosmetische behandelingen van aandoeningen van de huid en holding- en financieringsactiviteiten 

voornamelijk uit het voeren van een ziekenhuisapotheek. Het eigen vermogen van Lange Land Huidkliniek bedraagt 

per 31 december 2012 € 1.164.271.

Lange Land Huidkliniek is maat in de maatschap EOS Huidlaserkliniek West, statutaire zetel te Zoetermeer, kantoor 

houdend te Zoetermeer. De activiteiten van EOS Huidlaserkliniek West bestaan voornamelijk uit het behandelen van 

mensen met huidaandoeningen, met name onverzekerde zorg. Het eigen vermogen van EOS Huidlaserkliniek West 

bedraagt per 31 december 2012 ca. € 116.650.

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is houder van 50% van de aandelen van Dialysecentrum Zoetermeer B.V., 

statutaire zetel te Den Haag, kantoor houdend te Den Haag. De activiteiten van Dialysecentrum Zoetermeer B.V. 

bestaan voornamelijk uit het dialyseren van nierpatiënten. Het eigen vermogen van Dialysecentrum Zoetermeer B.V. 

bedraagt per 31 december 2012 ca. € 212.000.

Groepsverhoudingen

Lange Land Holding BV is 100% aandeelhouder van Lange Land Kliniek BV, opgericht d.d. 10 april 2007, statutaire 

zetel te Zoetermeer en houdt kantoor in Zoetermeer. Het eigen vermogen van Lange Land Kliniek bedraagt per 31 

december 2012 € 14.270.

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is houder van 100% van de aandelen van Lange Land Holding BV, opgericht d.d. 

10 april 2007, statutaire zetel te Zoetermeer, kantoor houdend in Zoetermeer. Het eigen vermogen van Lange Land 

Holding BV bedraagt per 31 december 2012 ca. € 18.000.

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is tevens statutair bestuurder van stichting beheer Registergoederen Algemeen 

Ziekenhuis Zoetermeer en stichting Zorg bij Uitstek.

• Stichting beheer Registergoederen Algemeen Ziekenhuis Zoetermeer, opgericht d.d. 13 december 1994, statutaire 

zetel te Zoetermeer, kantoor houdend in Zoetermeer kent als activiteit het beheer van onroerend goed. Het eigen 

vermogen van stichting beheer Registergoederen Algemeen Ziekenhuis Zoetermeer bedraagt per 31 december 2012 € 

4.179.

• Stichting Zorg bij Uitstek, opgericht d.d. 27 april 2010, statutaire zetel te Zoetermeer, kantoor houdend in Zoetermeer 

kent als activiteit het bevorderen van-, het verlenen van- en het organiseren van de gezondheidszorg en het verrichten 

van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Het eigen vermogen van stichting 

Zorg bij Uitstek bedraagt per 31 december 2012 € 138.906.

EOS Huidlaserkliniek 
West 

100% 

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis 

Lange Land Kliniek BV 

Lange Land 
Huidkliniek BV 

Lange Land Holding BV Stichting Zorg bij Uitstek Stichting Beheer  
Registergoederen 
Algemeen Ziekenhuis 
Zoetermeer 

DialyseCentrum 
Zoetermeer BV 

100% 50% 

51% 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Consolidatie

Nadere informatie inzake de joint venture DialyseCentrum Zoetermeer BV

Verbonden rechtspersonen

Vergelijking met voorgaand jaar
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De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar met 

uitzondering van de onderstaande stelselwijziging. De vergelijkende cijfers zijn aangepast daar waar dit het inzicht ten 

goede komt. 

Daarnaast is er als gevolg van de invoering van de prestatiebekostiging in 2012 sprake van een gewijzigde 

omzetdefinitie. Tot 2011 werd de omzet in het gereguleerde deel van de zorg bepaald door de hoogte van het 

functiegerichte budget, de werkelijk gefactureerde omzet diende ter dekking van dit functiegerichte budget. Verschillen 

tussen de werkelijk gefactureerde omzet en het functiegerichte budget kwamen tot uitdrukking in het 

financieringstekort resp. financieringsoverschot.

Vanaf 2012 bestaat de omzet in het gereguleerde deel van de zorg uit de werkelijk gefactureerde omzet (inclusief 

mutatie onderhandenwerk) plus het zogenaamde transitiebedrag. Het transitiebedrag betreft 95% van het verschil 

tussen de omzet volgens de nieuwe definitie en de omzet volgens het functiegerichte budget. Het transitiebedrag is 

bedoeld om de risico’s van de invoering van prestatiebekostiging te mitigeren. In 2013 wordt het transitiebedrag nog 

voor 70% betrokken in de omzetbepaling. Daarna bestaat de omzet uit gefactureerde omzet, de mutatie 

onderhandenwerk en de nog te factureren Zorgproducten.

De geconsolideerde jaarrekening van stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is opgesteld met toepassing van de 

grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van stichting ’t Lange Land Ziekenhuis.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken

rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen

onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het

vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde

jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep 

behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:

• Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis

• Stichting beheer Registergoederen Algemeen Ziekenhuis Zoetermeer

• Lange Land Holding BV

• Lange Land Kliniek BV

• Stichting Zorg bij Uitstek

• Lange Land Huidkliniek BV

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de 

consolidatie gebleven:

• Stichting vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer

Alle rechtspersonen, zoals benoemd in de paragraaf “groepsverhoudingen” worden aangemerkt als verbonden 

partijen. Dit aangezien stichting ’t Lange Land Ziekenhuis invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en 

financiële beleid van deze rechtspersonen.

De transacties van betekenis die ’t Lange Land Ziekenhuis met verbonden partijen is aangegaan hebben onder 

normale marktvoorwaarden plaatsgevonden.

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de 

consolidatie betrokken zijn:

• Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis, gezeteld in Zoetermeer. Deze is te kwalificeren als steunstichting in 

de zin van artikel 7, lid 6 RVW (RJ 655.505) en is derhalve buiten de consolidatie gebleven. 

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis en stichting HagaZiekenhuis hebben hun dialyseactiviteiten gezamenlijk verder 

vorm en inhoud gegeven in de joint venture DialyseCentrum Zoetermeer BV. In lijn met RJ 655.502 is de volgende 

informatie van belang:

• De activiteiten van DialyseCentrum Zoetermeer B.V. bestaan uit het dialyseren van nierpatiënten. Het 

vestigingsadres van DialyseCentrum Zoetermeer B.V. is Toneellaan 1, 2725 NA te Zoetermeer.

• Voor de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht van DialyseCentrum Zoetermeer BV verwijzen we 

naar bijlage 1 die is opgenomen in de bijlage bij de jaarrekening.

• Naast stichting ’t Lange Land Ziekenhuis participeert stichting HagaZiekenhuis voor 50% in deze joint venture. Deze 

mede participant is gevestigd aan de Leyweg 275, 2545 CH te 'S-Gravenhage.

• Het bestuur van DialyseCentrum Zoetermeer BV bestaat uit de heer L. Vleming. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Stelselwijziging inzake de grondslag voor waardering van de voorraden.
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Met ingang van 2012 worden de voorraden, gezien de geringe (niet materiële financiële)omvang en de beperkte 

invloed van de voorraadmutaties op het resultaat, niet opgenomen in de balans.

Deze waardering ligt ook in lijn met het wijzigende voorraadbeleid van stichting ’t Lange Land Ziekenhuis, waarbij 

voorraden (naar verwachting met ingang van eind 2013) op consignatie basis zullen worden gaan afgenomen van 

leveranciers.

Deze stelselwijziging is met terugwerkende kracht (retrospectieve verwerkingswijze) doorgevoerd door het eigen 

vermogen aan het eind van het boekjaar 2011 te herrekenen op basis van de gewijzigde grondslagen. Het verschil 

tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar voor en na herrekening bedraagt € 195.000 en 

is als rechtstreekse mutatie ten laste van het eigen vermogen van stichting ’t Lange Land Ziekenhuis verwerkt aan het 

begin van het boekjaar 2012. Het resultaat over 2012, op basis van de nieuwe grondslagen bedraagt € 9,3 miljoen 

negatief. Indien de oude grondslagen zouden zijn toegepast zou het resultaat over 2012  ook € 9,3 miljoen negatief 

bedragen.

Onzekerheden omzetverantwoording 2012 en bijbehorende balansposities als gevolg van 

prestatiebekostiging

Achtergrond

In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem van bekostiging via budgetten 

op volledige prestatiebekostiging. De invoering van de prestatiebekostiging vindt plaats in de volgende stappen naar 

het gewenste eindmodel van volledige prestatiebekostiging: 

• Het afschaffen van de ziekenhuisbudgetten zodat ook de prijsgereguleerde prestaties van het A-segment onder 

prestatiebekostiging vallen; 

• Uitbreiding van het vrije segment; 

• Introductie van een vast segment met beschikbaarheidsbijdragen voor bepaalde zorgfuncties; 

• Integrale vergoeding van de kapitaalslasten in de tarieven. 

        

Met de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel DBC’s Op weg naar Transparantie (DOT) in 2012 zijn circa 

30.000 diagnose behandeling combinaties (DBC’s) vervangen door circa 4.400 DBC-zorgproducten. De gelijktijdige 

overgang naar prestatiebekostiging in 2012 (met meer vrije prijzen en risicodragendheid) heeft veel inzet van alle 

betrokken partijen gevraagd en gekregen. 

In het eindmodel geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde prestatie betaald worden, op basis 

van integrale tarieven. Naast het vrije segment met volledig vrije prijzen resteert een gereguleerd segment met 

maximumtarieven voor zorg die niet geschikt is voor vrije prijsvorming. Daarnaast is er een vast segment voor zorg die 

met prestatiebekostiging onvoldoende geborgd zou zijn. 

Onder het eindmodel wordt de situatie verstaan die geldt vanaf 2015, na afloop van de transitieregulering die de 

komende jaren van toepassing is. Gedurende de transitiefase wordt het eindmodel al geïmplementeerd, met 

uitzondering van de integrale tarieven waarbij ook de honorariumcomponent in het integrale tarief is opgenomen en de 

gedifferentieerde kapitaallastenopslag, aangevuld met flankerend beleid. 

Het flankerend beleid omvat een drietal overgangsmodellen: 

• Transitiemodel prestatiebekostiging (2012-2013) 

• Garantieregeling kapitaallasten (2012-2016) 

• Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (2012-2014) 

Sector breed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, dat 

in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door de gelijktijdig doorgevoerde veranderingen 

in bekostiging, DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars, gecombineerd met de 

invoering van prestatiebekostiging, ontstaan over 2012 sector breed materiële onzekerheden in de jaarrekeningen en 

bekostigingsverantwoordingen van ziekenhuizen en UMC’s. 
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De invoering van de prestatiebekostiging en het transitiemodel heeft binnen en buiten de 'cure'-sector de afgelopen tijd 

tot veel discussies geleid wat betreft de verantwoording van de omzet, en gerelateerde balansposten in de 

jaarrekening van instellingen die medisch specialistische zorg leveren. Over eventuele verantwoording- en 

controlevraagstukken waar de instellingen tegenaan zijn gelopen bij het opstellen en controleren van de jaarrekening 

2012 en deelverantwoordingen is tussen partijen (VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN en Coziek) periodiek overleg geweest ter 

invulling van generieke standpunten ten aanzien van generieke sectorbrede onduidelijkheden.

Gevolgen invoering prestatiebekostiging en transitiemodel

Transitiemodel

Per 2012 wordt de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging ook voor 

prestaties van het A-segment. De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor 

gebudgetteerde instellingen systeemrisico’s met zich mee. Met het transitiemodel zoals dat is gedefinieerd, worden de 

systeemrisico’s van de overgang van budgetbekostiging naar volledige prestatiebekostiging deels ondervangen. 

De systeemrisico’s worden opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op basis van 

het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in 2012. Het transitiebedrag 

wordt in 2012 voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012. 

        

In essentie is de doelstelling van het transitiemodel een demping van de overgang van budgetbekostiging naar 

prestatiebekostiging. Belangrijk is dat het schaduw FB aangrijpt op het A-segment van 2011. Dit betekent concreet dat 

het deel van het A-segment, dat in 2012 wordt overgeheveld naar het B-segment, ook meetelt in de berekening van 

het transitiebedrag. De zorg die vóór 2012 tot het B-segment werd gerekend blijkt daarentegen buiten beschouwing bij 

de berekening van het transitiebedrag

Geïdentificeerde risico's en onzekerheden

Vanuit bovenstaande veranderingen zijn in het veld diverse risico’s en onzekerheden geïdentificeerd. De belangrijkste 

voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in de 

jaarverantwoording 2012 is omgegaan betreffen de volgende: 

        

Overloop DBC's uit 2011      

Bij de bepaling van de zorgproducten onder de DBC-systematiek zijn in de periode 2006 tot en met 2011 elk jaar 

onzekerheden geconstateerd primair vanwege bepaalde vrijheidsgraden in de normen voor het typeren en declareren 

van DBC’s. In de jaarrekeningen over die jaren is dit betrokken vanuit een inschatting in welke mate dit kan leiden tot 

correcties vanuit de materiële controles door de verzekeraars. Over 2012 is een analyse opgesteld waarbij in kaart is 

gebracht welke ten aanzien van welke DBC’s de grootste risico’s worden gelopen aangevuld met een nadere analyse 

uitgevoerd op de door de zorgverzekeraars uitgevoerde materiële en COPE controles over de gefactureerde DBC’s in 

2012 en afgelopen jaren. Als gevolg hiervan is een onzekerheid ingeschat van nihil, exclusief de aanpassingen op de 

verpleegdagen definitie van € 0,6 miljoen, op de gefactureerde omzet uit hoofde van DBC’s en hebben niet geleid tot 

een verlaging van de omzet in de bepaling van de omzetverantwoording 2012. 

Segmentering productie      

Toewijzing van DBC-zorgproducten aan de segmenten A, B-oud en B-nieuw vindt plaats op basis van door de NZA 

vastgestelde tabellen. Ten aanzien van de toewijzing van afgesloten en gefactureerde producten aan de segmenten is 

de kruisjes tabel van de NZa gevolgd. 

        

Bepaling onderhanden werk      

Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo 

2012 nog niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op basis van geregistreerd verwacht 

zorgproduct. Dit betreft een waarde van € 10,3 mln. Van dit bedrag in de periode voorafgaand aan het opmaken van 

de jaarrekening reeds 91% gefactureerd. Op de waardering van het onderhanden werk zijn voorzieningen in mindering 

gebracht uit hoofde overschrijding van contractafspraken ad € 3,0 miljoen.

        

Definitie FB parameters      

Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid over de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop 

instellingen nieuwe definities van de NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie als 

inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen. Het LLZ 

heeft de effecten voor de definitiewijziging bepaald voor de bepaling van het schaduwbudget en de facturatie van DCB-

zorgproducten en verpleegdagen en deze gecorrigeerd in de bepaling van de opbrengstverantwoording over 2012 

hiermee is een bedrag van € 0,6 miljoen gemoeid.
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Segmentering productie      

Toewijzing van DBC-zorgproducten aan de segmenten A, B-oud en B-nieuw vindt plaats op basis van door de NZA 

vastgestelde tabellen. Ten aanzien van de toewijzing van afgesloten en gefactureerde producten aan de segmenten is 

de kruisjes tabel van de NZa gevolgd. 

        

Bepaling onderhanden werk      

Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo 

2012 nog niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op basis van geregistreerd verwacht 

zorgproduct. Dit betreft een waarde van € 10,3 mln. Van dit bedrag in de periode voorafgaand aan het opmaken van 

de jaarrekening reeds 91% gefactureerd. Op de waardering van het onderhanden werk zijn voorzieningen in mindering 

gebracht uit hoofde overschrijding van contractafspraken ad € 3,0 miljoen.

        

Definitie FB parameters      

Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid over de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop 

instellingen nieuwe definities van de NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie als 

inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen. Het LLZ 

heeft de effecten voor de definitiewijziging bepaald voor de bepaling van het schaduwbudget en de facturatie van DCB-

zorgproducten en verpleegdagen en deze gecorrigeerd in de bepaling van de opbrengstverantwoording over 2012 

hiermee is een bedrag van € 0,6 miljoen gemoeid.

Bepaling schaduwbudget      

Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling respectievelijk de nacalculatie van het 

schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa hebben in 2012 geleid tot onzekerheid over de 

omzet. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen schaduwbudget en gefactureerde omzet de (positieve of negatieve) 

compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. De NZa heeft via de Handreiking omzetverantwoording 

2012 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van het schaduwbudget. Het LLZ heeft 

bij de bepaling van het schaduwbudget de handreiking in acht genomen en daarbij de volgende keuzes gemaakt: 

• De paramaters in het kader van de bepaling van het schaduwbudget en de gedeclareerde en nog te declareren 

omzet zijn toegewezen aan de segmenten conform het schema dat als bijlage is toegevoegd aan beleidsregel BR/CU-

2068. 

• De toedeling van de correcties als gevolg van overschrijdingen van de met zorgverzekeraars afgesproken 

zorgplafonds is conform de contractuele afspraken geschied. 

• De met zorgverzekeraars overeengekomen contractuele afspraken inzake de effectuering van de regiovisie en de 

hiermee samenhangende transitie cq mirgatiekosten zijn door het LLZ opgevolgd. 

Onjuiste facturatie       

Gedurende 2012 hebben materiële controles plaatsgevonden bij het LLZ. Het effect van de verwachte materiële 

controles door de verzekeraars over de in het jaar 2012 geleverde zorg is meegenomen in de bepaling van de 

opbrengstverantwoording in de jaarrekening en het transitiebedrag. Als gevolg van deze verwachte materiële controles 

over de DOT facturatie 2012 is een correctie op de omzet toegepast, uit hoofde van de verpleegdagen definitie,  van € 

0,6 miljoen. 

Zorgcontractering       

Door het LLZ is uit hoofde van de zorgcontractering 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de 

zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie van deze 

contractafspraken. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de 

opbrengstverantwoording 2012.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva       

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen      

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.

Materiële vaste activa    

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.                                                                                                                                                          

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 

van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 2,0% of 5,0%

• Machines en installaties : 5,0%.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 20%.

Deze afschrijvingstermijnen zijn vooralsnog niet herzien. Dit vloeit voort uit het feit dat ten tijde van het opstellen van de 

jaarrekening nog geen herzien meerjaren investeringsplan beschikbaar is bij 't Lange Land Ziekenhuis.

Op grond van het plan Lange Land 3.0 is wel de beschikbare jaarlijkse investeringsruimte bepaald ad € 4 tot € 5 

miljoen. Op basis van deze recent bepaalde investeringsruimte zal een meerjaren investeringsplan worden opgesteld 

en hieruit voortvloeiend de afschrijvingstermijnen van de bestaande activa worden herzien. 

De grond waarop ’t Lange Land Ziekenhuis is gevestigd is, in tegenstelling tot de overige materiële activa categorieën 

gewaardeerd op basis van actuele waarde. De herwaarderingsreserve, zoals verantwoord onder het eigen vermogen, 

heeft betrekking op het ongerealiseerde waarderingsverschil tussen de actuele waarde en de historische aanschafprijs 

van de grond. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

De verwerking van de kosten van groot onderhoud vindt plaats via de winst- en verliesrekening.

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

bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen 

aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt 

voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 

het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Kasstroomoverzicht
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Financiële vaste activa      

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder 

geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. 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. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer ’t Lange Land 

Ziekenhuis geheel of ten dele in staat voor de schulden van de desbetreffende deelneming,  respectievelijk de feitelijke 

verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een 

voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening, welke op nominale waarde is 

gewaardeerd, wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 

voorzieningen voor oninbaarheid.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere 

waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

        

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 

de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord 

in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. 

Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten

Het onderhandenwerk uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten is gewaardeerd tegen de verwachte

opbrengstwaarde waarbij uitgegaan wordt van een percentage van voltooiing van 50%. Het

percentage van voltooiing is gebaseerd op de aanname dat er sprake is van een regelmatig openings- en sluitpatroon 

van de DBC zorgproducten.

De verwachte opbrengstwaarde ultimo 2012 is voor de DBC-zorgproducten die voor het opmaken

van de jaarrekening gesloten zijn gebaseerd op het door de medisch specialist verantwoorde verwachte zorgproduct.

De correcties uit hoofde van plafondoverschrijdingen, materiële controles en wijziging van de

verpleegdagdefinitie zijn verwerkt in het onderhandenwerk. De bepaling van de correcties en de

toewijzing van de correcties naar de jaarlagen 2012 en 2013 is geschiedt overeenkomstig de

bepalingen in de Handreiking omzetverantwoording 2012.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op grond van verwachte 

oninbaarheid. Deze is statisch bepaald.

Liquide middelen       

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.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet 

zich voor bij wijzigingen in omstandigheden 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 netto-kasstromen die het actief naar 

verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de 

geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden 

bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vervreemding van vaste activa

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

Voorraden

De voorraden zijn, gezien de geringe ( financiele ) omvang en de beperkte invloed van de voorraadmutaties op het 

resultaat met ingang van 1 januari 2012 niet opgenomen in de balans.
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Financiële instrumenten      

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Het LLZ kent geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele 

direct toekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

        

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, verminderd met 

bijzondere waardeverminderingsverliezen.     

Overige financiële verplichtigen

Financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde.       

      

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille

Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden 

gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de winst- en 

verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de 

resultatenrekening vermeld.

Herwaarderingsreserve       

Waardevermeerderingen van materiële activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in 

de herwaarderingsreserve. Waardering tegen actuele waarde (directe opbrengstwaarde) van materiële vaste activa 

vindt alleen plaats indien bij beoogde buiten gebruikstelling of desinvestering. Uitzondering hierop de waardering van 

de grond.

Worden waardeveranderingen van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt, dan worden 

waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve 

wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische 

kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. 

Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij 

ten gunste van de exploitatie (RJ 212.502).

Voorzieningen      

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

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

wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 

vermeld.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief 

in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van 

de verplichting.   

Reorganisatievoorziening

De reorganisatievoorziening is opgenomen in verband met het sociaal plan inzake de afbouw van de

personele formatie welke niet via natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd en is nominaal gewaardeerd.

     

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gewaardeerd tegen contante waarde en omvat de

toekomstige verplichting, die het LLZ heeft inzake jubileumuitkeringen. Bij bepaling van de omvang van de voorziening 

is, op basis van ervaringcijfers, rekening gehouden met het personeelsverloop.

                  

Voorziening persoonlijk budget levensfase

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

kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van 

rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De 

berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-

jarige leeftijd.

Schulden       

(Langlopende) schulden worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde)
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Algemeen       

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

de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 

kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd 

zijn.

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

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele 

leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden 

onder de bedrijfslasten verantwoord.

Pensioenen       

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegd-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 stichting ’t 

Lange Land Ziekenhuis.

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het LLZ 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. 

Naar de stand van ultimo juli 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103% (bron:

website http://www.pfzw.nl). In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad

van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet

geen noodzaak voor de aangesloten zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren (bron: website http://www.pfzw.nl d.d 19 maart

2013). De Pensioenfonds Zorg & Welzijn-regeling is een toegezegde-pensioenregeling. Stichting ’t Lange Land 

Ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval

van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige

premies. Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 

het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 27.859.248 28.863.518

Machines en installaties 910.706 947.593

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 25.835.512 30.239.197

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.086.602 1.176.395

Totaal materiële vaste activa 55.692.068 61.226.703

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Boekwaarde per 1 januari 61.226.703 62.623.748

Bij: investeringen 1.608.673 5.069.180

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 6.031.444 6.466.225

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: desinvesteringen 1.111.864 0

Boekwaarde per 31 december 55.692.068 61.226.703

Aanschafwaarde 109.074.575 109.689.630

Cumulatieve herwaarderingen 3.638.804 3.638.804

Cumulatieve afschrijvingen 57.021.311 52.101.731

  

Toelichting:
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Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich 

voor bij wijzigingen in omstandigheden 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 netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te 

realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.

 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte 

contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

In 2011 zijn de bekostigingsregels voor zorgvastgoed aangepast. Volledige nacalculatie van

kapitaallasten van goedgekeurde investeringen wordt vervangen door prestatiebekostiging. Als gevolg van deze wijziging in de 

bekostiging is geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als 

gevolg hiervan heeft het Lange Land Ziekenhuis conform RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd 

uit de toekomstige opbrengsten. De contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed is benaderd op 

het niveau van de kasstroom genererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de daarmee 

samenhangende activa per 31 december 2012.

’t Lange Land Ziekenhuis heeft de directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kas-

stromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde 

van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2012.

Nadere specificaties

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste 

activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZI / WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen 

naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen 

projecten.

Actuele waarde van de grond

De grond waarop het Lange Land Ziekenhuis is gevestigd is, in tegenstelling tot de overige materiële activa categorieen, 

gewaardeerd op basis van actuele waarde. De herwaarderingsreserve heeft betrekking op het ongerealiseerde waarderingsverschil 

tussen de actuele waarde en de historische aanschafprijs van de grond.

De herwaardering ad € 3,6 miljoen heeft plaats gevonden in het boekjaar 2009 en was gebaseerd op de aldan geldende WOZ 

waarde.

Recentelijk heeft een onafhankelijke taxateur cq makelaar de boekwaarde van het ziekenhuis, inclusief de geherwaarderde grond, 

getoetst tegen de huidige marktwaarde.

Uit deze toetsing blijkt dat  2 externe onafhankelijke partijen de marktwaarde van deze vastgoedpositie minimaal waarderen op het 

niveau van de boekwaarde. Daarmee heeft het LLZ , mede in relatie tot de uitgevoerde bedrijfswaardeberekening , vastgesteld dat 

er geen mutatie hoeft te worden doorgevoerd inzake de verantwoorde herwaardering.
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Deelnemingen 9.000 9.000

Vorderingen uit hoofde van maatschapsdeel in EOS Huidlaserkliniek West 73.918 73.918

Totaal financiële vaste activa 82.918 82.918

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 2012 82.918

Bij: kapitaalstorting 0

Bij: verstrekte lening 0

Af: ontvangen aflossing leningen 0

Af: waardeverminderingen 0

Boekwaarde per 31 december 2012 82.918

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen 100 

%

Resultaat 100 

%

€ €

De Lange Land Huidkliniek BV 9.180 51% 1.164.271 515.126

De Lange Land Holding BV 18.000 100% 18.000 0

De Lange Land Kliniek BV 18.000 100% 14.270 11.894

DialyseCentrum Zoetermeer BV 9.000 50% 212.000 138.000

Zeggenschapsbelangen:
Stichting Beheer Register 

Goederen Algemeen Ziekenhuis 

Zoetermeer 0 0% 4.179 68.399

Stichting Zorg bij Uitstek 0 0% 138.906 66.007

EOS Huidlaserkliniek West 0 50% 116.650 PM

Toelichting:
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Dermatologische Zorg

Dialyse Zorg

Economisch Eigendom 

Onroerend Goed

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn: 

• Een resterende levensduur van gemiddeld 34 jaar, wat tot een totale levensduur van het vastgoed (inclusief 

levensduurverlengende verbouwingen) leidt van gemiddeld 59 jaar. 

• Een gehanteerde restwaarden van € 7 miljoen, zijnde de in de jaarrekening 2012 verantwoorde waardering van de grond, exclusief 

indexering.

• Geen volumegroei

• Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2013 tot en met 2017, en genormaliseerde trendmatige kasstromen 

vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling 

2012-2017. 

• Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur 

in gebruik te houden. 

• Een disconteringsvoet van 7,1%, zijnde de ingeschatte WACC van ’t Lange Land Ziekenhuis. 

Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2012 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen bedraagt circa € 

7 miljoen. 

Aangezien dit saldo positief is, zijn er geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed.

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Paragraaf 5.1.4 geeft een nadere specificatie van de groepsverhoudingen.

Kernactiviteit

Dermatologische Zorg

Houdstermij

Niet verzekerde zorg

ZBC

Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:
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ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Totaal voorraden 0 0

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 4.014.987 5.533.500

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 3.876.705 3.786.984

Onderhanden werk specialisten in loondienst 194.591 144.179

Af: ontvangen voorschotten -7.153.342 -10.833.711

Totaal onderhanden projecten 932.941 -1.369.048

De specificatie per onderhanden project

 is als volgt weer te geven: Gerealiseer-

de project-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2012

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

CZ   2.378.176 0 2.735.864 -357.688

Menzis   1.622.917 0 1.662.855 -39.938

Achmea   1.466.852 0 1.611.790 -144.938

VGZ   1.489.493 0 666.317 823.176

Multizorg   1.094.074 0 476.516 617.558

Overigen   34.771 0 0 34.771

Totaal (onderhanden projecten) 8.086.283 0 7.153.342 932.941

Toelichting:
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De voorraden zijn, gezien de geringe (financiële)omvang en de beperkte invloed van de voorraadmutaties op het resultaat, met 

ingang van 01-01-2012  niet opgenomen in de balans.

De omzetcorrecties ad € 3,1  miljoen zijn ten laste van het onderhanden werk uit hoofde van DBC's - DBC Zorgproducten gebracht.

De afname van het bruto onderhanden werk positie hangt samen met de  versnelde facuratie in 2012.

De bevoorschotting vanuit de Zorgverzekeraars is naar rato toegerekend aan het onderhanden werk enerzijds (€ 7,1 miljoen) , de 

positie nog te factureren DBC Zorgproducten, verantwoord onder de overige vorderingen, anderzijds (€ 8,1 miljoen) en het 

onderhanden werk Medisch Specialisten Niet in Loondienst ( 4,7 miljoen).
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ACTIVA

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

t/m 2009 2010 2011 2012 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari -5.133.008 -3.696.277 -6.955.087 0 -15.784.372

Financieringsverschil boekjaar 0 0

Correcties voorgaande jaren 0 0 -603.463 -603.463

Betalingen/ontvangsten 3.343.474 -697.936 2.148.801 4.794.339

Subtotaal mutatie boekjaar 3.343.474 -697.936 1.545.338 0 4.190.876

Saldo per 31 december -1.789.534 -4.394.213 -5.409.750 0 -11.593.496

Stadium van vaststelling (per erkenning):

  C C C  

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-12 31-dec-11

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 11.593.496 15.784.372

-11.593.496 -15.784.372

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2012 2011

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 0 44.463.762

 0 0

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Verpleeg- en verzorgingsgelden 0 0

Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging 0 0

Honoraria medisch-specialistische hulp 0 631.141

Vergoedingen voor klinische en poliklinische verrichtingen 0 7.584.723

Gedeclareerde DBC-omzet 0 46.250.175

Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget) 0 -5.191.463

Andere vergoedingen 0 0

Totaal financieringsverschil 0 -4.810.815

Toelichting:
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Tot en met augustus 2013  is deze schuldpositie  afgebouwd tot een bedrag van Euro 0,2 miljoen. De bedragen uit hoofde van het 

financieringsoverschot zijn afgestemd met de Zorgverzekeraars en sluiten aan met de definitieve afrekening van het NZA ultimo 

december 2012.
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ACTIVA

7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) 45.711.255 0

Af: A omzet (inclusief overloop) 9.042.113 0

Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met 33.999.543 0

      vergoeding in schaduwbudget in B nieuw

Transitiebedrag 2.669.599 0

31-dec-12 31-dec-11

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 2.536.119 0

- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0

2.536.119 0

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:

2012 95% 2.536.119

2013 70% 1.868.719

2014 0% 0

Toelichting:

8. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Vorderingen op debiteuren 11.655.148 18.810.354

Vorderingen op Dialysecentrum Zoetermeer BV 117.502 419.056

Vordering specialisten 3.828 2.169.187

Vooruitbetaalde bedragen 492.926 670.884

Nog te ontvangen bedragen 74.159 24.460

Gesloten en nog te factureren DBC's / DBC-zorgproducten 1.058.059 2.907.994

Overige overlopende activa 93.082 482.070

Totaal overige vorderingen 13.494.703 25.484.005

Toelichting:

10. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Bankrekeningen 1.560.092 43.483

Kassen 169 349

Totaal liquide middelen 1.560.261 43.832
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Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening in aftrek op de vorderingen gebracht van € 141.287 (ultimo 2011 € 552.080 )

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen is € 32.666 van de vorderingen verpand. In 2012 is een actief beleid 

gevoerd op de debiteuren. De facturatie gebeurt  m.i.v. 2012 om de 14 dagen en de betaaltermijn is 7 dagen.

De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor 

medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude 

bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De 

zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch 

specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

Op de vorderingen specialisten is de bevoorschotting Onderhanden werk ad Euro 4,7 miljoen in mindering gebracht.Op de  gesloten 

en nog te factureren DBC's is de bevoorschotting van Euro 8,1 miljoen in mindering gebracht.
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ACTIVA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Geconsolideerd vermogen

Het geconsolideerd vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Kapitaal 45 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen -4.844.921 4.491.187

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 22.689 22.689

Aandeel derden 566.654 314.242

Totaal geconsolideerd vermogen -4.255.533 4.828.163

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012

€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

45 0 0 45

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 852.507 -9.336.108 0 -8.483.601

Herwaarderingsreserve 3.638.680 0 0 3.638.680

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 4.491.187 -9.336.108 0 -4.844.921

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012

€ € € €

Algemene reserves:

Stichting 't Lange Land Ziekenhuis 22.689 0 0 22.689

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 22.689 0 0 22.689

Aandeel derden

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012

Aandeel derden Huidkliniek BV 314.242 252.412 0 566.654

Totaal aandeel derden 314.242 252.412 0 566.654

Toelichting:
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Herwaarderingsreserve

Uitzondering op de basiswaarderingsgrondslagen van de materiële vaste activa vormt de waardering van de grondpositie. Deze is 

gewaardeerd tegen actuele waarde. In 2009 is de grond geherwaardeerd . Uitgangspunt was de waarde OZB. De herwaardering 

bedroeg € 3.638.680. Over de grond wordt niet afgeschreven. De herwaardering ad € 3,6 miljoen heeft plaatsgevonden in het 

boekjaar 2009 en was gebaseerd op de aldan geldende WOZ waarde. 

Zie voor nadere toelichting de toelichting bij de materiële vaste activa.

Toelichting:

Algemeen

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.



Stichting 't Lange Land Ziekenhuis

5.1.5 TOELICHTING OP DE  GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

12. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 31-dec-2012

€ € € € €

Reorganisatievoorziening 0 1.873.000 0 0 1.873.000

Jubilea 184.305 10.463 10.369 0 184.399

Persoonlijk Levensfase Budget 1.119.000 805.714 315.714 0 1.609.000

     

Totaal voorzieningen 1.303.305 2.689.177 326.083 0 3.666.399

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

31-dec-2012

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.620.045

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.728.095

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 318.259

Toelichting per categorie voorziening:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Schulden aan banken 28.711.612 43.625.696

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 28.711.612 43.625.696

Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 48.117.493 39.954.506

Bij: nieuwe leningen 0 12.500.000

Af: aflossingen 4.491.799 4.337.013

Stand per 31 december  43.625.694 48.117.493

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 14.914.082 4.491.797

Stand langlopende schulden per 31 december 28.711.612 43.625.696

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 14.914.082 4.491.797

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.711.612 43.625.696

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 16.163.230 17.638.399

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

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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De reorganisatievoorziening is opgenomen in verband met het sociaal plan inzake de afbouw van de

personele formatie welke niet via natuurlijk verloop kan worden afgebouwd. Deze is gewaardeerd

tegen nominale waarde.

De voorziening jubilea is gewaardeerd tegen contante waarde en omvat de

toekomstige verplichting, die het LLZ heeft inzake jubileumuitkeringen. Bij bepaling van de omvang van de voorziening is, op basis 

van ervaringcijfers, rekening gehouden met het personeelsverloop.

De voorziening ‘PLB (persoonlijk levensfase budget)’ is gewaardeerd tegen contante waarde en omvat de toekomstige verplichting, 

die het LLZ heeft inzake persoonlijk levensfase budget. Bij bepaling van de omvang van de voorziening is, op basis van 

ervaringcijfers, rekening gehouden met het personeelsverloop.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

14. Schulden uit hoofde van honorariumplafond

In € Gedeclareerd aan het Gedeclareerd via het Totaal 2012 Totaal 2011

ziekenhuis lokaal collectief

Lokaal omzetplafond 3.613.120 12.263.163 15.876.283 0

-/- gedeclareerd 2.818.380 11.538.116 14.356.496 0

-/- mutatie Onderhanden projecten 0 0 0 0

-/- onderdeclaratie 794.740 725.047 1.519.787
Saldo in balans (schuld) 0 0 0 0

Toelichting:

16. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Schulden aan banken 0 2.781.014

Crediteuren 11.688.701 3.844.842

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 14.914.082 4.491.797

Belastingen en sociale premies 1.960.160 1.809.242

Schulden terzake pensioenen 413.469 381.475

Vakantiegeld 1.067.304 1.153.410

Vakantiedagen 738.486 863.667

Huurverplichtingen 620.000 0

Overige schulden 2.608.252 3.829.420

Overige overlopende passiva 572.582 772.004

Totaal overige kortlopende schulden 34.583.035 19.926.871

Toelichting op de schulden aan banken (langlopend en kortlopend):

44

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2012 € 2,5 mln. Deze is in februari 2013

volledig ingetrokken.

In juli 2013 is een kredietfaciliteit verstrekt met een basisbedrag van €11,4 miljoen , tegelijk hiermee is een lening van ook 

€ 11,4 miljoen afgelost.

Ten aanzien van de langlopende leningen heeft de Gemeente Zoetermeer een garantieverklaring afgegeven voor een bedrag van 

€ 34,0 miljoen. In het kader van deze garantie heeft de Gemeente Zoetermeer het recht van eerste hypotheek gekregen en

gevestigd. in 2008 is het recht van eerste hypotheek van de Gemeente Zoetermeer teruggebracht tot een bedrag van €20 miljoen.

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING en luiden als volgt:

• € 17.000.000 hypothecaire zekerheid (tweede rang) op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• Eerste pandrecht op roerende zaken ( pandgever : Beheer Investeringsgoederen Zorgvoorzieningen Zoetermeer BV )

. Eerste pandrecht op bedrijfsuitrustingen en voorraden ( pandgever : Stichting 't Lange Land Ziekenhuis)

. Compte-jointe en mede aansprakelijkheidsovereenkomst.

. Negative Pledge, pari passu en cross default verklaring.

. Er is een garantiestelling aan de ING verstrekt door de gemeente Zoetermeer voor een bedrag ad € 1,8 miljoen.

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij de NV Bank Nederlandse Gemeente  luiden als volgt:

€ 9.000.000 hypothecaire zekerheid (derde rang) op bedrijfsgebouwen en -tereinen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ABN  AMRO  Bank N.V. voor de Huidkliniek BV  bedraagt per 

31 december 2012  € 0,1 miljoen (2011:  € 0,1 miljoen).

Tevens is pandrecht verstrekt op de bedrijfsinventaris van Huidkliniek BV door de Huidkliniek BV. 

Aan de ABN AMRO zijn door de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis geen zekerheden verstrekt.

De crediteuren betaaltermijn is in 2012 verhoogd  van 30 dagen naar 60 dagen.

Daarnaast is een schuld aan de voormalige cooperatie partners van € 5 miljoen niet betaald.

Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door de 

NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. Dit zogenaamde 

honorariumplafond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere 

regel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (NR/CU-207).
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5.1.5 TOELICHTING OP DE  GECONSOLIDEERDE BALANS

17. Financiële instrumenten

18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Operational lease
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Algemeen 

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

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

De zorginstelling handelt niet in deze 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 zorginstellingen verschuldigde 

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

contract-waarde 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 95% geconcentreerd bij vijf grote verzekeraars. Het maximale 

bedrag aan kredietrisico bedraagt € 0,2 mln.Zijnde het bedrag aan vorderingen op de particulieren.

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 

zorginstelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 

beheersen.

Reële waarde 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Huurovereenkomsten

Investeringsverplichtingen

Uit hoofde van de lopende bouwprojecten bestaan per 31 december 2012 geen investeringsverplichtingen. 

Verplichtingen uit hoofde van langlopende lease-en onderhoudscontracten

Financial lease

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis heeft ultimo 2012 een financial lease contract inzake een CT-Scanapparaat.

De in het boekjaar 2012 in de exploitatie verwerkte lease betalingen bedraagt € 272.505.

De toekomstige minimale leasebetalingen en de contante waarde hiervan zijn voor de volgende perioden als volgt:

                                                                                                 Lease termijn       Contante waarde

• Periode niet langer dan 1 jaar na balansdatum:                     € 102.190            € 98.259

• Periode > 1 jaar en <= 5 jaar na balansdatum:                       €  93.674             € 86.607

De boekwaarde van deze apparatuur bedraagt ultimo 2012 € 108.507.

Stichting ’t Lange Land Ziekenhuis is geen juridisch eigenaar van deze apparatuur.

Er zijn geen (toekomstige dan wel voorwaardelijke) subleases betalingen dan wel sublease ontvangsten.

Het LLZ heeft ultimo 2012 geen andere operationele leaseovereenkomsten dan de hieronder vermelde huurovereenkomsten.

Kadelaan 6 te Zoetermeer

De stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 1 september 2008 een huurovereenkomst gesloten voor 1.885 m2 kantoorruimte, 

De huur is ingegaan op 1 september 2008 en loopt tot en met 31 augustus 2015.

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 256.444,80.

De huurprijs wordt jaarlijks geindexeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens ( 200=100) gepubliceerd door 

De huur is ingegaan op 1 november 2009 en eindigt op 31-10-2016

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 142.734,00.

De huurprijs wordt jaarlijks geindixeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens ( 200=100) gepubliceerd door 

De huur van de Kadelaan is opgezegd. De verhuizing van het aanwezige personeel zal in 2013 plaatsvinden.

Europaweg 151 te Zoetermeer

De stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 1 november 2009 een huurovereenkomst gesloten 1.354 m2 polikliniekruimte 
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De huur is ingegaan op 1 maart  2009 en eindigt op 28-03-2014

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 17.550,00

De huurprijs wordt jaarlijks geindexeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens ( 200=100) gepubliceerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Overige verplichtingen          

          

Verstrekte garanties en borgstellingen

Er zijn door de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis  garanties afgegeven aan Avero Pensioen Verzekeringen N.V. voor een bedrag 

ad € 48.308. Aan Centramed is een garantie afgegeven van € 106.147.

    

Aansprakelijkstellingen inzake groepsmaatschappijen en overige verbonden maatschappijen 

De stichting 't Lange land Ziekenhuis heeft zich niet aansprakelijk gesteld inzake enige schuld van enige groepsmaatschappij 

danwel overige verbonden partijen.

PLB – Overgangsregeling

De verplichting uit hoofde van de PLB-overgangsregeling voor 50+’ers bedraagt ultimo 2012 € 1.626.00.

Claims, geschillen en rechtsgedingen

Er loopt ultimo 2012 een juridisch geschil tussen het LLZ enerzijds en een voormalig medewerker van het ziekenhuis anderzijds. 

Het LLZ kan het financiële effect ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog niet inschatten, maar verwacht dat er geen 

(materiele) verplichting voortvloeit uit dit geschil.

 

T.Kuipersstraat te Bergschenhoek

De stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 12 november  2009 een huurovereenkomst gesloten 554 m2 polikliniekruimte 

alsmede 8 parkeerplaatsen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen uit hoofde van mogelijke toets door commissie ZN  

          

Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate 

gevormd door de NZA-circulaires en beleidsregels, waaronder de NZa  circulaire ‘Omzetverantwoording medisch specialistische 

zorg 2012, (CI/13/9c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat 

Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze 

commissie zijn de betrokken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. 

Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat 

vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als 

gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten 

van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn 

werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te 

verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2013 

verwerkt.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument       

          

Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet 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 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 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 16.634 miljoen (prijsniveau 2011).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012. Het Lange 

Land Ziekenhuis 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 2012.

Brechtzijde 20 te Zoetermeer

De stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft op 1 maart  2009 een huurovereenkomst gesloten 117 m2 polikliniekruimte.

De huur is ingegaan op 1-5- 2010 en eindigt op 1-5-2020.

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 99.000,00.

De huurprijs wordt jaarlijks geindixeerd  volgens de Consumenten Prijs Index reeks alle huishoudens ( 200=100) gepubliceerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 9.070.935 8.187.600

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 150.578 152.289

Bij: investeringsruimte verslagjaar 2.953.920 2.905.612

Af: investeringen verslagjaar 0 2.174.566

Beschikbare investeringsruimte 31 december 12.175.433 9.070.935

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 210.420
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Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi  

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 3.372.351 629.140 32.630.694 4.539.585 7.731.158 1.166.400 50.069.328 109.689.630

- cumulatieve herwaarderingen 3.638.804 0 0 0 0 0 3.638.804 3.638.804

- cumulatieve afschrijvingen 0 557.767 12.440.638 2.948.651 6.783.565 0 22.730.621 52.101.731

 

Boekwaarde per 1 januari 2012 7.011.155 71.373 20.190.056 1.590.934 947.593 1.166.400 30.977.511 61.226.703

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 22.622 127.142 145.889 295.653 1.608.673 0

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 8.610 844.899 173.383 164.029 0 1.190.921 6.031.444

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 1.111.864 1.111.864 3.045.527

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 1.933.663

  per saldo 0 0 0 0 0 1.111.864 1.111.864 1.111.864

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -8.610 -844.899 -150.761 -36.887 -965.975 -2.007.132 -5.534.635

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 3.372.351 629.140 32.630.694 4.562.207 7.858.300 200.425 49.253.117 108.252.776

- cumulatieve herwaarderingen 3.638.804 0 0 0 0 0 3.638.804 3.638.804

- cumulatieve afschrijvingen 0 566.377 13.285.537 3.122.034 6.947.594 0 23.921.542 56.199.512

Boekwaarde per 31 december 2012 7.011.155 62.763 19.345.157 1.440.173 910.706 200.425 28.970.379 55.692.068

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2%-5% 10,0% 5,0% geen 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal

rechten houding Projecten meldings-

plichtige activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 11.229.526 11.229.526 7.319.516 9.995 7.329.511 18.559.037

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 722.487 722.487 4.904.516 0 4.904.516 5.627.003

Boekwaarde per 1 januari 2012 10.507.039 10.507.039 2.415.000 9.995 2.424.995 12.932.034

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.842 1.842 0 0 0 1.842

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 561.439 561.439 538.586 0 538.586 1.100.025

- terugname geheel afgeschreven activa 0

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 1.933.663 0 1.933.663 1.933.663

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.933.663 0 1.933.663 1.933.663

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -559.597 -559.597 -538.586 0 -538.586 -1.098.183

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 11.231.368 11.231.368 5.385.853 9.995 5.395.848 16.627.216

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.283.926 1.283.926 3.509.439 0 3.509.439 4.793.365

Boekwaarde per 31 december 2012 9.947.442 9.947.442 1.876.414 9.995 1.886.409 11.833.851

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0% Geen 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Automati- Onderhanden Subtotaal

sering projecten WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 27.093.163 10.722.895 0 37.816.058

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 15.104.147 7.469.697 0 22.573.844

Boekwaarde per 1 januari 2012 11.989.016 3.253.198 0 15.242.214

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 526.369 221.974 876.181 1.624.525

- herwaarderingen 0 0 0 0

- afschrijvingen 2.256.918 1.231.042 0 3.487.960

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.730.549 -1.009.068 876.181 -1.863.435

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 27.619.532 10.944.869 876.181 39.440.583

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 17.361.065 8.700.739 0 26.061.804

Boekwaarde per 31 december 2012 10.258.467 2.244.130 876.181 13.378.779

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 0,0%
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Gebouwen Subtotaal

HAP / DAP niet WTZi/WMG

€ €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 3.245.207 3.245.207

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.170.263 1.170.263

Boekwaarde per 1 januari 2012 2.074.944 2.074.944

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -313.347 -313.347

- herwaarderingen 0 0

- afschrijvingen 252.538 252.538

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0

  per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -565.885 -565.885

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 2.931.860 2.931.860

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.422.801 1.422.801

Boekwaarde per 31 december 2012 1.509.059 1.509.059

Afschrijvingspercentage 5,0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (exclusief WMG gefinancierde vaste activa )

Num-

mer

Brief-

nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2011 2012 gereed

onder-

handen

Indexering 

WTZi

Aangepaste 

goedkeuring

€ € € € € € € 

 1-1-2006 Uitbreiding Nieuwbouw Trekkingsrechten 1.111.864 0 1.111.864 0 0 0 0 2012

 1-1-2008 Brandmeldcentrale Vergunning 54.536 0 0 54.536 0 0 0 2013

 1-1-2010 Verplaaatsen poli 2,5 Instandhouding 9.995 0 0 9.995 0 0 0 2013

30-6-2012 Herinrichting radiologie Vergunning 0 125.794 0 125.794 0 0 2013

30-6-2012 Aanpassing Ketelhuis Vergunning 0 10.557 0 10.557 0 0 2013

30-6-2012 Diverse urgente verbouwingenVergunning 0 9.538 0 9.538 0 0 2013

 

Totaal 1.176.395 145.889 1.111.864 210.420 0 0 0

Toelichting:

De uitbreiding Nieuwbouw heeft betrekking op gedateerde plankosten en is in 2012 ten laste van het resultaat gebracht.
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Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2012 Jaar van 

ople-

vering

Nominaal 

bedrag 
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 31 

december 2011

Nieuwe 

leningen in 

2012

Aflossing in 

2012

Restschuld 31 

december 2012

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2012

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2013

Gestelde 

zekerheden

Restschuld -/- 

aflossing 

2013

€ % € € € € € €

BNG-98894 1-apr-04 8.400.000 20 Onderhands 5,07% 7.800.000 0 600.000 7.200.000 4.200.000 12 Lineair 600.000 Hypotheek 6.600.000

BNG-98977 1-apr-04 1.578.248 8 Onderhands 3,40% 197.281 0 197.281 0 0 0 Lineair 0 Gemeente Garantie 0

BNG-99648 16-mei-05 2.627.206 22 Onderhands 3,97% 1.910.696 0 119.419 1.791.277 1.194.185 15 Lineair 119.418 Gemeente Garantie 1.671.859

BNG-72682.1 15-jul-98 2.268.901 30 Onderhands 4,63% 1.928.566 0 113.445 1.815.121 1.247.895 16 Lineair 113.445 Gemeente Garantie 1.701.676

BNG-72977.1 1-aug-98 2.268.901 30 Onderhands 4,63% 1.928.566 0 113.445 1.815.121 1.247.895 16 Lineair 113.445 Gemeente Garantie 1.701.676

BNG-70613.1 18-aug-97 2.327.079 30 Onderhands 4,86% 1.861.663 0 116.354 1.745.309 1.163.540 15 Lineair 116.354 Gemeente Garantie 1.628.955

BNG-74495 3-jul-99 1.361.341 15 Onderhands 2,80% 816.805 0 272.268 544.537 0 2 Lineair 272.268 Gemeente Garantie 272.269

BNG-87159.1 14-nov-97 845.166 20 Onderhands 4,62% 507.098 0 84.515 422.583 0 5 Lineair 84.517 Gemeente Garantie 338.066

BNG-99650 29-dec-04 2.676.214 23 Onderhands 4,19% 1.861.715 0 116.358 1.745.357 1.163.571 15 Lineair 116.357 Gemeente Garantie 1.629.000

Rabobank 8-okt-97 3.335.285 20 Onderhands 4,69% 2.167.935 0 83.382 2.084.553 0 5 Lineair 83.382 Gemeente Garantie 2.001.171

ING 69.12.46.122 1-aug-02 2.552.514 29 Onderhands 4,50% 1.701.675 0 85.084 1.616.591 1.191.176 19 Lineair 85.084

- Hypotheek

- Gemeente Garantie
1.531.507

ING 67.80.91.986 1-jan-08 6.100.000 20 Onderhands 5,23% 5.185.000 0 305.000 4.880.000 3.355.000 16 Lineair 305.000 Hypotheek 4.575.000

ING 65.00.94.417 1-sep-05 3.500.000 10 Onderhands 3,61% 1.312.500 0 350.004 962.496 0 3 Lineair 350.004 Hypotheek 612.492

ING 65.00.46.714 1-sep-05 3.500.000 20 Onderhands 3,61% 2.406.250 0 174.996 2.231.254 1.399.968 13 Lineair 174.996 Hypotheek 2.056.258

ING 66.47.01.388 1-mei-06 3.500.000 10 Onderhands 4,34% 1.575.000 0 350.000 1.225.000 0 4 Lineair 350.000 Hypotheek 875.000

ING 66.18.17.739 (was 775) 9-okt-08 1.500.000 7 Onderhands 5,20% 910.730 0 214.280 696.450 0 3 Lineair 214.280 Hypotheek 482.170

ING 65.72.51.127 1-nov-09 2.200.000 7 Onderhands 1,33% 1.571.440 0 314.280 1.257.160 0 4 Lineair 314.280 Hypotheek 942.880

ING 65.33.31.436 1-jan-11 12.500.000 2 Onderhands 1,42% 12.031.250 0 625.000 11.406.250 0 0 Lineair 11.406.250 Hypotheek 0

ING 520-20639-1-SOLB 17-nov-07 1.416.333 7 Lease 5,33% 443.323 0 256.688 186.635 0 2 Annuïtair 95.002 Hypotheek 91.633

Totaal 48.117.493 0 4.491.799 43.625.694 16.163.230 14.914.082 28.711.612
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

19. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2012 2011

 Zvw-zorg € € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 45.258.172 46.326.495

Productieafspraken verslagjaar 2.736.055

Overgang naar prestatie bekostiging -45.258.172

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 447.966

Prijsindexatie materiële kosten 0 187.808

Groei normatieve kapitaalslasten 0 0

0 635.774

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten 0 -219.540

- materiële kosten 0 -6.790

- normatieve kapitaalslasten 0 0

0 -226.330

Beleidsmaatregelen overheid:

- generieke budgetkortingen 0 -1.392.659

- FZO 0 -502.808

0 -1.895.467

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 0 129.014

- extra afboeking aanloopkosten 0 -2.128.031

- afschrijvingen 0 -253.670

- overige 0 108.728

0 -2.143.959

Overige mutaties:

Samenwerkingsverbanden 0 21.000

Dure geneesmiddelen 0 -202.277

LPT projecten 0 6.881

0 -174.396

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 0 45.258.172

Correcties voorgaande jaren -603.463 -794.410

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-

zorg -603.463 44.463.762

Toelichting:
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In 2012 is de gedeeltelijke financiering van Ziekenhuizen door middel van een wettelijk budget  gebaseerd op vaste en 

variabele parameters afgeschaft.



Stichting 't Lange Land Ziekenhuis

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

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

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 23.894.559 28.705.551

Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 90.089 -1.896.288

Totaal 23.984.648 26.809.263

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 44.560.167 0

Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment -1.518.512 0

Totaal 43.041.655 0

Toelichting:

25. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

2.536.119 0

Totaal 2.536.119 0

Toelichting:
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Per 2012 wordt de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging ook voor prestaties 

van het A-segment. De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor gebudgetteerde 

instellingen systeemrisico's met zich mee. Met het transitiemodel zoals deze is gedefinieerd, worden de systeemrisico's van de 

overgang van budgetbekostiging naar volledige prestatiebekostiging deels ondervangen.

De systeemrisico's worden deels opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op basis van het 

verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in 2012. Het transitiebedrag wordt in 2012 

voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012. In de loop van 2013 vindt voorlopige vaststelling 

plaats. Pas in 2014 vindt definitieve vaststelling plaats.

Opbrengsten transitiebedrag medisch specialistische zorg

Door verandere systematiek wordt de omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment met ingang van 2012 hier verantwoord. 

Voorheen werd dit verantwoord onder het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

26. Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch 

specialistische zorg declareren

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

595.607 0

1.236.819 0

147.702 0

575.766 0

329.434 0

Totaal 2.885.328 0

Toelichting:

27. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Loonkostensubsidies en opleidingsfonds 803.395 781.018

Totaal 803.395 781.018

28. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Parkeergelden 193.780 67.196

Doorbelaste kosten 4.521.519 3.932.747

Totaal 4.715.299 3.999.943

Toelichting:
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Microbiologie

Pathologie

Bovenstaande specialisme declareren aan het Ziekenhuis en maken geen onderdeel uit van het Collectief.

De kosten voor de inhuur van anesthesiologen worden  voor een deel doorbelast naar de maatschap.

Plastische chirurgie

Kindergeneeskunde

Nucleaire geneeskunde
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

29. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Lonen en salarissen 29.899.139 31.046.870

Sociale lasten 4.288.051 4.310.573

Pensioenpremies 2.617.045 2.628.603

Andere personeelskosten

Voorziening PLB 499.765 456.572

Reorganisatievoorziening 1.873.000 0

Overige 849.049 2.028.695

Subtotaal 40.026.049 40.471.313

Personeel niet in loondienst 7.623.468 5.444.299

Totaal personeelskosten 47.649.517 45.915.612

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

Cure 707 749

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 707 749

Toelichting:

30. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische 

zorg declareren

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

595.607 0

1.236.819 0

147.702 0

575.766 0

329.434 0

Totaal 2.885.328 0

Toelichting:

31. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- materiële vaste activa 1.752.360 1.841.128

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 4.279.082 4.625.097

Totaal afschrijvingen 6.031.442 6.466.225
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Bovenstaande specialisme declareren aan het Ziekenhuis en maken geen onderdeel uit van het Collectief.

Plastische chirurgie

Kindergeneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Microbiologie

Pathologie

De daling in lonen en salarissen wordt veroorzaakt door de formatiedaling.            

Voor boventallig personeel is per 31 december 2012 een voorziening gevormd voor de personeelskosten van dit boventallig 

personeel vanaf 1 januari 2013 tot einde arbeidscontract.            

De stijging in kosten Personeel niet in loondienst is het gevolg van de beoogde samenwerking met de cooperatie. Te denken valt 

aan de doorbelaste kosten voor management en ondersteuning en de inhuur van intensivisten en anesthesiologen.
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LASTEN

2012

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 6.031.442

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.752.360

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.190.921

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 561.439

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.752.360

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 108.252.776

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 56.199.512

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0

33. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.180.166 3.325.859

Algemene kosten 8.602.980 7.770.082

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 13.292.493 13.034.557

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 766.168 739.953

- Energiekosten gas 420.145 330.093

- Energiekosten stroom 373.510 330.267

- Energie transport en overig 72.280 48.162

Subtotaal 1.632.103 1.448.475

Huur en leasing 1.248.861 730.637

Dotaties en vrijval voorzieningen -32.808 152.553

Totaal overige bedrijfskosten 27.923.795 26.462.163

Toelichting:

34. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Rentelasten -1.956.595 -2.286.814

Resultaat deelnemingen 0 -36.082

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Overige financiële lasten 0 0

Totaal financiële baten en lasten -1.956.595 -2.322.896

Toelichting:
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Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding 

nacalculeerbare afschrijvingslasten

Er is in 2012 een bedrag van € 620.000 opgenomen voor de dekking van de huurlasten bij vertrek uit het pand aan de Kadelaan, 

vanaf de periode dat het pand niet meer wordt gebruikt tot einde huurcontract.
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35. Buitengewone baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Totaal buitengewone baten en lasten 0 0

36. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam M.O.J.M Visser J.W. Brinkman

Voorzitter Voorzitter a.i.

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-1-2012 1-8-2012

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

3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 31-jul-12 31-dec-12

4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Ja Ja

5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 7 5

6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Bepaalde tijd interim management

7 Welke salarisregeling is toegepast? BWZ Geen

8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100%

9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering, salaris en andere 

vaste toelagen

200.000 0

a. Waarvan: verkoop verlofuren 0 0

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande 

jaren 0 0

10 Bruto-onkostenvergoeding 6.719 109.200

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 10.822 0

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 22.877 0

13 Ontslagvergoeding 80.000 0

14 Bonussen 0 0

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 320.418 109.200

16 Cataloguswaarde auto van de zaak 64.500 0

17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0

Toelichting:

59

Eenhoofdig 

De ontslagvergoeding van dhr. Visser bestaat uit het doorbetalen van salaris voor ca € 30.000 en een ontslagvergoeding van ca € 

50.000.

In het totale inkomen van dhr. Brinkman van € 109.200 (exclusief btw) zijn de 20% bureaukosten niet meegenomen.

Eindverantwoordelijke Raad van 

Bestuur met Raad van Toezicht
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De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam Functie Periode Bezoldiging

€

J.P. Rijsdijk Voorzitter tot 1 april 2012 10.710

G. van der Houwen Vice voorzitter tot 1 april 2012 6.000

J.G. Breit Lid tot 1 april 2012 0

M.A.M. Lablans Lid tot 1 april 2012 6.000

H.H. Meppelder Lid tot 1 april 2012 6.000

P.M. Wormer Lid tot 1 april 2012 6.000

E. Baars Lid tot 1 april 2012 2.000

M. Luyer Voorzitter vanaf 1 april 2012 10.321

L. van Leeuwen Vice voorzitter vanaf 1 juli 2012 5.274

R.J. Hoekstra Vice voorzitter vanaf 1 april 2012 7.911

H.M. le Clercq Lid vanaf 1 april 2012 7.911

L.M. Kingma Lid vanaf 1 april 2012 7.911

A. Munnik Lid vanaf 1 juli 2012 5.274

Toelichting:

Het overzicht is inclusief BTW voor zover van toepassing

38. Honoraria accountant 2012 2011

€ €

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 201.646 139.982

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 0 10.894

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 13.167

Totaal honoraria accountant 201.646 164.043

39. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 36.
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.



 
 

 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

 

 

 

W.G. de heer J.W. Brinkman 

Voorzitter Raad van Bestuur a.i. 

W.G. mevrouw M. Luyer 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

 

 

 

 

 

 

W.G. de heer R.J. Hoekstra 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

W.G. de heer L. van Leeuwen 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.G. de heer H.M. le Clercq 

Lid van de Raad van Toezicht 

W.G. de heer L.M. Kingma 

Lid van de Raad van Toezicht 

 

  

 

 

 

 

 

 

W.G. de heer A. Munnik 

Lid van de Raad van Toezicht 
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de

vergadering van 28 oktober 2013.

De Raad van Toezicht van de Stichting 't Lange Land Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd

in de vergadering van 15 november 2013.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Opname van de lange Land Groep in de holdingstructuur van de Stichting de Vierstroom

Per 1 januari 2014 zal de volledige Lange Land Groep ( zie ook paragraaf 5.1.4. ) worden

opgenomen in de holdingstructuur van Stichting de Vierstroom. De verwerking van deze 

fusie zal plaatsvinden op basis van de "Purchase Accounting "methode.

Met de transactie verkrijgt de Vierstroom de volledige zeggenschap over de Lange Land Groep.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.1.4. onderdeel "Algemene

toelichting met betrekking tot de continuiteit van de bedrijfsactiviteiten ".

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Raad van Bestuur.



De101tt• Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9930
www.deloitte.nI

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de
Stichting ‘t Lange Land Ziekenhuis
Postbus 3015
2700 KJ ZOETERMEER

Wij hebben de in hoofdstuk 5 van dit jaardocument opgenomen geconsolideerde jaarrekening
2012 die deel uitmaakt van dejaarrekening van Stichting ‘t Lange Land Ziekenhuis te
Zoetermeer gecontroleerd. Deze geconsolideerde j aarrekening bestaat uit de geconsolideerde
balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde resultatenrekening over 2012 met de
toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor
financiële versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde
j aarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming
met de Regeling versiaggeving WTZi. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerdejaarrekening
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol
Jaarverantwoording zorginstellingen 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde j aarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’ s dat de geconsolideerde j aarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico
inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor bet
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
bet opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of
Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
van toepassing.
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Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, aismede een
evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde j aarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting ‘t Lange Land Ziekenhuis per 31 december 2012
en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling versiaggeving WTZi.

Benadrukking van onzekerheid omtrent continuiteit

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf “Algemene toelichting met betrekking tot continuIteit
van de bedrijfsactiviteiten” in hoofdstuk 5.1.4 van dejaarrekening, waarin de going-concern
veronderstelling als grondsiag voor de jaarrekening is uiteengezet. De hierin vermelde condities
duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuIteitsveronderstelling van Stichting ‘t Lange Land
Ziekenhuis. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Benadrukking van onzekerheden als gevoig van sectorontwikkelingen 2012

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf “Onzekerheden omzetverantwoording 2012 en
bijbehorende balansposten als gevoig van prestatiebekostiging’ in hoofdstuk § 5.1.4 van de
jaarrekening waarin de Raad van Bestuur een nadere toelichting heeft opgenomen op de hiermee
samenhangende schattingsonzekerheden. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Rotterdam, 15 november 2013

Deloitte Accountants B.V.
was getekend: drs. J.A. Waihout RA
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Dialysecentrum Zoetermeer B. V.

Balans per 31 december 2012 (bedragen in € 1.000)

(voor resultaatbestemming)
31-dec-2012 31-dec-2011

Activa

Vaste activa
Financiële vaste
activa 1 1

Viottende activa
Vorderingen 4.444 2.245
Liquide middelen 18 18

4.462 2.263

4.463 2.264

Passiva

Geplaatst
kapitaal 2 18 18

Overige reserve 2 56 0

Onverdeeld
resultaat 2 138 56

Kortlopende
schulden 3 4.251 2.190

4.463 2.264



Dialysecentrum Zoetermeer B. V.

Winst en verliesrekening over de periode I januari 2012—31 december 2012
(in € 1.000)

31-dec-2012 31-dec-2011

2.245

Opbrengsten
Productie

Som der opbrengsten

Lonen en salarissen
Sociale lasten en
pensloenlasten
Overige bedrijfskosten

Som der kosten

Netto resultaat

2.199

5 2.199

6 670

7 131
8 1.260

2.245

823

143
1.223

2.061 2.189

138 56



Dialysecentrum Zoetermeer B. V.

Kasstroomoverzicht over de periode I januari 2012 31 december 2012 (in

€ 1.000)

2012 2011
EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 138 56

Verandering in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen

- 2.199 -2.245
Mutatie kortlopende schulden 2.061 2.190

Kasstroom uit bedrijfsoperaties - 138 -55

Kasstroom uit operationele activiteiten 0 1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa 0 -1

0 -1

Netto kasstroom 0 0

Stand per 1-1-2012 18 18
Mutatie geldmiddelen 0 0
Stand per 31-12-2012 18 18
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