Bijlage 3 bij de circulaire van maart 2005 met
kenmerk MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c

Voorlopige en definitieve verrekening 2004

TOELICHTING OP DE WAARMERKING VOOR PSYCHIATERS WERKZAAM IN EEN MAATSCHAP

1.

Werkzaamheden verrekeningsaccountant

De door het initiatief, op blad 6 en blad 13 van bijlage 2, verantwoorde omzet over 2004 (per
psychiater en totaal) van de gedeclareerde tarieven wordt op blad 2 en blad 9 van bijlage 2
gewaarmerkt door een accountant met certificerende bevoegdheid (verder te noemen de
verrekeningsaccountant).
De verrekeningsaccountant ontvangt van:
a. de accountant van de maatschap (verder te noemen de maatschapaccountant) voor de voorlopige
verrekening en voor de definitieve verrekening een opgave van de gedeclareerde omzet over 2004
met een Rapport van bevindingen zoals vermeld in punt 4. Indien de gedeclareerde omzet per
maatschaplid gemiddeld € 45.000,– of meer bedraagt dan dient het Rapport van bevindingen zoals
vermeld in punt 4 te worden ondertekend door een accountant met certificerende bevoegdheid.
b. de accountant, het administratiekantoor dan wel de belastingadviseur van de individuele psychiater
(verder te noemen de privé-accountant) voor de definitieve verrekening een mededeling zoals
vermeld in punt 6.
Voor de toetsing door de verrekeningsaccountant van de opgave van de gedeclareerde omzetten,
zoals gedefinieerd in punt 2, dient de verrekeningsaccountant voor de definitieve verrekening te
kunnen beschikken over c.q. inzicht te kunnen krijgen in de definitieve jaarstukken en
belastingaangiften voor de jaren 2003 en 2004 van de individuele psychiater/maatschap en andere
rechtspersonen waarbij een deelnemende psychiater betrokken is, en dient de verrekeningsaccountant te doen controleren of de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting (IB/VpB)
geen omzet bevat, zoals gedefinieerd bij punt 2, die buiten de opgave is gelaten. Hiervoor maakt de
verrekeningsaccountant gebruik van de aansluiting zoals deze onder punt 3 en punt 5 is
voorgeschreven. Door de verrekeningsaccountant wordt deze aansluiting beoordeeld.
Indien de omzet verdeeld is over meerdere initiatieven en/of indien er niet-deelnemende praktijkdelen
zijn, dan dient in het formulier de in dit initiatief mee te nemen omzet te worden vermeld en dient in
een bijlage bij dit formulier zowel de totale omzet als de omzet per initiatief en de omzet van nietdeelnemende praktijkdelen te worden vermeld.
2.

Omzetdefinitie

In het kader van de verrekening van de externe lumpsum met de feitelijke gedeclareerde omzet wordt
onder omzet verstaan alle declaraties door de deelnemende psychiaters voor hulp in het
desbetreffende jaar ten aanzien van AWBZ-verstrekkingen, inclusief de eigen bijdragen, en ongeacht
of de psychiater de prestaties heeft verricht in één of meerdere rechtspersonen. De omzet ten
aanzien van de tarieven dient volledig te worden verantwoord in het jaar waarin het tarief ingaat. Dat
wil zeggen dat de ingangsdatum van de gedeclareerde prestatie bepalend is. De omzet is exclusief de
omzet voor hulp verleend door psychotherapeuten en/of psychologen onder verantwoordelijkheid van
de psychiater.
Alleen praktijkdelen waarvoor door de Minister van VWS expliciet toestemming is verleend dat deze
niet aan het initiatief deelnemen kunnen buiten de omzetopgave worden gelaten. Deze omzet dient
wel in een bijlage bij dit formulier afzonderlijk te worden vermeld.
De omzetopgave is per psychiater of maatschap uitgesplitst naar kaarten en psychotherapie.
Ontvangsten uit hoofde van keuringen, inlichtingen en rapporten dienen in geen van de op te geven
omzetten te worden meegenomen.
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Werkzaamheden maatschapaccountant

Bij zijn opgave van de gedeclareerde omzet 2004 aan de verrekeningsaccountant houdt de
maatschapaccountant rekening met de volgende aspecten:
a. in de omzetopgave voor het jaar 2004 zijn meegenomen alle gedeclareerde prestaties zoals
gedefinieerd bij punt 2 van bijlage 2;
b. de omzetopgave is gespecificeerd naar kaarten en overige tariefopbrengsten, waaronder
psychotherapie en psychosociale begeleiding;
c. de omzetopgave (welke de onderdelen a. en b. betreft) is tevens uitgesplitst naar omzet die binnen
het lokale initiatief valt, omzet per praktijkadres indien er praktijkdelen zijn die niet binnen het
onderhavige initiatief vallen, maar wel onder een ander initiatief en omzet van de praktijkdelen die niet
onder enig lokaal initiatief vallen;
d. de omzet ontleend is aan de gevoerde administratie en sluit daarop aan.
Verder dient de maatschapaccountant aan de verrekeningsaccountant bij de opgave van de omzet
voor de definitieve verrekening een aansluiting van deze omzetopgave met de jaarstukken te
verstrekken. Indien de jaarstukken van de maatschap ten tijde van de voorlopige verrekening nog niet
gereed zijn, dan mag deze aansluiting bij de voorlopige verrekening achterwege blijven.
Indien de psychiater voor (een deel van) zijn werkzaamheden loon van het ziekenhuis ontvangt, kan
in plaats van een Rapport van bevindingen van de maatschapaccountant voor dat deel van de omzet
worden volstaan met een vergelijkbaar Rapport van bevindingen van de accountant van het
ziekenhuis.
– Bij een omzetopgave bij de definitieve verrekening die afwijkt ten opzichte van de omzetopgave bij
de voorlopige verrekening dient nogmaals een Rapport van bevindingen te worden afgegeven.
– Indien uit de werkzaamheden ten behoeve van de opzetopgave bij de definitieve verrekening volgt
dat de omzet niet is gewijzigd ten opzicht van de omzetopgave bij de voorlopige verrekening dan
kan bij de definitieve verrekening worden volstaan met een mededeling dat de omzetopgave bij de
voorlopige verrekening als de definitieve omzetopgave geldt. Deze mededeling luidt als volgt:

Bevestiging inzake voorlopige opgave gefactureerde honorariumomzet

Geachte ………….
Op ……..…………... hebben wij het Rapport van bevindingen inzake voorlopige opgave gefactureerde
honorariumomzet 2004 van maatschap ………………………… afgegeven. Ingevolge de CTG/ZAiocirculaire van maart 2005 (kenmerk MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c) inclusief de daarbij behorende
bijlagen bevestigen wij u hierbij, dat deze omzetopgave geen wijziging meer heeft ondergaan en
derhalve tevens de definitieve omzetopgave 2004 is. De aansluiting tussen deze omzetopgave en de
in de jaarrekening van de maatschap opgenomen omzet luidt als volgt:

Omzet volgens omzetopgave
Niet meegenomen bestanddelen
–
keuringen
–
inlichtingen
–
et cetera

€ __________

Totale omzet 2004 volgens jaarrekening

€
===========

€ ---------------€ ---------------€ ---------------__________ +
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4. Rapport van bevindingen af te geven door de maatschapaccountant inzake (voorlopige/
definitieve) opgave gefactureerde honorariumomzet
Ingevolge uw opdracht hebben wij een aantal specifieke werkzaamheden verricht om vast te stellen of
de bijgaande, door ons gewaarmerkte (voorlopige/definitieve) omzetopgave van de maatschap
………………………. van het lokaal initiatief ………………..……. te ……….……….. over het jaar 2004
voldoet aan de eisen. Deze eisen zijn neergelegd in de CTG/ZAio-circulaire van maart 2005 (kenmerk
MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c), inclusief de daarbij behorende bijlagen. Deze rapportage bevat de
uitkomsten van onze werkzaamheden.
Aard en doelstelling van de verrichte werkzaamheden
Onze werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen inzake opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Op
grond van het gestelde in de hiervoor genoemde CTG/ZAio-beleidsregel en de CTG/ZAio-circulaire
zijn de doelstellingen van onze werkzaamheden meer in het bijzonder de volgende:
– vaststellen dat de omzetopgave is gebaseerd op een namens de maatschap afgegeven mededeling;
– vaststellen dat de omzetopgave op juiste wijze is ontleend aan en aansluit met de administratie (en
de jaarrekening) van de maatschap, dan wel de rechtspersoon waarin de medisch specialist zijn
werkzaamheden als ondernemer uitvoert;
– vaststellen dat de opgave van de totale omzet en de splitsing daarvan voldoet aan de vereisten
vermeld in de voornoemde CTG/ZAio-circulaire.
Verrichte werkzaamheden
Onder verwijzing naar de hiervoor beschreven doelstellingen hebben wij de volgende werkzaamheden
verricht:
– wij zijn nagegaan of in de omzetopgave alle volgens de administratie gedeclareerde prestaties,
zoals vermeld in de CTG/ZAio-circulaire van maart 2005 (kenmerk MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c),
paragraaf 2 Omzetdefinitie, zijn meegenomen;
– wij zijn nagegaan of de omzetopgave op juiste wijze is gesplitst naar kaarten en overige
tariefopbrengsten, waaronder psychotherapie en psychosociale begeleiding;
– wij zijn nagegaan of de omzetopgave op juiste wijze is gesplitst naar omzet die binnen het
onderhavige initiatief valt, de omzet per praktijkadres voor de praktijkdelen die niet binnen het
onderhavige initiatief vallen maar wel onder een ander initiatief en omzet van de overige praktijkdelen
die niet onder enig lokaal initiatief vallen;
– wij zijn nagegaan of de omzetopgave is ontleend aan en aansluit op de gevoerde administratie (en
de jaarrekening).
Uitkomsten verrichte werkzaamheden
Wij hebben vastgesteld dat:
– de in de door ons gewaarmerkte opgave opgenomen omzet op juiste wijze is ontleend aan en
aansluit op de gevoerde administratie (en de jaarrekening);
– de opgave van de totale omzet en de splitsing daarvan voldoet aan de vereisten vermeld in de
voornoemde CTG/ZAio-circulaire.
Dit Rapport is uitgebracht ten behoeve van het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o.
en de accountant van het lokaal initiatief en mag niet (geheel of gedeeltelijk) aan anderen worden
verstrekt zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.
Hoogachtend,
datering, naam en ondertekening

Bijlage 3 bij circulaire MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c

4

Toelichting
De tussen haakjes geplaatste teksten dienen op de volgende wijze te worden gehanteerd:
– als er sprake is van een voorlopige opgave dient alleen vermeld te worden dat de opgave aansluit
op de administratie;
– als er sprake is van de definitieve opgave, dient tevens te worden vermeld dat de opgave aansluit
op de jaarrekening; deze aansluiting dient ook bij de omzetopgave te worden opgenomen.

5.

Werkzaamheden van de privé-accountant bij de definitieve verrekening

De privé-accountant van de psychiater dient te verstrekken:
a. of een mededeling dat in de aangifte IB/VpB, buiten het winstaandeel van de maatschap en/of
ontvangen loon van het ziekenhuis, geen omzetdelen zijn opgenomen die vallen onder de onder
punt 2 opgenomen omzetdefinitie;
b. of een omzetopgave met de omzetdelen, buiten het winstaandeel uit de maatschap en/of
ontvangen loon van het ziekenhuis, die vallen onder de onder punt 2 opgenomen omzetdefinitie.
Hierbij dient de privé-accountant aan de verrekeningsaccountant bij de opgave van de omzet een
aansluiting van deze omzetopgave met de aangifte IB/VpB te verstrekken.
De onder b. genoemde omzetopgave dient te zijn uitgesplitst naar kaarten en overige
tariefopbrengsten en is tevens uitgesplitst naar de omzet per praktijkadres indien er praktijkdelen zijn
die niet binnen het onderhavige initiatief vallen.
Indien de aangifte IB/VpB door de psychiater zelf wordt verzorgd en er geen omzetdelen zijn buiten
het winstaandeel uit de maatschap en/of loon van het ziekenhuis dan mag de onder punt 6 vermelde
mededeling afgegeven worden door de psychiater zelf.

6.

De mededeling van de privé-accountant bij de definitieve verrekening

De mededeling van de privé-accountant dient als volgt te luiden:
Geachte ……………....,
Ingevolge de CTG/ZAio-circulaire van maart 2005 (kenmerk MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c;
inclusief de daarbij behorende bijlagen) bevestigen wij u hierbij dat in de aangifte inkomstenbelasting
2004 (en in de aangifte vennootschapsbelasting 2004)∗ , van dr. …………..……… lid van de
maatschap ……………………….. het winstaandeel van de maatschap is opgenomen dat aansluit op
de jaarrekening van de maatschap. Naast dit winstaandeel zijn in deze aangifte(s) geen
omzetbestanddelen opgenomen die volgens de omzetdefinitie in de vermelde CTG/ZAio-circulaire van
maart 2005 (kenmerk MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c) zouden moeten worden meegenomen bij de
verrekening van de lumpsum.
Hierbij verklaart de psychiater/rechtspersoon dat in de aangifte inkomstenbelasting 2004 (en in de
aangifte vennootschapsbelasting 2004) ∗ , van dr. …………….… lid van de maatschap ……….…………
het winstaandeel van de maatschap is opgenomen dat aansluit op de jaarrekening van de maatschap.
Naast dit winstaandeel zijn in deze aangifte(s) geen omzetbestanddelen opgenomen die volgens de
omzetdefinitie
in
de
vermelde
CTG/ZAio-circulaire
van
maart
2005
(kenmerk
MVEK/escs/CV/5620/1900/05/1c) zouden moeten worden meegenomen bij de verrekening van de
lumpsum.

∗

Alleen op te nemen indien de psychiater de praktijk in BV-vorm uitoefent; alleen dan dient er naar twee aangiftes te worden
verwezen.

