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SAMENVATTING 
 

In dit proefschrift onderzoek ik de verslaggevingskeuzes die organisaties maken en de invloed van 

de accountant op deze keuzes. Dit onderzoek ik in twee specifieke sectoren, te weten voor 

ziekenhuizen en voor woningcorporaties. Door onderzoek te doen in deze twee sectoren heb ik de 

mogelijkheid om de invloed van specifieke regelgeving en motieven van verslaggevende 

organisaties en de invloed van de accountant op de verslaggevingskeuzes in kaart te brengen. Dit 

is om twee redenen relevant. Veel onderzoek naar verslaggevingskeuzes richt zich op organisaties 

met winstoogmerk. Onderzoek naar verslaggevingskeuzes door organisaties zonder winstoogmerk 

(non-profitorganisaties) verdiept onze kennis over de vraag in hoeverre deze keuzes afhangen van 

de situaties waarin ondernemingen zich bevinden. Inzicht in deze verslaggevingskeuzes is ook 

praktisch relevant omdat de financiering en governance van ziekenhuizen en woningcorporaties 

zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat zij door middel van de jaarrekening juiste, tijdige en 

betrouwbare financiële informatie verschaffen. Naarmate de informatie in deze jaarrekeningen 

meer afhankelijk is van keuzes van het management en de keuzes afhangen van de belangen van 

de onderneming, dan wel de manager, komt dit uitgangspunt meer onder druk te staan.  

In hoofdstuk 2 onderzoek ik winststuring (earnings management) door ziekenhuizen, 

waarbij ik mij voornamelijk focus op winstegalisatie (income smoothing). Winstegalisatie houdt 

in dat managers delen van resultaten van financieel goede jaren verantwoorden in financieel 

slechtere jaren en vice versa. Ziekenhuismanagers kunnen belangen (motieven) hebben om de 

gerapporteerde resultaten in de jaarrekening door middel van winststuring aan te passen. Ik 

onderscheid een viertal mogelijke motieven. Ten eerste, ziekenhuizen zijn sterk afhankelijk van 

banken voor hun financiering. Verondersteld wordt dat banken wisselende resultaten (volatiliteit 

in resultaten) interpreteren als indicatie van meer risico en dat zij hiervoor gecompenseerd willen 

worden door een hogere rente. Ziekenhuizen kunnen trachten dit tegen te gaan door middel van 

winstegalisatie. Ten tweede, zowel grote positieve resultaten als negatieve resultaten kunnen 

leiden tot negatieve aandacht van de media en van de overheid. Ziekenhuizen met grote positieve 

resultaten hebben er daarom belang bij deze resultaten deels uit te stellen en pas te rapporteren in 

jaren waarin het financieel minder goed gaat. Ten derde, ziekenhuizen moeten met 

zorgverzekeraars onderhandelen over nieuwe budgetten. Hoge winsten zorgen er mogelijk voor 
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dat zorgverzekeraars minder activiteiten willen financieren of de vergoedingen verlagen.1 Het 

laatste motief om de resultaten boekhoudkundig aan te passen heeft te maken met de 

arbeidsmarktperspectieven van de bestuurders. Binnen de ziekenhuissector is sprake van een 

zekere differentiatie van bestuurdersbeloningen (met name op basis van de omvang van het 

ziekenhuis). Het is plausibel dat bij een overstap naar een bestuursfunctie met een hogere beloning 

een track record van stabiele resultaten wordt meegewogen.  

Om winststuring2 aan te tonen maakt voorgaand onderzoek vaak gebruik van modellen 

gebaseerd op de aanpak van Jones (Jones, 1991). Deze aanpak is gebaseerd op de gedachte dat 

overlopende posten (accruals) een schattingselement bevatten. Jones probeert door middel van 

haar model de overlopende posten te splitsen in een discretionair deel (discretionary accruals) en 

een niet-discretionair deel (non-discretionary accruals). Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat 

geldende verslaggevingsvoorschriften de omvang van deze overlopende posten begrenst, maar dat 

binnen deze grenzen het management een bepaalde vrijheid heeft bij het toepassen van de 

voorschriften. Ik laat zien dat er methodologische nadelen kleven aan de gehanteerde 

onderzoeksmodellen in de literatuur naar winststuring in de ziekenhuissector gebaseerd op deze 

aanpak van Jones. Derhalve moeten de uitkomsten van die voorgaande onderzoeken met de nodige 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ik onderzoek winstegalisatie in de periode 2000-2008.  

De toenmalige financiering van de Nederlandse ziekenhuissector maakt het mogelijk om 

winststuring te onderzoeken zonder het Jones-model met de daaraan klevende methodologische 

bezwaren te gebruiken. Het voorlopige budget van een individueel ziekenhuis werd berekend op 

basis van een aantal parameters. Dit budget werd verantwoord in de jaarrekening. Na enige tijd 

(dit kon vele jaren duren) werd het definitieve budget berekend. De verschillen tussen het 

voorlopige budget en het definitieve budget werden in het jaar dat het definitieve budget werd 

vastgesteld verantwoord in de resultatenrekening onder de post ‘correcties WTG-budget 3 

voorgaande jaren’ (of kortweg ‘correcties voorgaande jaren’). In de toelichting op de jaarrekening 

werd beschreven op welke jaren deze correctie betrekking had. Dit geeft de mogelijkheid te 

berekenen wat de verantwoorde winst in een jaar had moeten zijn, en deze kan dan afgezet worden 

                                                 
1 Daarnaast is het mogelijk dat verzekeraars geen contracten willen afsluiten met financieel zwakkere ziekenhuizen. 
Dit zou een reden kunnen zijn voor ziekenhuizen om winsten boekhoudkundig naar boven aan te passen. Dit motief 
is echter niet uitgewerkt in hoofdstuk 2. 
2 Winstegalisatie is een vorm van winststuring. 
3 Via de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) werden de tarieven in de gezondheidszorg gereguleerd.  
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tegen de in dat jaar gerapporteerde winst. Op basis van deze specifieke kenmerken is het mogelijk 

om te onderzoeken of ziekenhuizen winsten egaliseren. Mijn resultaten laten zien dat ziekenhuizen 

inderdaad de ‘correcties voorgaande jaren’ gebruiken om de resultaten te sturen in een patroon dat 

consistent is met winstegalisatie.  

In hoofdstuk 3 onderzoek ik earnings management bij woningcorporaties en focus ik 

specifiek op de keuzes met betrekking tot de waardering van vastgoed. Veel 

verslaggevingsvoorschriften vragen om een toepassing die onafhankelijk is van de specifieke 

omstandigheden van de verslaggevende organisatie. In eerder onderzoek is aangetoond dat 

dergelijke toepassingen toch vaak samenhangen met bepaalde organisatiekenmerken, wat dan 

geïnterpreteerd wordt als een opportunistische toepassing. De keuze tussen de 

waarderingsgrondslagen historische kostprijs versus reële waarde is eerder onderzocht vanuit dit 

perspectief van opportunistische keuzes. In hoofdstuk 3 onderzoek ik of deze keuze voor 

woningcorporaties samenhangt met de schuldpositie en verder of de schuldpositie ook samenhangt 

met het bepalen van de hoogte van de waarde. Een samenhang met de schuldpositie kan duiden op 

een opportunistische keuze en bepaling van de waarde. 4   

Woningcorporaties kunnen hun bezit waarderen tegen a) historische kostprijs (de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs) of, indien lager, bedrijfswaarde (alle verwachte kasstromen 

contant gemaakt), of b) tegen bedrijfswaarde.5 Bedrijfswaarde is niet indentiek aan fair value, 

omdat bedrijfswaarde in tegenstelling tot fair value niet marktconform is. Bedrijfswaarde wordt 

echter bepaald door een contante waarde berekening die duidelijke gelijkenis vertoont met de 

bepaling van fair value op basis van de ‘income apporach’, zodat de bevindingen grote 

overeenkomsten hebben met het in de International Financial Reporting Standards gehanteerde 

begrip fair value (reële waarde). In de literatuur wordt gesteld dat fair value meer informatie 

verschaft aan de gebruiker, maar dat het ook onbetrouwbaarder is dan historische kostprijs. 

Vanwege de verwantschap tussen de bedrijfswaarde en fair value zijn de uitkomsten ook relevant 

voor de discussie over de betrouwbaarheid van fair value. In hoofdstuk 3 onderzoek ik het effect 

van de schuldpositie van woningcorporaties op de keuze van de waarderingsgrondslag (historische 

kostprijs of bedrijfswaarde) en onderzoek ik of woningcorporaties, naarmate zij meer met vreemd 

                                                 
4 Het zou kunnen dat de verslaggevingskeuze ook verklaard kan worden doordat financiers van de woningcorporaties 
met veel vreemd vermogen verlangen dat de woningcorporaties gaan rapporteren op basis van actuele waarde. Dit 
omdat de actuele waarde relevanter is dan de historische kostprijs. In hoofdstuk 3 ga ik hier verder op in. 
5 Met ingang van 2012 zijn de waarderingsgrondslagen gewijzigd. Zie RJ 645 voor meer informatie. 
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vermogen zijn gefinancierd, ook agressiever zijn in het schatten van de parameters die als input 

dienen voor de waardebepaling. Het veronderstelde motief waarom corporaties die met meer 

vreemd vermogen gefinancierd zijn eerder voor bedrijfswaarde kiezen en daarbij agressiever zijn 

in het schatten van de waarde is het volgende: woningcorporaties die met relatief veel vreemd 

vermogen zijn gefinancierd, hebben er belang bij om hun eigen vermogen door middel van 

boekhoudkundige aanpassingen te verhogen. Dit verhoogt de uit de jaarrekening blijkende 

solvabiliteit. Dit kan mogelijk van invloed zijn op de financieringskosten van de corporatie en een 

negatieve beeldvorming van financiële zwakte in de media voorkomen. Dit boekhoudkundig 

verhogen van het eigen vermogen kan onder andere door de keuze van de waarderingsgrondslag 

(de bedrijfswaarde is minimaal gelijk aan de historische kostprijs, maar meestal is de 

bedrijfswaarde (veel) hoger dan de historische kostprijs), of door agressief (boekwaarde 

verhogend) te zijn in het schatten van de parameters ten behoeve van, met name, de bedrijfswaarde 

berekening. Een voorbeeld hiervan is het kiezen van een relatief optimistische schatting van 

verwachte huurstijgingen. Dit leidt tot een hogere bedrijfswaarde en dus een hoger eigen 

vermogen. De literatuur heeft laten zien dat bepaalde bedrijfskenmerken, bijvoorbeeld 

solvabiliteit, invloed hebben op de keuze van de waarderingsgrondslag. Het vernieuwende aan het 

gerapporteerde onderzoek in hoofdstuk 3 is dat ik, voor zover mij bekend, de eerste ben die deze 

bedrijfskenmerken koppelt aan de schattingen gemaakt ten behoeve van de 

bedrijfswaardeberekening. Om dit te kunnen onderzoeken maak ik gebruik van de unieke situatie 

dat de toezichthouder van de woningcorporaties veel data over woningcorporaties verzamelt en 

voor toezichtsdoeleinden zelf ook een bedrijfswaarde berekent. Deze bedrijfswaarde gebruik ik als 

een objectieve benchmark om de gerapporteerde waarde in de jaarrekening mee te vergelijken. In 

lijn met eerder onderzoek laten de uitkomsten van mijn onderzoek zien dat woningcorporaties die 

met relatief meer vreemd vermogen zijn gefinancierd (lagere solvabiliteit) eerder voor 

bedrijfswaarde kiezen. Zowel onder de waarderingsgrondslag historische kostprijs als onder de 

grondslag bedrijfswaarde gedragen woningcorporaties zich opportunistisch in hun waarderingen, 

maar verrassend is dat de uitkomsten suggereren dat onder historische kostprijs woningcorporaties 

zich opportunistischer gedragen dan onder bedrijfswaarde.6 Deze uitkomsten zijn relevant, want 

                                                 
6 In hoofdstuk 3.5.3. geef ik voorbeelden van de wijze waarop ook binnen de bepaling van waarde op basis van 
historische grondslagen het management keuzes kan maken om de waarde opportunistischer vast te stellen. Hierbij 
kan gedacht worden aan de keuze van de afschrijvingstermijnen, wel of niet activeren van bepaalde posten, 
leeftijdverlenging van complexen etc. 
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zij laten zien dat de zorgen die in de literatuur worden geuit over de discretie van het management 

(omgekeerd samenhangend met de betrouwbaarheid) bij toepassing van level 2 en level 3 van de 

fair value hierarchy 7  in de setting van dit onderzoek moeten worden afgewogen tegen een 

kennelijk evenzeer bestaand risico van opportunistische toepassing van de historische-kostprijs 

grondslag.  

Waar ik in de hoofdstukken 2 en 3 onderzoek heb gedaan naar de verslaggevingskeuze van 

organisaties, onderzoek ik in hoofdstuk 4 de rol van de accountant in de verslaggevingskeuzes. 

Hierbij kies ik opnieuw voor woningcorporaties als de setting van mijn onderzoek. Eerder 

onderzoek heeft laten zien dat bepaalde kenmerken van het accountantskantoor (bijvoorbeeld de 

big-4 kantoren versus de non-big-4 kantoren en het marktaandeel van het accountantskantoor) 

positief zijn geassocieerd met de kwaliteit van de accountantscontrole. Ook is bekend dat bepaalde 

kenmerken van de accountant (bijvoorbeeld industrie-expertise) positief zijn geassocieerd met de 

controlekwaliteit. Maar omdat de namen van de aftekenende accountants tot voor kort veelal maar 

beperkt openbaar waren, is de hoeveelheid empirische studies naar de invloed van accountants, 

individueel of gezamenlijk, op de controlekwaliteit vooralsnog beperkt. Tot op heden is er nog 

geen onderzoek gedaan of industrie-expertise van collega audit-partners in dezelfde firma de 

expertise van de aftekenend accountant versterkt. Hoewel dit een voor de hand liggende 

veronderstelling lijkt, is op voorhand  niet te zeggen of industrie-expertise van collega’s positief 

bijdraagt aan de kwaliteit van de aftekenend accountant. Onderzoek in de 

organisatiewetenschappen laat zien dat individuen profiteren van de aanwezige kennis in een 

organisatie, maar aan de andere kant laat onderzoek zien dat beloningsstructuren en cultuur binnen 

een accountantsorganisatie er voor kunnen zorgen dat kennis niet wordt gedeeld. Daarnaast kan 

het zo zijn dat, als de aftekenend accountant zelf een industrie-expert is, de kennis van de collega’s 

niet bijdraagt aan de kwaliteit van de controle om de eenvoudige reden dat de aftekenend 

accountant zelf deze kennis al bezit.  

Controlekwaliteit is lastig te definiëren en hangt sterk af vanuit wiens perspectief men kijkt 

(Knechel et al., 2012). In hoofdstuk 4 ontwikkel ik een nieuwe, contextspecifieke maatstaf voor 

controlekwaliteit, welke voortbouwt op de inzichten uit hoofdstuk 3. Voor corporaties die als 

waarderingsgrondslag bedrijfswaarde hebben gekozen (een aantal corporaties waardert ook tegen 

                                                 
7 De bedrijfswaarde is vergelijkbaar met level 3 van de reëlewaardehiërarchie. Dit betreft de situatie waarin de 
marktprijzen in actieve markten niet direct observeerbaar zijn. 
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historische kosten) vergelijk ik de waarde van het vastgoed in de jaarrekening met de waarde zoals 

berekend door de toezichthouder. Het verschil tussen deze twee vormt de basis voor mijn maatstaf 

van controlekwaliteit, aangezien dit een indicatie is voor agressieve waardering van vastgoed wat 

de accountant dient te beperken, vooral als dit gerelateerd is aan de financiële situatie. Voor de 

berekening van de industrie-expertise van de aftekenend accountant en van zijn collega aftekenend 

accountants sluit ik aan bij de literatuur. Ik meet dit aan de hand van zijn respectievelijk hun 

marktaandeel in de woningcorporatiesector. Vervolgens onderzoek ik of de industrie-expertise van 

de aftekenend accountant, de industrie-expertise van zijn collega accountants en de interactie 

daartussen geassocieerd zijn met de controlekwaliteit. 

De belangrijkste bevindingen van hoofdstuk 4 zijn als volgt. Ten eerste blijkt dat industrie-

expertise van de accountant de kwaliteit van de controle vergroot. Ten tweede dat industrie-

expertise van de accountant belangrijker is, naarmate de woningcorporatie onder meer financiële 

druk staat (gemeten aan de hand van de solvabiliteit). Ten derde laten de resultaten zien dat de 

industrie-expertise van de collega’s bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de controle, mits het 

industrie-expertiseniveau van deze collega’s boven een bepaald minimum ligt. Ten slotte blijkt dat 

de bijdrage van de industrie-expertise van de collega’s aan de controlekwaliteit niet afhangt van 

de industrie-expertise van de aftekenend accountant zelf. 

Onderzoek naar de effecten van industriespecialisatie op de controlekwaliteit vinden 

meestal plaats op kantoorniveau en, meer recentelijk, op partnerniveau. In enkele gevallen wordt 

ook de interactie tussen kantoor- en partnerspecialisatie onderzocht. Het vernieuwende aan mijn 

onderzoek is dat mijn onderzoek zich richt op een tussenniveau, namelijk de industrie-expertise 

van de collega’s. Dit kan inzicht geven in of het bijeenbrengen van industrie-expertise in een 

kantoor de controlekwaliteit beïnvloedt. Dit is een potentieel interessant onderzoeksgebied voor 

toekomstig onderzoek en draagt bij aan onze kennis over de invloed van accountants op de 

controlekwaliteit. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat ook in organisaties zonder 

winstoogmerk accountingkeuzes opportunistisch worden gemaakt en dat een goede controle van 

de jaarrekening dit kan beperken. Er blijven uiteraard ook veel vragen over. Met name het effect 

van kennisdeling binnen accountantsorganisaties lijkt een belangrijk thema voor toekomstig 

onderzoek waar zowel gebruikers als accountants veel baat bij kunnen hebben. 


