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Accountantscontrole 
Velen van jullie zullen inmiddels een intensief contact met de accountant hebben opgestart. 
Voor de controle is het accountantsprotocol zoals dat op de NBA-website staat leidend. 
Zoals ik jullie al eerder bericht heb, is er veelvuldig overleg geweest tussen verzekeraars en 
accountants voorafgaand aan de publicatie van het protocol. 
Misschien is het goed om –alsnog- meer inzicht te geven in dit proces en de bijbehorende 
argumenten. Ik krijg namelijk signalen uit onze achterban dat bestuurders / RvT hier vragen 
over stellen. 
 
In het voorjaar 2016 heeft een overleg plaatsgevonden waar partijen (o.a. ZN, GGZN, 
COZIEK, VWS, NZa en APZ) met elkaar hebben besproken dat het van meerwaarde zou zijn 
wanneer de controles in het kader van het zelfonderzoek aan zouden sluiten bij de controles 
tbv de jaarrekeningen. Daar is in praktische zin een efficiencywinst te behalen, maar dit zou 
ook een extra kwaliteitsslag in de keten betekenen. ‘Dubbele controles eruit, en controles 
samenvoegen waar mogelijk’ was het credo. Voor schadelastjaar 2014 hebben de 
accountants voor een vergelijkbare (‘light’) aanpak gepleit als in de ziekenhuizen. Vanuit 
realisme en haalbaarheid is daarom door de accountants een concept-onderzoeksprotocol 
voorgelegd met een overzichtelijke set van toetspunten die tegen lage controlekosten 
zouden kunnen worden uitgevoerd. 
 
Helaas zijn de tijdpaden van de jaarrekening en het zelfonderzoek dit jaar enorm uit de pas 
gaan lopen. Met name door de late publicatie van de functionele ontwerpen voor 2014 
konden de jaarrekeningcontroles niet op dit (gedetailleerde) niveau plaatsvinden. Op dit 
punt is de gewenste efficiencywinst dus niet behaald. Daarnaast zijn de zorgverzekeraars bij 
de vaststelling van het definitieve protocol voor het accountantsonderzoek veel verder 
gegaan dan de ‘light’ aanpak die de accountants hebben voorgesteld. Ook het grote aantal 
gedetailleerde functionele ontwerpen zijn nu onderwerp van accountantsonderzoek. 
 
Omdat de uitwerking van de functionele ontwerpen 2014 veel tijd heeft gevraagd, zijn de 
verzekeraars pas laat met een concept voorstel voor het accountantsprotocol gekomen. 
Afgelopen zomer bleek pas dat zij het nodig vinden om alle queries zeer uitvoerig door de 
EDP-auditors te laten controleren. Deze vraag –en in die omvang- was voor GGZN en COZIEK 
een verrassing. Immers, in het kader van de jaarrekening vinden deze controles niet 
integraal op die manier plaats, maar in beginsel alleen voor de relevante queries die een 
materiële financiële impact kunnen hebben in het kader van de jaarrekening. Daarbij komt 
dat dergelijke lijsten niet altijd middels EDP-auditors worden gecontroleerd bij de 
jaarrekening, aangezien er ook alternatieve controles kunnen worden gevolgd. Het 
controleprotocol schrijft dwingend voor dat het een EDP-auditor dient te zijn. 
Na de vakantieperiode heeft COZIEK dan ook gereageerd dat zij zich niet konden vinden in 
het concept-accountantsprotocol. In hun ogen is zo’n uitvoerige controle niet nodig en 
vraagt het onnodige tijdsinvestering (en kosten) van de sector. Bovendien leidde het 
conceptvoorstel er toe dat er een piekbelasting bij de accountants zou ontstaan in de 
periode september-november, temeer veel van de deelnemende instellingen aangegeven 
hebben eerst eind oktober / begin november gereed te zijn, waardoor zij op voorhand al 
konden aangeven dat de datum van 1 december niet haalbaar zou zijn.  



Anders dan over schadelastjaar 2013 en anders dan in de ziekenhuissector verschuift veel 
onderzoekswerk van de zorgverzekeraar naar de instellingsaccountant. 
  
Het uiteindelijk gepubliceerde accountantsprotocol  zoals dat nu wordt gehanteerd, is een 
onderhandelingsuitkomst waarbij GGZN en COZIEK akkoord zijn gegaan vanwege de 
oplopende tijdsdruk en de noodzaak om het vraagstuk wel tot een goede eind te brengen. 
Echter, de bezwaren van de accountants blijven nog steeds overeind; zij vinden de controles 
‘over de top’. Hoewel COZIEK op alle fronten de zeilen bijzet, geven zij nog steeds aan dat zij 
niet kunnen beloven dat instellingen voor 1 december een rapport van feitelijke bevindingen 
zullen ontvangen. U kunt zich voorstellen dat alle zorgaanbieders ongeveer in dezelfde 
periode gereed zullen zijn voor de controles door de accountant. Dit zorgt voor een piek in 
de werkzaamheden bij de accountants. En een bijkomend punt is dat de capaciteit van de 
gevraagde EDP-auditors (de ‘technische’ mensen bij de accountants die de queries kunnen 
beoordelen) beperkt is. COZIEK geeft aan dat de eerste bevindingen bij instellingen laten 
zien dat de materie weerbarstig is en het nog een hele uitdaging is voor de gemiddelde 
instelling om zelf tijdig gereed te zijn voor 1 december. Accountants hopen wel dat de datum 
van 1 december bij een aantal zorgaanbieders zal lukken. Verzekeraars zijn hierover in een 
vroegtijdig stadium over geïnformeerd.  
 
Om ook naar de toekomst duidelijkheid te krijgen (moet dit ieder jaar zo?) heeft COZIEK aan 
haar counterpartner APZ (de accountants van de verzekeraars) gevraagd of deze extensieve 
controles volgens hen wel nodig zijn. En zo ja, waarom dan? 
Als we hier meer over weten, zal ik het aan u terugkoppelen. 
 
Mocht u naar aanleiding van de accountantscontroles nog vragen/opmerkingen hebben, laat 
u dat ons dan even weten? 

En voor diegenen die het nog niet gezien hebben, er staat vandaag een interview met 
COZIEK in het Financieel Dagblad.  Ik heb het interview in de bijlage bijgevoegd. 
  
Tot zover weer de berichtgeving van onze kant. 
  
Groet, 
  
Irene Stöver 
  
  

Irene Stover 
beleidsadviseur afdeling Financiering en Arbeidszaken 
 
Lees ook: Vrees voor duurderde accountantscontrole in de GGZ - FD 21 oktober 2016 

 

 

https://www.accountant.nl/nieuws/2016/10/vrees-voor-duurdere-accountantscontrole-in-de-ggz-fd/?ctx=searchresults-take(30)&search=true

