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Agenda
Vergadering : Agenda COZIEK
Datum : dinsdag 8 september 2020
Tijd : 08:00 10:00 uur
Locatie : NBA

Fysiek op afstand bij de NBA

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda (ter bespreking) (Leensen)
2. Actie/besluitenlijst Coziek (ter bespreking) (Leensen)
3. Algemeen

a Acties nav brief gezamenlijke zorgaanbieders en Coziek ivm voorkomen admini-
stratieve lasten 2020 ivm corona (ter bespreking) (Leensen, Tagage)
• Terugkoppeling digitaal overleg VWS 1 september corona maatregelen
• Concept Domeinoverstijgende uitgangspunten verantwoording en controle

(status, rol VWS, uitvoerbaarheid, uniformiteit van verantwoordingsbijlagen),
Coziek akkoord?

• Ihb Uitgangspunt 7: wat doet de accountant aan info impliciet/expliciet in/naast
de jaarrekening?

• Voorbeeld: opzet VWS subsidieregeling zorgbonus, verantwoording en betrok-
kenheid accountant (Kuipers)

• Stand van zaken regelingen domeinen (ZIN/Pgb): Zvw, Wlz, Sociaal domein
(Wmo/Jeugd), Forensische zorg

• Stand van zaken per sector; ziekenhuizen, care, ggz en sociaal domein:

• Wat is de (verwachte) rol van de accountant in de regelingen/afspraken en
welke moeilijkheden zien we?

• Leerpunten 2019 en zijn er onzekerheden te verwachten bij opstellen/con-
trole jaarrekening 2020, oa omdat bijdrage nog niet zijn vastgesteld?

• Cure: status afspraken obv akkoord, hoe om te gaan met toerekening van
de continuïteitsbijdrage, effect toepassing regels omzetbepaling 2020

• Uitingen Coziek:

• Aandachtspunten controleerbare administratie en om jaarrekeningproces
2020 zorgaanbieders goed te laten verlopen?

• Waarschuwing mbt gang van zaken (Blog/NBA-Alert)?

b Internetconsultatie Verzamelwet gegevensbescherming UAVG (ter bespre-
king) (v/d Luur)
• Effect van NBA-reacties en acties?
• Input voor genoemd aanvullend verder overleg met MinFin/VWS medio sep-

tember?
c Ontwikkeling verslaggeving en governance in de zorg (ter bespreking) (Leensen,

Hendrikx)
• Aandachtspunten verslaggeving NBA/Coziek domeinen (zie Wijziging RvW,

Internetconsultatie besluiten AWTZa/WMG en ihb Zorg voor jeugdigen) en ver-
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volg acties?
• Bijdrage tbv toezegging minister MZS om een verslag van een gesprek met

accountants over een eenduidige verantwoordingsmodel met de TK te delen;
eaa in het kader van de motie Van den Berg (CDA) over eenduidige model-
len/begrippen in de zorgsector; reactie/input?

• Stand van zaken ook versturen formele brief Coziek/RJ aan VWS (depo-
neren/publicatie, SBR, reikwijdte/BW2T9, uitvoerbaarheid) en evt overleg RJ
en/of Coziek met VWS (DG of directie)?

• Acties ivm kader Goed Bestuur van NZa/IGJ en toezicht kwaliteit financiële
bedrijfsvoering zorgaanbieders?

• Inbreng Coziek in onderzoek NZa naar complexe structuren zorginstellingen
en rol accountant?

• Relatie Coziek met, samenstelling/geledingen en thema’s van RJ-werkgroep
zorg (16 september)?

d Samenstelling Coziek (ter bespreking) (Leensen)
• Vacature tekst (tbv vrouwelijk leden van EY en Deloitte) voor NBA-Nieuws?
• Samenstelling solicitatie cie?

4. Update werkgroep Cure
a Stand van zaken KIPZ controles (ter bespreking) (Leensen)
b Stand van zaken impact jaarrekening controle van nieuwe beleidsregel academi-

sche zorg (ter bespreking) (v/d Luur)
5. Update werkgroep Care/GGZ

a Drie sporen aanpak verantwoording/controle 2020 corona Sociaal Domein (ter
bespreking) (Kuikman)
• Reactie op SDO-notitie mbt verwijzingen (gemeente/arts) in relatie tot (aanpas-

sen) iSD-protocol?
• Reactie op concept Notitie accountantscontrole in relatie tot corona-compen-

satie sociaal domein 2020?
• Reactie op concept iSD protocol 2020?

b Bespreekpunten en inbreng overleg NZa protocol en nacalculatie Wlz op 9 sep-
tember? (ter bespreking) (Tagage, Kuikman)
• Procesgang nacalculatie 2019
• Toekomst nacalculatie

c Bespreekpunten en inbreng overleg rechtmatigheid olv VWS/DGLZ op 21 sep-
tember? (ter bespreking) (Leensen)

d Bespreekpunten en inbreng Stuurgroep Verantwoorden BZK op 23 september?
(ter bespreking) (Kuikman)

6. Rondvraag en sluiting (ter bespreking) (Leensen)
a Inbreng Jaarplan 2021

• Kader jaarplannen: Vernieuwingsagenda, plannen faculties en kwartierma-
kers-CTA

• Vanuit belang van een adequate (keten)governance ihb aandacht voor de pro-
jecten:
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i. Ketenkracht (thema: Onomstreden kwaliteit): kwaliteit bedrijfsvoering bin-
nen organisaties (rol RvT, Audit cie; evenwicht kwaliteit gecontroleerde or-
ganisatie en controlerend accountant?) en in de ketens, oa mbt HT, verant-
woording en controle NFI, fraude en continuïteit;

ii. Blauwe Brigade (thema: Maatschappelijk relevantie): verminderen admi-
nistratieve lasten, regeldruk en kwaliteit regelgeving; balans (qua kosten,
doelmatigheid; samen met COPRO) zoeken in regelgeving die beheers-
baar, uitvoerbaar en controleerbaar is; hulpmiddelen voor efficiënte controle
via RGS/SBR en data-analytics;

• Deze projecten nadere invullen met welke onderwerpen/activiteiten/produc-
ten (zie ook 3c) specifiek voor Coziek Jaarplan 2021?

• Vraag sub cie Assurance (SCA/ACB): aan welke vaktechnische vragen/projec-
ten/uitingen denkt Coziek voor 2021?

b Wvttk?
c Volgende reguliere/digitale Coziek 27 oktober 2020, suggesties voor bespreek-

punten?


