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Notitie Controleprotocol en addendum DVO voor 
ontwikkeltafel Prijs & Prestatie  
Ten behoeve van de bijeenkomst op 4 september 2015   
 

Inleiding  
De werkgroep “Controleprotocol 2015” heeft in de afgelopen periode een controleprotocol en 

addendum ontwikkeld om de rechtmatigheid van de overlopende posten, declaraties en 

afrekeningen te waarborgen. De werkgroep vraagt aandacht voor de volgende punten:   

Besproken oplossingsrichtingen en vragen aan de OT.   
Met betrekking tot de datum aanlevering accountantsverklaring graag uw mening over de 

haalbaarheid van de besproken oplossingsrichting:  

 De in de DVO opgenomen datum voor het opleveren van de accountantsverklaring (eind mei) 

blijkt voor de gemeenten wettelijk niet haalbaar, de gemeenten dienen hun jaarrekening per 

eind april af te hebben om tijdige behandeling door alle gremia te kunnen waarborgen. De VNG 

adviseert om afspraken te maken met de aanbieders die deze termijnen mogelijk maken. De 

werkgroep geeft aan dat gezien het feit dat het  

 

a) een deelproduct betreft;  

b) waarbij prijs een bekende waarde is;   

c) de aantallen de komende maanden zijn af te kaarten met de gemeenten;  

d)  de gemeente gefaseerd, eerder dan afgesproken, wil gaan afrekenen, 

 

Hiermee het tijdstip waarop de accountantsproducten opgeleverd  kan worden naar  voor 1-4-

2016 verschuift mits accountants hiervoor de benodigde capaciteit kunnen vrijmaken.  

 

 Met betrekking tot de tekst uit de modeloplegger (basis voor addendum) constateren wij dat de 

zinsnede:  

o “Tarief is een afgeleide, bijvoorbeeld het tarief van 2014 min 10%. In dat geval moet de 

aanbieder de tariefbepaling en eventueel daarvoor gebruikte bronnen toetsbaar 

openbaar maken.”  

niet geheel  strookt met het toegepaste uitgangspunt High Trust, High Penalty. Met de 

accountant zal worden afgestemd in hoe het uitgangspunt High Trust- High Penalty zich verhoudt 

tot de in de modeloplegger opgenomen zinsnede. In dit kader zal  de centrumgemeente 

Maastricht nadere controleafspraken maken om de zorggelden helder en transparant te 

verantwoorden.  
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Mededelingen 

 

1. Om kleine aanbieders administratief en financieel te ontlasten zal een grens worden 

aangegeven voor kleine omzetten, waarbij aanbieders met een omzet onder een nog nader 

vast te stellen bedrag worden vrijgesteld van de accountantsverklaring. Omdat nog niet alle 

aanbieders de benodigde informatie hebben aangeleverd, zal het grensbedrag worden 

vastgesteld en ingevuld zodra de informatie beschikbaar is.  

 

2. Daar waar het declaratieprotocol strijdig is met de DVO en/of de bijlagen is het 

declaratieprotocol leidend. Deze bepaling wordt opgenomen om betalingstermijnen en 

afrekening naar voren te kunnen trekken indien gewenst of noodzakelijk.   

 

    


