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Mededeling accountantscontrole 2015 
Ten behoeve van de Ontwikkeltafel maart 2016 

Inleiding  
 

In 2015 zijn aanvullende afspraken in de OT’s gemaakt over de accountantscontrole van de jaarrekening 

van de zorgaanbieders. Hierover is een addendum als bijlage aan de dienstverleningsovereenkomst 

toegevoegd. Ook is het controleprotocol Jeugdzorg en Wmo centrumgemeente Maastricht 2015 door de 

gemeenteraad vastgesteld. Het college van de gemeente Maastricht adviseert de Heuvellandgemeenten 

voor de controle voor de Wmo-uitgaven 2015 hetzelfde lokale protocol vast te stellen. Dit is nodig omdat 

voor de Wmo Maastricht geen centrumgemeente is. Dit protocol is in overleg met de 

samenwerkingspartners (gemeenten en zorgaanbieders) tot stand gekomen. In het controleprotocol zijn 

nadere afspraken gemaakt om de rechtmatigheid van de kosten van de zorg te waarborgen en instructies 

voor de accountant opgenomen. 

Het college van de gemeente Maastricht adviseert de Heuvellandgemeenten ook voor het overige de lijn, 

zoals die in deze notitie is beschreven, te volgen. 

Knelpunten 
 

Op landelijk niveau worden door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten maar ook door de minister van BZK knelpunten bij de uitvoering van de 

accountantscontrole over 2015 voorzien. Zaken die hierbij spelen zijn onder andere de krappe planning 

die hiervoor geldt, het versnipperde landschap van zorgcontracten, de diversiteit van verschillende 

samenwerkingsvormen en de soms haperende gegevensuitwisseling tussen de partners in de 

samenwerking.  

Met name grote  zorgaanbieders en accountants maken zich zorgen over de administratieve lastendruk 

die met de grote diversiteit van de contractafspraken in het sociaal domein samenhangen.  Accountants 

geven aan wegens capaciteitsgebrek  het lokale controleprotocol niet uit te kunnen voeren en geven er de 

voorkeur het landelijke iZA-controleprotocol  (een landelijk model als best practice) te hanteren, waarbij 

er één verantwoording per zorgaanbieder in plaats van één verantwoording per gemeente nodig is.  Een 

dergelijke vorm maakt het voor de betrokken accountants mogelijk hun capaciteit beter te plannen om 

daarmee de planning van gemeentelijke jaarrekeningtrajecten te kunnen halen. Dit iZa-controleprotocol is 

inhoudelijk geen verschraling van de eisen ten opzichte van de lokale protocollen, maar biedt wel 

schaalvoordelen. 

Landelijk controleprotocol 

 

Het is zowel voor gemeenten als voor zorgaanbieders van groot belang dat een goedkeurende verklaring 

over de financiële rechtmatigheid door de accountant kan worden afgegeven. In overleg met de eigen 

accountant heeft de gemeente Maastricht als centrumgemeente besloten, af te willen rekenen volgens het 

lokale controleprotocol. Dit blijft het uitgangspunt en is belangrijk voor kleine zorgaanbieders met een 

omzet < € 100.000,--, die hierdoor met een bestuursverklaring kunnen volstaan. Voor zorgaanbieders, die 

aangeven echt niet aan dit lokale protocol te kunnen voldoen, biedt de gemeente Maastricht de 
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mogelijkheid te kiezen voor toepassing van het landelijk protocol. In dat geval zullen gemeente en de 

desbetreffende zorgaanbieder schriftelijk moeten tekenen voor “akkoord met afrekening volgens het 

landelijk protocol “ en wordt dit als addendum aan de DVO toegevoegd. De gemeente Maastricht adviseert 

ook de Heuvellandgemeenten deze lijn te volgen. 

 

Noodscenario 
 

Mocht afrekenen volgens het lokaal of landelijk controleprotocol niet mogelijk zijn dan is er als uiterst 

noodscenario nog de mogelijkheid tot afrekening volgens een lumpsum aan de achterkant. Bij deze 

afrekenvariant nemen gemeente en zorgaanbieder genoegen met de informatie die beschikbaar is en 

wordt op basis daarvan afgerekend over 2015 (lumpsum door aan de achterkant een bedrag afspreken). 

Deze variant heeft niet de voorkeur en wordt dan ook in principe niet toegepast, tenzij het lokale of 

landelijke protocol geen oplossing bieden. “Nee,  tenzij” dus.  Het college van burgemeester en wethouders 

besluit over de eventuele toepassing van dit noodscenario en informeert vervolgens de gemeenteraad 

hierover.  

 

Ook een dergelijke, individuele afspraak tussen gemeente(n) en de zorgaanbieder wordt schriftelijk 

vastgelegd en als addendum aan de DVO toegevoegd.  

 

Tenslotte 

 

Wij denken dat deze lijn die het meest recht doet aan het beperken van de administratieve lasten en 

accountantskosten van de grote en kleine zorgaanbieders, de accountants (controlerend accountant, 

zorgaccountants en de regionale accountants) en de gemeente zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 


