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In de afgelopen maanden moeten veel ggz-intellingen een
urrealitiche inpanning verrichten om de vergoeding van
geleverde zorg veilig te tellen.
nkele jaren na de invoering van pretatieekotiging met dc' i
medio 2016 een raamwerk van gedetailleerde declaratieregel
gepuliceerd. Hoewel geaeerd op etaande (eleid)regel, i
hiermee een op zichzelf taand compliance-kader gecreëerd. Dit
kader vormde de ai voor de grootte huiwerkopdracht die de ggz
in haar gechiedeni i opgelegd: toet de productie 2014 aan
functionele ontwerpregel uit 2016.
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Het 'Zelfonderzoek cGGZ 2014' i het meet gedetailleerde onderzoek
uit de gechiedeni waarmee zorgintellingen zijn geconfronteerd.
Ondank eerdere oproepen van ectoraccountant om te komen tot
een riicogerichte inteek i een reed en areidintenief leepnet
ontworpen voor een integrale controle van de aan zorgverzekeraar
gefactureerde productie.
Met toepaing van de inzichten van
'Het 'Zelfonderzoek
morgen, achteraf te programmeren
cGGZ 2014' i het
querie op de productieregitratie 2014 en
meet gedetailleerde
in een afhankelijke poitie van een groot
onderzoek uit de
aantal edp-auditor en accountant heeft
gechiedeni
de ggz een huzarentukje geleverd. Of de
waarmee
ector daar opnieuw toe in taat zal zijn, i
zorgintellingen zijn
echter nog maar de vraag. Het knellende
geconfronteerd.'
regime van het zelfonderzoek lijkt vooral
een evetiging van de telling dat pretatieekotiging in de ggz
het lechtte van twee werelden i.

lijven focuen op het verleden?
Logich dat zo'n gedetailleerd technich leepnet in de
invoeringperiode een grote 'vangt' oplevert. De zorgverzekeraar
zijn de uitkomten nu aan het etuderen en naar verwachting zal
het zelfonderzoek in april 2017 tot een formele afwikkeling komen.
Hopelijk kunnen de reultaten in de jaarrekening 2016
worden verwerkt; een jaarrekening waarvan takeholder hopen dat
deze dit jaar tijdig wordt gepuliceerd.
elangrijk i dat er dan voldoende zicht i op de controleevindingen
over de chadelatjaren 2015 en 2016. Zoal overeengekomen in een
etuurlijk akkoord tuen koepelorganiatie GGZ Nederland en
Zorgverzekeraar Nederland moeten ook voor de chadelatjaren
2015, 2016 en 2017 zelfonderzoeken plaatvinden. Het normenkader
voor het zelfonderzoek 2015 zal pa op 1 april (of zelf 1 mei) definitief
worden vatgeteld, waarna de uitvoering kan plaatvinden met een
verwachte doorlooptijd tot 1 oktoer (dan wel 1 novemer).
In een periode waarin de ggz-intellingen
de tranitie in het ociaal domein nog aan
het verwerken zijn en het treven i om de
adminitratieve laten te verminderen,
lijven wij on zorgen maken over de
voortgang van dit doier. Temeer omdat
de ector op deze manier eigenlijk
tructureel ezig i met het verleden. Daarmee lijkt horizontaal
toezicht met voldoende grip op adminitratieve proceen nog een
lange weg te gaan.
'Horizontaal toezicht
lijkt met voldoende
grip op
adminitratieve
proceen nog een
lange weg te gaan.'

Ggz wordt diproportioneel elat
Het zelfonderzoek 2014 kent formeel 49 controlepunten (zelf 71 al
je naar alle apecten kijkt) die de intellingen integraal dienen na te
lopen - uiteraard voor zover de deetreffende zorg i geleverd. Het
aantal controlepunten i ten opzichte van 2013 toegenomen en zal
naar verwachting voor 2015 nog verder tijgen. Daarij etaat het
reële riico dat de controlepunten en de aandachtgeieden na de
afloop van het chadelatjaar worden epaald, met alle negatieve
financiële gevolgen van dien.
Zorgverzekeraar tellen zich op het tandpunt dat het om niet
ander gaat dan het toepaen van etaande eleidregel.
Zorgaanieder kunnen het niet ander zien dan een nadere
normverduidelijking en het tellen van additionele eien aan de
geleverde zorg na afloop van het chadelatjaar. De waarheid zal hier
ongetwijfeld ergen in het midden liggen.

Powered 



tichting Dedicon
zoekt een
Manager
Finance &
Control in Grave



Taxicentrale
Amterdam zoekt
een Allround
financieel
adminitratief
medewerker (36
tot 40 uur p/w)
in



AddComm Direct
V zoekt een
Aitent
Controller in
Amerfoort



rainfih zoekt
een Financial
accountant
elgie in



Hazera eed .V.
zoekt een
Aitant (Cah)
Controller
(M/F) in Made



Om deze diproportionele elating van de ector weg te nemen i
het eentieel dat het normenkader voor een zelfonderzoek vóór
aanvang van het chadelatjaar wordt vatgeteld. en vervroegde
vattelling kent duidelijke voordelen. Zo weten intellingen vooraf
waar ze aan toe zijn en kunnen ze hierop anticiperen in de
airegitratie. Daarnaat kunnen de werkzaamheden gedurende
het jaar worden opgepakt, in plaat van achteraf. Ook kunnen de
eventuele onderzoekwerkzaamheden door de accountant
gedurende het jaar worden verricht, zonder een pecifieke
piekelating na de jaarrekeningcontrole. Dit draagt er ovendien
aan ij dat de reguliere deponeringplicht van 1 juni weer realitich
haalaar i.

Riicogerichte audit zorgen voor
regelrut
Naat de tijdigheid van het zelfonderzoek levert ook een meer
riicogerichte aanpak per zorgaanieder een ijdrage aan de
regelrut die de ggz verdient. Waarom zou een zorgaanieder een
controlepunt moeten uitvoeren al i vatgeteld dat over zowel 2013
al 2014 geen onrechtmatige dc' zijn gedeclareerd? r zijn
voldoende waarorgen te creëren om onevenredige riico' voor
zorgverzekeraar te voorkomen. Daarvoor i wel een gezond niveau
van vertrouwen tuen partijen nodig. Dit i zelf eentieel, gelet op
de amitie om op korte termijn over te gaan naar een vorm van
horizontaal toezicht.
r zullen altijd fouten worden gemaakt in
'r zullen altijd
de dc-regitratie, maar partijen dienen er
fouten gemaakt
wel van overtuigd te zijn dat dit niet
worden in de DCopzettelijk geeurt. De complexiteit van
regitratie, maar
de geetelijke gezondheidzorg
partijen dienen er
rechtvaardigt meer tolerantie. Zo heeft
wel van overtuigd te
GGZ Nederland eerder een regelruimte
zijn dat dit niet
van vijf procent epleit. In algemene zin
opzettelijk geeurt.'
zien wij vereteringen ij de
zorgaanieder en daarmee eveneen op de controlepunten. en
elangrijk aantal normverduidelijkingen i echter pa medio 2015
overeengekomen. Dit etekent dat zorgaanieder over het
chadelatjaar 2013 en (grotendeel) 2014 geen vereteringen
heen kunnen doorvoeren. Dit zal de komende jaren niet ander
zijn door de vattelling van het toetingkader na afloop van het
chadelatjaar. Hier dienen partijen over en weer meer egrip voor te
heen.
en meer riicogerichte aanpak zal er teven toe leiden dat de inzet
van de accountant dratich naar eneden kan. In het
onderzoekprotocol van accountant i, in tegentelling tot de
ziekenhuizen, zelf de inzet van edp-auditor afgedwongen. Dit heeft
ertoe geleid dat een zelfonderzoek de meete zorgaanieder
minimaal € 35.000 (incluief tw) aan accountantkoten heeft
gekot. Omgerekend naar uren etekent dit 200 à 250 uur inzet van
medewerker van accountantkantoren en een hele korte
doorlooptijd van circa tien tot twaalf weken, ovenop de reguliere
werkzaamheden.

Accountant zullen dit niet nog een keer
op deze wijze uitvoeren. Werkdruk en
piekelating zijn overigen niet de enige
reden daarvoor. Accountant vragen zich
oprecht af of een zelfonderzoek een
duurzame oploing i om invulling te
geven aan hun rol, al veldpartijen er onderling op ai van
vertrouwen niet uitkomen. De inzet aan de zijde van de
zorgaanieder en zorgverzekeraar i overigen een veelvoud van
die van accountant, du de maatchappelijke koten durven we
eigenlijk niet te ecijferen. n dat in een ector waar de rendementen
al jarenlang nog geen procent van de oprengten edragen.
'Partijen zullen
moeten erkennen dat
zakelijk vertrouwen
egint met
helderheid vooraf.'

Zelfonderzoeken zijn niet de oploing
De huidige opzet van zelfonderzoeken taat in geen enkel opzicht in
verhouding tot het proleem. De uitkomt van de zelfonderzoeken
over productie in de invoeringperiode van pretatieekotiging i
evenmin een graadmeter voor de werking van adminitratieve
controletemen. Partijen zullen moeten erkennen dat zakelijk
vertrouwen egint met helderheid vooraf. Compliance vraagt daarij
van intellingen dat ze willen en kunnen voldoen aan
declaratieregel. In het zakelijk verkeer i het not done om jaren na de
tranactiedatum een levering zo gedetailleerd te verifiëren en ter
dicuie te tellen. De etaling van een factuur i doorgaan het
ewij van overeentemming over de levering. Laat dit ook in de ggzector een gezond vertrekpunt zijn.
Namen de werkgroep GGZ van Coziek,
Helmer de Coninck
Marco Walhout
Marger Kuikman
Ro Leenen
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Ggz toont veerkracht en chrijft overwegend poitieve
cijfer
De ggz heeft in 2015 eter gepreteerd dan verwacht. Ondank een ingrijpende
telelwijziging heeft de ector voor geetelijke gezondheid het in 2015 eter gedaan
dan in 2014. 
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26 oktoer 2016

'Adminitratieve lat zorgcontrole te hoog'
Zorgaanieder en hun accountant vinden de adminitratieve lat van de controle
nog te hoog en zien graag dat de controle efficiënter worden ingericht. 
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21 oktoer 2016

Vree voor duurdere accountantcontrole in de ggz (FD)
De accountantkoten in de geetelijke gezondheidzorg (ggz) tijgen dit jaar for
door extra verplichte onderzoeken naar declaratie. De koten die ggz-intellingen
kwijt zijn aan accountant kunnen door deze controlemaatregelen van
zorgverzekeraar tot wel een kwart hoger uitvallen, waarchuwt Coziek, het
accountantplatform voor de zorg, naar aanleiding van vragen van het FD. 
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06 oktoer 2016

Controlekoten zorg lijven tijgen
en flink deel van de zorgorganiatie etaalt in 2015 veel meer voor
accountantdienten. De koten voor accountant in de vvt (+ 4 procent),
gehandicaptenzorg (+ 10,8 procent) en met name de ggz (+ 20,7 procent) zijn fik
getegen. Ziekenhuizen zijn daarentegen juit veel minder kwijt: - 17,5 procent. 
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15 juli 2016

Ook zorgintellingen zijn te laat met hun jaarrekeningen (FD)
De chao rondom de decentraliatie van zorgtaken naar de gemeente zorgt er ook voor dat
verchillende zorgintellingen te laat zijn met de jaarrekening. Volgen Ro Leenen, partner ij Y
en voorzitter van accountantplatform Coziek, i duidelijk te zien dat zorgintellingen meer dan
andere jaren prolemen ervaren. De jaarrekeningen zouden op 1 juni ingediend moeten zijn. 
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