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SRA vertegenwoordigt

In januari 2013 begon Kuipers bij AGZ.  
Een SRA-kantoor met een samenstel- en  
controlepraktijk die zich volledig heeft 

gespecialiseerd in de zorg. Dit niet-OOB-
kantoor bedient eerstelijnszorginstellingen 
zoals onder andere fysiotherapeuten, huis-
artsen en apothekers. Maar ook tweedelijns - 
instellingen zoals gezondheidscentra, GGZ- 
instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen 
en medisch specialistische bedrijven beho-
ren tot de klantenkring. 

Kuipers heeft eerder bij KPMG Accountants 
gewerkt, daar had hij ook een zorgporte-
feuille. Hij bediende klanten in de zieken huis- 
zorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, 
geestelijke gezondheidszorg en zelf standig 
behandelcentra, maar ook zorg kantoren en 
zorgverzekeraars. “Het was mooi om aan  
de ene kant klanten te bedienen die ervoor 
zorgen dat het geld op juiste plek belandt  
en de andere kant klanten te hebben die  
de zorg financieren. Deze twee werelden 
begrepen elkaar soms slecht, ik kon als 
accountant echt van toegevoegde waarde 
zijn.”

Sectorcommissie
Coziek functioneert sinds 2014 als sector-
commissie van de NBA. De verkorte naam-
geving verwijst naar de oorspronkelijke 
naam Commissie Ziekenhuisvoorzieningen. 
De commissie bestaat uit openbare en 
interne accountants die werkzaam zijn voor 
zorgaanbieders in de zorgsector, als ook 
accountants in business. De zorgsector 
bestaat uit drie sectoren: Cure, Care en 
GGZ. Meer specifiek betreft dit de medisch 
specialistische zorg, GGZ-zorg, Wmo en 

jeugdzorg, wijkverpleging en forensische 
zorg. De commissie fungeert ook als advies-
orgaan voor het NBA-bestuur.

Wat doet Coziek?
Coziek vervult een adviserende en coördine-
rende rol voor accountants, vooral waar het 
gaat om de interpretatie van regelgeving in 
de dagelijkse praktijk en de rol van de 
accountant. De commissie onderhoudt 
periodiek contact met diverse partijen in de 
sector zoals de NZa, de ministeries van 
VWS en Justitie, de WFZ en diverse andere 
brancheorganisaties. Thema’s van Coziek 
zijn onder andere wet- en regelgeving, jaar-
rekeningen, bekostigingsverantwoordingen 
en subsidieafrekeningen. Coziek voert in een 
vroeg stadium overleg over de uitvoerbaar-
heid van nieuwe regelingen, vanuit het 
perspectief van verantwoording en contro-
leerbaarheid in de praktijk.

Deelnemende partijen
Namens de accountancysector zitten in 
Coziek de Big-4-kantoren, een vertegen-
woordiger van een interne auditdienst van 
een ziekenhuis en een lid uit de raad van 
bestuur van een zorginstelling. 

Problematiek rond de WNT
Een zeer actueel thema is de controle op de 
handhaving van de Wet normering topinko-
mens (WNT) in deze sector. Kuipers legt uit: 
“Bestuurders in de zorg mogen een bepaald 
maximuminkomen hebben, bepaald door de 
WNT. Dat lijkt een heel recht-toe-recht-aan 
berekening, maar dat is het niet. De regel-
geving is nog altijd uitgebreid, onnodig 
ingewikkeld en op onderdelen niet een-

duidig.” Technisch uitvoerbaar, maar door 
de complexiteit economisch onverantwoord, 
zo stelt Coziek. 

Kwaliteitsgelden
Een ander actueel onderwerp dat bij Coziek 
op tafel ligt, betreft de controle van de kwali-
teitsgelden die beschikbaar zijn gekomen 
om extra personeel bij verpleeg- en verzor-
gingshuizen in te zetten. Accountants van 
zorginstellingen moeten controleren of die 
gelden rechtmatig worden besteed. Er 
wordt daarom gewerkt aan een controle-
protocol. Kuipers: “We bespreken hoe dat 
protocol eruit moet komen te zien. En dan is 
het van belang goed te weten waar je als 
accountant wel en niet een oordeel over kunt 
vormen. Dit is het spanningsveld waar wij 
ons als Coziek en als Copro – de commissie 
protocollen – over buigen. Bijvoorbeeld bij 
het aspect ‘feitelijke levering’ is het de vraag 
wat wij daarover als accountants kunnen 
verklaren. We kunnen niet naast het bed 
gaan staan om te controleren welke mede-
werker is geweest en wat hij heeft gedaan. 
We kunnen wel iets zeggen over het aantal 
fte’s, of het aantal werkbare dagen uitge-
breid zijn en welke extra uren extern zijn 
ingehuurd.” 

AVG
De AVG speelt met name op het gebied van 
wat accountants mogen inzien bij zorginstel-
lingen. “Alleen een arts die betrokken is bij de 
behandeling mag de gegevens van een cliënt 
of patiënt inzien; accountants dus niet. Begin 
jaren 2000 heeft zich hetzelfde probleem 
voorgedaan bij controles die zorgverzeke-
raars moesten uitvoeren. Daarvoor heeft 

‘ Het is belangrijk om dicht 
op het vuur te zitten’

Gezien alle actuele ontwikkelingen in de zorg: 

Sinds maart van dit jaar zit Gerald Kuipers RA, registeraccountant en directeur bij  
Accountants voor de Gezondheidszorg (AGZ), namens SRA in Coziek. Kuipers nam  
de plaats in van Paul Mulder (Zirkzee Groep).



reparatiewetgeving plaatsgevonden. 
Nu zien we dat bijvoorbeeld bij de controle 
van de WMO-verantwoordingen en de 
WLZ-productie ook wordt geëist dat we 
controleren dat zorg wordt geleverd conform 
de indicatie of verwijzing. Je komt hier op het 
spanningsveld van de AVG. Anonimiseren is 
nu nodig, in het belang van de cliënt. Een 
(protocollaire) wetswijziging, zoals eerder bij 
de zorgverzekeraars, zou wellicht de oplos-
sing zijn.”

Verantwoording groot onderhoud
In 2019 is sprake van een wijziging in de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 
die eff ect heeft voor zorginstellingen: de 
verantwoording voor groot onderhoud. 
“Dit houdt in dat je de kosten van groot 
onderhoud niet meer direct ten laste mag 
leggen van het resultaat. Dit mag vanaf 
volgend jaar alleen via de zogenaamde 
componenten methode of via een voorzie-
ning groot onderhoud.” Hier is inmiddels 

de SRA-Signalering Kosten groot 
onderhoud over verschenen. Kijk op
www.sra.nl/vaktechniek. 

Vertaalslag naar praktijk
Kuipers ziet het als zijn taak om de vertaal-
slag te maken naar de praktijk. “Wat wordt 
er bedacht in Den Haag en hoe breng ik dat 
naar SRA-Vaktechniek en de leden. De 
Big-4 rollen dat intern uit.” Coziek publiceert 
ook wel het nodige op de site, maar als er 
wijzigingen zijn in wet- en regelgeving of er 
spelen cruciale zaken, dan wil Kuipers de 
vertaalslag voor SRA maken. En hij brengt 
de problematieken vanuit de leden en Vak-
techniek in bij Coziek. “Voor de kantoren en 
hun zorgklanten is het belangrijk om dicht 
op het vuur te zitten, om ook de belangen 
van de kleinere zorgorganisaties te beharti-
gen.” Zo is Kuipers nu gevraagd om de 
template voor de beoordelings- en samen-
stelverklaringen voor te bereiden. 

Controlegroep Zorg
In maart heeft Kuipers een training verzorgd 
bij SRA voor de Controlegroep Zorg. Deze 
groep komt eens per jaar bij elkaar. Kuipers: 
“Samen met Pieter Mansvelder van 
SRA-Vaktechniek bekijken we of het dit jaar 
nodig is nogmaals een update te verzorgen. 
De kantoren die minder gespecialiseerd zijn, 
minder zorgklanten hebben, vinden het fi jn 
om bijgepraat te worden. Ook kruisbestui-
ving tussen de Controlegroep Zorg en de 
Branche-expertgroep Medisch behoort tot 
de mogelijkheden.” Aan Kuipers zal het niet 
liggen: “Ik zit dicht op het vuur en heb een 
voorliefde voor de branche en mijn vak. De 
vaktechnische zaken vind ik zeer interessant 
en ik vind het prettig om deze over te bren-
gen op anderen. Het stukje opleiding hoort 
er wat mij betreft zeker bij.” 

Gerald Kuipers 
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