
 

 

Addendum bij het accountantsprotocol Kaderregeling subsidies OCW, 
SZW en VWS 
 
Controleprotocol Instellingssubsidies 
Behorende bij Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties  
 
Instellingssubsidie 
 
De bij een aanvraag tot vaststelling van een instellingssubsidie ingediende subsidiedeclaratie is 
voorzien van een controleverklaring wanneer de verleende subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. 
Bij de controle als bedoeld onder 3. en 4.van het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige 
nieuwbouwlocaties, besteedt de accountant aan de naleving van deze subsidievoorwaarden 
aandacht. Dit addendum geeft aan op welke wijze dit op basis van het beleidskader wordt 
ingepast in het accountantsprotocol Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. 
 
Referentiekader voor de controleverklaring 
 
Voor de controlewerkzaamheden die leiden tot de controleverklaring behorend bij het financieel 
verslag gelden volgende aandachtspunten: 

 Alleen de kosten in het kader van een dienst van algemeen economische belang (DAEB) 
komen voor subsidie in aanmerking. Als het gezondheidscentrum ook andere activiteiten 
uitvoert dient er een gescheiden boekhouding te zijn; 

 Met kosten van DAEB wordt bedoeld de praktijkkosten voor personeel, huisvesting en 
automatisering; 

 Een voorziening tot max 7,56% van de loonsom voor ziekte en arbeidsongeschiktheid is 
toegestaan; 

 Kosten die door anderen vergoed worden of kunnen worden zijn niet subsidiabel. 
 Ten aanzien van de opbrengsten dient vastgesteld te worden dat deze aansluiten bij de 

administratie van de instelling en kan worden aangesloten bij reguliere 
accountantscontrole, mits de reguliere accountantscontrole niet heeft geleid tot 
bevindingen over de volledigheid van de opbrengsten. 

 
In de beschikking waarbij de subsidie is verleend, kunnen afwijkende en aanvullende 
subsidiebepalingen zijn opgenomen. De accountant neemt van de inhoud van deze beschikking 
kennis en betrekt de naleving van de eventueel opgenomen doelgebonden en niet doelgebonden 
subsidieverplichtingen in de controle. 
 
Onderzoeksaanpak rapport van feitelijke bevindingen 
 
Ten behoeve van het toezicht van VWS op de naleving van de aan de verstrekte subsidie 
verbonden verplichtingen wordt, bij het door de instelling ingediende financieel verslag een 
rapport van feitelijke bevindingen verstrekt. 
 
Referentiekader voor het rapport van feitelijke bevindingen 
 
Voor het onderzoek dat leidt tot het rapport van feitelijke bevindingen behorend bij het financieel 
verslag of de door de instelling opgestelde verantwoording over de verrichte prestaties gelden de 
volgende aandachtspunten voor de accountant. Per aandachtspunt is vermeld wat VWS van de 
accountant verwacht om hieraan invulling te gegeven: 

• Nagegaan in hoeverre het gezondheidscentrum aannemelijk heeft gemaakt dat toegewerkt 
wordt naar een beoogde populatie van circa 8.000 inschrijvingen. Hierbij wordt uitgegaan 



 

 

van de gegevens die bij de aanvraag zijn ingediend. Indien blijkt dat deze cijfers niet meer 
actueel zijn en/of dat het gegeven nieuwe ontwikkelingen niet realistisch is om binnen 5 
tot 7 jaar tot 8.000 patiënten te komen is een aanvullende toelichting noodzakelijk. 
 

• Nagegaan dat het zorgaanbod uit minimaal drie disciplines bestaat, waarbij er in ieder 
geval sprake is van huisartsgeneeskundige zorg en ten minste twee andere eerstelijns 
disciplines. Hierbij dient getoetst te worden of de overeenkomst die bij de aanvraag is 
ingediend nog steeds van toepassing is c.q. is geactualiseerd. 
 

• Ten aanzien van de samenwerking nagaan of er afstemming en coördinatie van 
samenhangende zorginterventies tussen de betrokken disciplines heeft plaatsgevonden. 
Daar waar de verschillende disciplines niet door personeel van de exploitant wordt 
verzorgd, is er een samenwerkingsovereenkomst op geïntegreerde eerstelijnszorg waarin 
is vastgelegd op welke wijze samenwerking plaatsvindt. 
 

• Nagegaan of er overeenkomstig een zorgaanbodplan (vormvrij) gewerkt wordt, welke bij 
de aanvraag is ingediend. Verondersteld wordt dat informatie hierover is opgenomen in 
het activiteitenverslag c.q. jaarverslag. 
 

• Nagegaan of de continuïteit van het gezondheidscentrum is gewaarborgd op basis van de 
informatie zoals verstrekt bij de aanvraag. Uiterlijk vijf tot zeven jaar (afhankelijk van de 
veronderstelde duur van de subsidieperiode) na de start het gezondheidscentrum kan het 
zonder subsidie geëxploiteerd worden. Indien de exploitant de zorg niet zelf aanbiedt, 
heeft de exploitant overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten waarin de continuïteit is 
gegarandeerd. 
 

• Nagaan of de schriftelijke afspraken, zoals aangeleverd bij de aanvraag, rondom 
geïntegreerde eerstelijnszorg met de preferente zorgverzekeraar nog steeds accuraat zijn. 
Uit deze afspraken moet blijken dat de ondersteuning van het samenwerkingsverband door 
de preferente zorgverzekeraar en dat er zicht is op een toekomstig contract, waarbij a) 
wordt uitgegaan van de NZa-beleidsregel Geïntegreerde Eerstelijnszorgproducten en/of 
andere regelingen en b) waarmee een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van het 
gezondheidscentrum wordt geleverd of andere waarborgen waardoor de continuïteit voor 
tenminste twee jaar na afloop van de subsidietermijn is gewaarborgd. 

 
Gevolgen van aanvullende subsidiebepalingen 
 
In de beschikking waarbij de subsidie is verleend, kunnen doelgebonden en niet doelgebonden 
subsidieverplichtingen zijn opgenomen (artikelen 4:37 t/m 4:40 Algemene wet bestuursrecht en 
artikel 5.6 van de subsidieregeling). De accountant neemt van de inhoud van deze beschikking 
kennis en betrekt de naleving van de eventueel opgenomen doelgebonden en niet doelgebonden 
subsidieverplichtingen in de onderzoekswerkzaamheden. Indien de accountant afwijkingen 
constateert ten aanzien van de doelgebonden en niet doelgebonden subsidieverplichtingen die van 
belang zijn voor de te verstrekken assurance, dan weegt hij ze mee bij het af te geven 
accountantsoordeel (hoofdstuk 3 van het accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling 
subsidies OCW, SZW en VWS). Voor zover de doelgebonden en niet doelgebonden 
subsidieverplichtingen geen betrekking hebben op de te verstrekken assurance rapporteert de 
accountant daarover in zijn rapport van feitelijke bevindingen. 
 
 
  



 

 

Rapporteren van feitelijke bevindingen 
 
Voor het rapporteren van feitelijke bevindingen geldt het volgende. In het rapport vermeldt de 
accountant welke specifieke werkzaamheden hij in dit kader heeft verricht en tot welke 
bevindingen dit heeft geleid. Voor zover de accountant bij zijn onderzoek heeft vastgesteld dat de 
instelling de verplichtingen niet heeft nageleefd maakt hij daarvan in elk geval melding in zijn 
rapport van feitelijke bevindingen. Afwijkingen van de in dit protocol genoemde aandachtspunten 
dienen onder verwijzing naar de relevante bepaling uit de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en 
VWS te worden gerapporteerd. Voor de aandachtspunten waarbij de accountant geen afwijkingen 
constateert, kan hij volstaan met het opsommen van de aandachtspunten en de bevestiging dat hij 
voor deze punten geen afwijkingen heeft geconstateerd. 
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