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Geachte heer van den Brink,

Als centraal administratiekantoor verricht u en ziet u toe op de betalingen vanuit het rijk
aan de zorgaanbieders. In een ver verleden is kennelijk de noodzaak ontstaan om jaar-
lijks een zogenaamde CAK opgave te versturen aan de zorgaanbieders en hen te laten
bevestigen dat de betalingen in goede orde zijn ontvangen. Ook is aan deze saldobe-
vestiging een accountantscontrole verbonden. Met circa 2.000 opgaven per jaar wordt er
veel tijd en geld besteed aan deze procedure, mogelijk enkele miljoenen per jaar.

Anno 2016 is het betalingsverkeer volledig geautomatiseerd en vinden er nauwelijks fou-
ten meer plaats, zo blijkt ook uit de controle van de CAK opgaven door onze accoun-
tants. Wij hebben ook begrepen dat u en uw accountant voor het opstellen en de con-
trole van uw jaarrekening geen gebruik meer maakt van deze procedure. Kennelijk zijn
er voldoende andere interne of externe waarborgen die zorgdragen voor een goed beta-
lingsverkeer.

Net als wij weet u ook dat er thans veel onderzoeken plaatsvinden naar regeldruk en ad-
ministratieve lasten in de zorg. Ook wij als NBA, Actiz en VGN zijn hier nadrukkelijk bij
betrokken. In dat kader lijkt het ons goed om de nut en noodzaak van de jaarlijkse opga-
ven en bijbehorende controle samen met u te heroverwegen.

Op 17 oktober jl. hadden wij hiertoe reeds een eerste overleg met enkele medewerkers
van uw organisatie waaronder Edwin Korving, Jacqueline van den Burg en Michiel Bor-
gers. In dat gesprek werd ook door CAK onderschreven dat de toegevoegde waarde van
de procedure als zeer beperkt werd ervaren. De belangrijkste reden voor handhaving
was het contract met de NZa waar deze procedure als prestatie indicator was opgeno-
men. Het CAK heeft ons gevraagd om in een brief een en ander uiteen te zetten om
daarmee het overleg met de NZa te kunnen initiëren. Hierbij treft u onze brief aan. Uiter-
aard zijn wij graag bereid om u te ondersteunen in een gesprek met de NZa.

Samenvattend de belangrijkste argumenten om de CAK opgaven (dan wel de controle
daarvan) af te schaffen:

1. De noodzaak van een saldobevestiging is achterhaald door de toegenomen be-
trouwbaarheid van het binnenlandse betalingsverkeer.

2. De procedure brengt veel kosten met zich mee die beter aan de zorg besteed
kunnen worden. Dit past binnen alle initiatieven van terugdringen van admini-
stratieve lasten.

3. Het CAK en diens accountant gebruiken de opgaven niet meer voor het opstel-
len respectievelijk controleren van de jaarrekening van het CAK.



4. Het is zeer ongebruikelijk om een accountant assurance te laten verstrekken bij
een saldobevestiging.

Wij vernemen graag uw reactie en zijn graag bereid om deze brief mondeling toe te lich-
ten.

Met vriendelijke groet,

drs. R.H.W.H. Leensen RA dr. G.A.W.M. Heyne
Voorzitter Coziek Directeur Actiz

Mevr. E. Kalkhoven drs. F. Bluiminck
Voorzitter HEAD vereniging Directeur VGN


