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1. Uitgangspunten protocol 
 
1. Doelstelling en inkadering protocol 
Het Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ is bedoeld voor de accountants van de 
instellingen voor medisch specialistische zorg (MSZ). Hieronder vallen ziekenhuizen, universitaire 
medische centra (UMC’s) en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), in dit protocol aangeduid als 
‘instellingen’. Het protocol sluit aan op het Controleplan Correct Declareren1 van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra 
(NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het Controleplan Correct Declareren (in dit protocol 
aangeduid als ‘controleplan’) vormt de uitwerking van de sectorbrede aanpak om de bestaande 
onzekerheden over de omzet 2012 en 2013 definitief weg te nemen. Centraal in deze aanpak staan 
de verduidelijking van de regelgeving door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het daarop 
gebaseerde aanvullende omzetonderzoek (of: zelfonderzoek) door de instellingen.  
 
Het controleplan beschrijft, voor zover mogelijk, hoe de instelling het zelfonderzoek moet uitvoeren, 
wat het normenkader is en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. Onderdeel van het 
zelfonderzoek is dat de instelling haar accountant opdracht geeft tot het uitvoeren van specifieke 
werkzaamheden volgens NBA Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. De verantwoording van de 
instelling over het uitgevoerde zelfonderzoek en over de uitkomsten daarvan is het object van de 
werkzaamheden van de accountant. De accountant rapporteert over de uitkomst van zijn 
werkzaamheden via een rapport van feitelijke bevindingen. De verspreidingskring bestaat uit de 
instelling zelf, het ZN-expertteam, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit. 
 
Het Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ werkt de opdracht van de accountant 
nader uit. Naast een opsomming van de specifieke werkzaamheden bevat het protocol een model 
voor de opdrachtbevestiging en een model voor het rapport van feitelijke bevindingen.  Het protocol 
is als uitvoerbaar aangemerkt door de NBA Werkgroep Controleprotocollen (COPRO). 
 
1.2 Aanleiding omzetonderzoek 
Aanleiding voor het zelfonderzoek zijn de door accountants geconstateerde onzekerheden bij de 
controle van de jaarrekening en daaraan gerelateerde verantwoordingen 2013 van bovengenoemde 
instellingen. Op 21 maart heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants (NBA) hierover 
een Alert uitgebracht: NBA Alert 31 – Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van 
instellingen voor medisch specialistische zorg. Volgens de Alert zijn de onzekerheden bij de 
instellingen van zodanige omvang, dat accountants moeten concluderen dat een verklaring met 
beperking of zelfs een oordeelonthouding passend is. De Alert noemt als belangrijkste oorzaken: 
open normen die gedurende en na afloop van het boekjaar met terugwerkende kracht nader zijn 
geduid door de regelgever; intensivering van formele en materiële controles over 2013 en 
voorgaande jaren; het ontbreken van gezaghebbende normen over misbruik en oneigenlijk gebruik; 
minder mitigerende en aanvullende risico-verhogende factoren ten opzichte van 2012. 
 
De Alert heeft geleid tot intensief overleg tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), de NZa, NVZ, NFU, ZN en de NBA. In het bijzonder de NBA sectorcommissie Coziek heeft 
zich actief met de problematiek bemoeid2. De Minister van VWS heeft op 22 mei 2014 een brief aan 
de Tweede Kamer gestuurd3: Hierin beschrijft zij hoe de problematiek zal worden aangepakt.  

                                                           
1 Het Controleplan Correct Declareren bestaat uit twee componenten: het Controleplan Correct Declareren versie 1.1 van 10 juni 2014 en  
  het Addendum bij het Controleplan Correct Declareren van 17 juli.  
2 Meer informatie: https://www.nba.nl/Vaktechniek/Vaktechnische-themas/Publieke-Sector1/Publieke-sector/Coziek/ 
3 Brief van 22 mei 2014 - Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg (kenmerk 349886-118680-CZ). 
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De instellingen krijgen tot 15 december 2014 uitstel om de jaarrekening 2013 in te dienen. In de 
tussentijd krijgen ze de gelegenheid om een aanvullend omzetonderzoek uit te voeren, gericht op 
DOT-zorgproducten van 2012 en 2013. De uitkomsten van dit onderzoek worden samen met het 
rapport van feitelijke bevindingen van de accountant naar het ZN-expertteam gestuurd. Op grond 
van het oordeel van de ZN-expertteam maken instellingen en zorgverzekeraars afspraken over 
eventuele verrekeningen. Die worden vervolgens verwerkt in de jaarrekening 2013 van de 
instellingen. Met de geschetste aanpak, gecombineerd met de definitieve vaststelling van de 
transitiebedragen 2012 en 2013 door de NZa, verwacht de Minister dat het mogelijk is om de 
verantwoordingen over de jaren tot en met 2013 op een adequate manier af te wikkelen. 
 
1.3 Procedures en termijnen 
Het Controleplan Correct Declareren schetst in het Voorwoord en de Instructie Zelfonderzoek de te 
volgen procedures en termijnen. Ze zijn hieronder in het kort weergegeven. Om een compleet beeld 
van de aanpak in de sector te geven, zijn ook de processtappen genoemd die buiten de reikwijdte 
van dit protocol vallen: 
 

 Het controleplan bevat alle verduidelijkingen van de regelgeving van de NZa die nodig zijn 
om het zelfonderzoek correct te kunnen uitvoeren. Naast de circulaire CI/14/24c Aanpak 
verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg betreft dit de Verboden-
toegestaan lijst van 16 juli 2014. Basis voor het controleplan vormt de bijlage bij de brief van 
de Minister van VWS van 22 mei 2014 Controlepunten aanvullend omzetonderzoek.  

 De instelling voert het zelfonderzoek volgens het controleplan uit. Het zelfonderzoek heeft 
betrekking op gesloten DOT-zorgproducten en overige zorgproducten (OP’s en add-ons) 2012 
en 2013 zoals beschreven in het controleplan. Volgens het controleplan moeten de controles 
van de instelling bij voorkeur worden opgezet vanuit een data-analyse. Indien dit niet 
mogelijk is moet een deelwaarneming op de registratie worden uitgevoerd. Volgens het 
Addendum bij het Controleplan Correct Declareren (in dit protocol aangeduid als ‘addendum’) 
bedraagt de omvang hiervan minimaal 25 per controlepunt, indien geen afwijkingen van de 
norm van het controleplan optreden. Bij afwijkingen moet de deelwaarnemingen uitgebreid 
worden, afhankelijk van het financiële belang van de betreffende (deel)massa bij de 
instelling. In het controleplan en addendum zijn per controlepunt vastgelegd: de te hanteren 
norm, de eraan ten grondslag liggende regelgeving en beleid alsmede de wijze waarop de 
instelling dit moet controleren en aantonen. 

 Tijdens de onderzoeksperiode geeft de NZa op verzoek duidelijkheid over de reeds bekende 
en geconstateerde onduidelijke normen en gedurende de onderzoeken op komende vragen. 
Tevens doet zij uitspraken over hoe om te gaan met eventuele hiaten in de administratieve 
organisatie bij ziekenhuizen. Dit betreft zogenaamde oranje knelpunten, die het oranjeloket 
van de NZa omzet in rood (verboden) of groen (toegestaan).  

 De instelling legt de uitkomsten van het zelfonderzoek vast in het Rapportageformulier 
zelfonderzoek correct declareren, in dit protocol aangeduid als: ‘rapportageformulier’.         
De instelling geeft in het rapportageformulier aan tot welk moment de uitspraken van de 
NZa zijn meegenomen het onderzoek door de instelling. 

 De instelling geeft haar accountant opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden ten aanzien van genoemd rapportageformulier volgens NBA 
Standaard 4400 en het Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ. Voor de 
opdrachtbevestiging en het rapport van feitelijke bevindingen worden de basismodellen 
gebruikt die als bijlage 1 en 2 aan het protocol zijn toegevoegd. 

 De instelling biedt het rapportageformulier en het rapport van feitelijke bevindingen van de 
accountant aan bij het ZN-expertteam. Conform het controleplan geldt als uiterste termijn 
voor het rapportageformulier 1 september 2014. Het rapport van de accountant volgt zo 
spoedig mogelijk daarna (uiterlijk 15 september 2014).                                                                
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Uiterlijk 15 oktober vormt het ZN-expertteam zich  zelfstandig een oordeel over de door de 
ziekenhuizen uitgevoerde onderzoeken en eventueel resterende onzekerheden. 

 Op basis van de uitkomsten van het aanvullend onderzoek 2012 en 2013, het oordeel van het 
ZN-expertteam hierover en de uitgevoerde controles door zorgverzekeraars maken 
instellingen en zorgverzekeraars vóór 15 november 2014 afspraken over de verrekening van 
de gevonden foutieve declaraties. Uiterlijk in de maand november 2014 verwerken de 
instellingen de overeengekomen verrekeningen in de jaarrekening 2013. Op grond hiervan 
bepalen de accountants van de instellingen, welk effect dit heeft op de afsluitende controles 
op de jaarrekening 2013. Als de instelling de jaarrekening 2013 reeds heeft vastgesteld en 
gepubliceerd, wordt dit verwerkt in de jaarrekening 2014. Een en ander valt buiten de 
reikwijdte van dit protocol. 

 Uiterlijk 15 december 2014 dienen de instellingen hun jaarrekening 2013 in bij het CIBG.  
 

2. Onderzoeksaanpak accountant 
 
2.1 Doelstelling en reikwijdte werkzaamheden 
De accountant voert zijn opdracht uit met inachtneming van NBA Standaard 4400 Opdrachten tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie 
en het Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ. Dit betekent dat geen sprake is van 
het uitvoeren van een assurance-opdracht, de accountant verstrekt geen zekerheid. De accountant 
rapporteert over de uitkomsten van zijn werkzaamheden via een rapport van feitelijke bevindingen. 
Hierin vermeldt hij welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd en tot welke bevindingen dit heeft 
geleid. De accountant geeft hierover geen conclusie of oordeel. Het is aan de gebruikers van het 
rapport om daaruit zelf conclusies te trekken. Zij moeten bepalen of de opdrachtgever aan de 
gestelde eisen heeft voldaan. Gezien de specifieke voorwaarden in een Standaard 4400 opdracht is 
de verspreidingskring van het rapport beperkt tot de partijen met wie de werkzaamheden zijn 
afgesproken. Dit kunnen ook derden zijn, mits zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de opdracht, 
bijvoorbeeld door de normen daarvan vast te leggen in een protocol. 
 
In de onderhavige situatie is de instelling als opdrachtgever van de accountant aan te merken.  
Gebruikers van zijn rapportage zijn, naast de instellingen, het ZN-expertteam, de zorgverzekeraars en 
de Nederlandse Zorgautoriteit. Het ZN-expertteam bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van 
de zorgverzekeraars, de zorgverzekeraars zijn aangesloten bij ZN en ZN heeft ingestemd met het 
onderhavige protocol voor accountants en het onderliggende controleplan voor de instellingen. 
Daarom mag de accountant ervan uitgaan dat genoemde gebruikers op de hoogte zijn van de 
doelstelling, de reikwijdte en de inherente beperkingen van het onderzoek, zodat  zijn rapportage 
aan hen kan worden verstrekt. Bijlage 1 van dit protocol geeft een basismodel voor de 
opdrachtbevestiging van de accountant. 
 
De werkzaamheden van de accountant richten zich op het rapportageformulier. Zij hebben het 
karakter van een procesgericht onderzoek.  Hierbij richt de accountant zich vooral op: de 
onderbouwing van de uitspraken en cijfers in het rapportageformulier,  de vastlegging van de 
uitgevoerde analyses, de hierbij gemaakte keuzes en interpretaties, de dilemma’s bij de uitvoering,  
de deelwaarnemingen en dossieronderzoeken en de toepassing van het controleplan door de 
instelling. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 2.3. Het betekent dat de accountant geen uitspraak doet 
over de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde data-analyses en de hieraan ten grondslag 
liggende bronregistraties, anders dan hij reeds heeft gedaan heeft in het kader van de controle op de 
gefactureerde omzet 2012 en 2013, waarbij destijds verklaringen met beperkingen of verklaringen 
van oordeelonthouding zijn afgegeven. 
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2.2 Relevante wet- en regelgeving 
Het normenkader voor het zelfonderzoek van de instelling en de Standaard 4400 opdracht van de 
accountant wordt gevormd door het Controleplan Correct Declareren. In het controleplan is de 
relevante wet- en regelgeving uitgewerkt die de basis vormt voor het zelfonderzoek. Het hoofdstuk 
Registreren van Zorgactiviteiten van het controleplan vermeldt per controlepunt de beschikbare te 
hanteren normstelling, de eraan ten grondslag liggende regelgeving en de wijze waarop de instelling 
dit moet controleren en aantonen. Dit is aangevuld in het Addendum bij het Controleplan Correct 
Declareren, onder andere wat betreft de minimale omvang van de werkzaamheden die de instelling 
moet uitvoeren. De hieraan te koppelen specifieke werkzaamheden van de accountant zijn in dit 
protocol uitgewerkt. 
 
Een en ander betekent, dat de accountant voor zijn opdracht uitgaat van het normenkader zoals dat 
in het controleplan is uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is dat de relevante wet- en regelgeving hierin 
volledig en juist is uitgewerkt. De accountant hoeft bijvoorbeeld niet de brief van de Minister van 22 
mei, circulaire CI/14/24c van de NZa, de Verboden-toegestaan-lijst van de NZa van 16 juli en overige 
relevante wet- en regelgeving zelf te analyseren of uit te werken. Uitsluitend het controleplan en 
addendum vormen voor de accountant het normenkader. Omdat het Controleplan Correct 
Declareren door de NZa in circulaire CI/14/24c  is onderschreven, heeft het ook  formele status voor 
de accountant. 
 
Elke instelling zal bij de uitwerking van het controleplan en addendum in haar eigen plan van aanpak 
keuzes moeten maken wat betreft de invulling van de data-analyses en dossieronderzoek. Hierbij 
bestaat de mogelijkheid dat niet alle gevallen valt te bepalen of de keuzes die de instelling maakt in 
overeenstemming zijn met de controlepunten en de daarin opgenomen normstelling. Controleplan 
en addendum kunnen immers niet in alle mogelijke situaties voorzien. De accountant zal daarom 
moeten vaststellen dat de instelling in haar plan van aanpak heeft vastgelegd, onderbouwd en 
toegelicht hoe zij met deze keuzes is omgegaan. 
 
Verder kan sprake zijn van het sectorbreed dan wel lokaal ontbreken van onvervangbare interne 
controles om bepaalde controlepunten betrouwbaar te kunnen toetsen. Het kan hierbij bijvoorbeeld 
gaan om zaken die door het oranjeloket van de NZa nog niet zijn opgelost. Ook hier zal de accountant 
bezien of de instelling in haar plan van aanpak heeft vastgelegd, onderbouwd en toegelicht hoe zij 
met deze dilemma’s is omgegaan. 
 
2.3 Invulling werkzaamheden  
Hieronder zijn de werkzaamheden van de accountant ten aanzien van het rapportageformulier nader 
uitgewerkt. De werkzaamheden zijn vooral procesgericht, op de wijze waarop de instelling het 
zelfonderzoek heeft uitgevoerd. De accountant verstrekt hierover geen zekerheid en geeft geen 
conclusie of oordeel. Hij voert uitsluitend een aantal waarnemingen uit en rapporteert hierbij zijn 
feitelijke bevindingen. De waarnemingen zijn constateringen op zichzelf, zij hebben niet tot doel om 
op grond hiervan extrapolaties te maken of conclusies te trekken. Dit wordt overgelaten aan de 
gebruikers van het rapport van feitelijke bevindingen.  
 
De accountant stelt vast dat: 
 

 de instelling beschikt over een plan van aanpak dat gebaseerd is op het Controleplan Correct 
Declareren van 10 juni 2014, inclusief het Addendum bij Controleplan Correct Declareren van    
17 juli 2014. 

 het plan door de interne controlefunctie en het bestuur van de instelling is geaccordeerd. 

 de controlepunten van het controleplan in het plan van aanpak zijn verwerkt. Hierbij gelden de 
voor de accountant volgende aandachtspunten: 
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 Indien bepaalde controlepunten voor de instelling niet relevant zijn, stelt de accountant vast 
dat hiervoor een door de interne controlefunctie en het bestuur van de instelling 
goedgekeurde onderbouwing en verklaring aanwezig is.  

 Indien het niet mogelijk is om in bepaalde gevallen bepalen of de keuzes die de instelling 
heeft gemaakt in overeenstemming zijn met de controlepunten en de daarin opgenomen 
normstelling van het controleplan, stelt de accountant vast dat de instelling in haar plan van 
aanpak heeft vastgelegd, onderbouwd en toegelicht hoe zij met deze keuzes is omgegaan. 

 Indien op een controlepunt sprake is van het sectorbreed dan wel lokaal ontbreken van 
onvervangbare interne controles om deze betrouwbaar te kunnen toetsen, stelt de 
accountant vast of de instelling in haar plan van aanpak heeft vastgelegd, onderbouwd en 
toegelicht hoe zij met dit dilemma is omgegaan. 

 de aanwijzingen van het controleplan zijn gevolgd bij de uitvoering van de controles (genoemd 
in de rubriek ‘Hoe wordt dit gecontroleerd en aangetoond’ bij elk controlepunt) en dat 
afwijkingen hiervan zijn gemotiveerd en goedgekeurd door de interne controlefunctie en door 
het bestuur van de instelling. 

 alle controlepunten uit het plan van aanpak tijdens het zelfonderzoek zijn meegenomen en dat 
hiervan een schriftelijke vastlegging heeft plaatsgevonden in de vorm van een dossier per 
controlepunt. 

 in het dossier per controlepunt is vastgelegd hoe de controles zijn voorbereid, uitgevoerd en 
geëvalueerd. Hierbij stelt de accountant vast dat uitgevoerde data-analyses, de gemaakte 
queries en selecties en de hierbij gehanteerde materialiteit en toleranties door de instelling zijn 
toegepast conform het bovengenoemde Controleplan Correct Declareren, inclusief het 
Addendum bij Controleplan Correct Declareren. 

 de uitkomsten van het zelfonderzoek per controlepunt zijn onderbouwd en aansluiten op de 
onderliggende dossiers  

 geconstateerde fouten zijn onderbouwd. Hierbij stelt de accountant vast dat de eruit 
voortvloeiende financiële correcties rekenkundig juist zijn en van onderbouwing zijn voorzien. 

 de uitkomsten van het onderzoek en de onderliggende onderbouwing door de interne 
controlefunctie en het bestuur van de instelling zijn beoordeeld en goedgekeurd. 

 de cijfers en beweringen in het rapportageformulier aansluiten op de dossiers per controlepunt. 

 het rapportageformulier voldoet aan het door het ZN-expertteam vastgestelde format, 
aangevuld met bijlagen ter nadere onderbouwing of toelichting indien noodzakelijk geacht. 

 de verantwoording door de verantwoordelijke bestuursleden van de instelling is ondertekend en 
gedateerd. 

  

3. Rapportage accountant 
 
De accountant rapporteert over de uitkomst van zijn werkzaamheden via een rapport van feitelijke 
bevindingen volgens NBA Standaard 4400. Bijlage 2 van dit protocol geeft hiervoor het format. 
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Bijlage 1 – Basismodel Opdrachtbevestiging  
 
Geacht Bestuur van.... (naam instelling), 
 
U hebt ons opdracht gegeven overeengekomen specifieke werkzaamheden uit te voeren met 
betrekking tot het Rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren van … (naam instelling). 
Deze brief is bedoeld om de voorwaarden van de aan ons verstrekte opdracht vast te leggen, de 
doelstelling van onze werkzaamheden evenals de aard en beperkingen daarvan. 
 
Opdracht 
Wij zullen de overeengekomen specifieke werkzaamheden verrichten op het Rapportageformulier 
zelfonderzoek correct declareren en aan u de feitelijke bevindingen rapporteren die resulteren uit 
deze werkzaamheden. De werkzaamheden die wij zullen uitvoeren hebben betrekking op uw 
verantwoording richting het ZN-expertteam. De werkzaamheden betreffen geen controle of 
beoordelingsopdracht of enige andere assurance-opdracht uitgevoerd in overeenstemming met 
Nederlandse  controle- en overige standaarden, en derhalve wordt geen zekerheid verstrekt.            
Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid 
van het Rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren opgenomen  financiële en andere 
informatie. Wij hebben geen andere werkzaamheden verricht dan de werkzaamheden die in deze 
brief zijn genoemd. De door ons verrichte waarnemingen zijn constateringen op zichzelf, zij hebben 
niet tot doel dat wij op grond hiervan extrapolaties maken of conclusies te trekken. Dit laten wij over 
aan u en de gebruikers van het rapport van feitelijke bevindingen. 
 
Beroepsvoorschriften 
Wij zullen deze opdracht uitvoeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie, de Verordening Gedrags- en Beroepscode 
Accountants (VGBA) en het Accountantsprotocol aanvullend omzetonderzoek MSZ van 17 juli 2014. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften. 
 
Verantwoordelijkheid bestuur 
Wij vestigen er de aandacht op dat het bestuur van de instelling verantwoordelijk is voor de keuze 
van de opdracht tot het uitvoeren van deze overeengekomen specifieke werkzaamheden. Voorts is 
het bestuur van de instelling ervoor verantwoordelijk dat de verspreiding van het rapport van 
feitelijke bevindingen beperkt is tot het ZN-expertteam, de zorgverzekeraars en de Nederlandse 
Zorgautoriteit. 
 
Werkzaamheden 
Wij zullen de werkzaamheden uitvoeren die genoemd zijn in het Accountantsprotocol aanvullend 
omzetonderzoek MSZ van 17 juli 2014, specifiek de opsomming genoemd in paragraaf 2.3.  
Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. 
Niettemin zullen wij u informeren indien wij dergelijke zaken constateren. De primaire 
verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel 
de toezichthoudende organen als het bestuur van … (naam instelling). De accountant is niet 
verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de preventie van fraude en onjuistheden.  
 
Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en 
vertrouwen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader 
van de opdracht benodigd zijn, beschikbaar zal stellen. 
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Rapportage 
De uitkomsten van onze werkzaamheden zullen wij, zoals voorgeschreven in Standaard 4400, 
rapporteren in de vorm van een rapport van feitelijke bevindingen (verder: het ‘rapport’). Hiervoor 
zullen wij het format gebruiken dat is opgenomen in bijlage 2 van het Accountantsprotocol 
aanvullend omzetonderzoek MSZ van 17 juli 2014. Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt 
over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw 
eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben 
verricht of een controle-, beoordelings- of een andere assurance-opdracht zouden hebben 
uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in 
aanmerking zouden zijn gekomen. 
 
Ons rapport mag niet gebruikt worden voor enig ander doel en is uitsluitend voor ... (naam entiteit, 
het ZN-expertteam, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit bestemd. Dit rapport (of 
delen daaruit) mag(/mogen) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet aan 
anderen dan ... (naam entiteit), het ZN-expertteam, de zorgverzekeraars en de Nederlandse 
Zorgautoriteit ter beschikking worden gesteld. 
 
Inzage in dossiers 
Alle werkpapieren en dossiers, andere materialen, rapporten en andere zaken gecreëerd, ontwikkeld 
of uitgevoerd door  … (naam accountantskantoor) als onderdeel van de ons verleende opdracht 
blijven eigendom van … (naam accountantskantoor). Wij kunnen op grond van wettelijke bepalingen 
of andere voorschriften worden verplicht om aan derden, bijvoorbeeld Nederlandse en/of 
buitenlandse wettelijke toezichthouders, de Belastingdienst of justitie toegang te verschaffen tot of 
kopieën te verstrekken van bepaalde dossierstukken. 
 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij 
cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond 
van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve 
van een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te 
melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer. 
 
Honorarium 
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons team, inclusief te maken kosten.  
De individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de 
vereiste ervaring en bekwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte 
werkzaamheden zal maandelijks in rekening worden gebracht op basis van de voortgang daarvan.  
De betalingstermijn bedraagt ... dagen. 
 
Algemene Voorwaarden 
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een 
exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging verklaart u 
dit exemplaar te hebben ontvangen en te accepteren. 
 
Elektronische communicatie 
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen u en wij door middel van elektronische middelen met 
elkaar communiceren. U en wij zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel 
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van 
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of 
vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van 
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
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verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en 
het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische 
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of 
grove schuld. Zowel u als wij zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden 
doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de 
computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door 
verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door 
de ontvanger. 
 
Ten slotte 
Met genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact 
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te voorzien 
van uw handtekening en te retourneren, ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van 
hetgeen wij overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te 
zullen uitvoeren. 
 
 
Hoogachtend, 
 
(Naam accountantskantoor)    
 
(Naam accountant) 
 
 
Voor akkoord getekend namens, ... (naam instelling) 
 
door ... (naam en functie) 
op     ... (datum ondertekening) 
 
 
Bijlagen: 
- Algemene Voorwaarden 
- Tweede exemplaar van deze brief 
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Bijlage 2 – Basismodel Rapport van feitelijke bevindingen  
 
Aan: … (naam instelling) te …( vestigingsplaats), het ZN-expertteam, de zorgverzekaars en de 
Nederlandse Zorgautoriteit 
 
Opdracht  
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het Rapportage-
formulier zelfonderzoek correct declareren van … (naam instelling) te … (vestigingsplaats). Voor onze 
opdrachtvoorwaarden verwijzen wij naar onze opdrachtbrief4 van …(datum brief). Deze rapportage 
bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 
 
Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden  
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie en het Accountantsprotocol aanvullend 
omzetonderzoek MSZ van 17 juli 2014. 
 
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is 
het verrichten van die werkzaamheden die wij met … (naam instelling) zijn overeengekomen en het 
rapporteren over de feitelijke bevindingen op grond van bovengenoemd controleprotocol. Aangezien 
wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen specifieke 
werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere 
assurance-opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controle- en overige 
standaarden. Dit houdt in dat onze rapportage geen zekerheid verstrekt over de getrouwheid van het  
Rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren van … (naam instelling) opgenomen  financiële 
en andere informatie. Wij doen ook geen uitspraak over de juistheid en volledigheid van de door de 
instelling uitgevoerde data-analyses en de hieraan ten grondslag liggende bronregistraties, anders 
dan wij eerder hebben gedaan in het kader van de controle op de gefactureerde omzet 2012 en 
2013, waarbij wij destijds .. verklaringen5 hebben afgegeven. De door ons verrichte waarnemingen 
zijn constateringen op zichzelf, zij hebben niet tot doel dat wij op grond hiervan extrapolaties maken 
of conclusies te trekken. Dit laten wij over aan u en de gebruikers van het rapport van feitelijke 
bevindingen. 
 
Het is de bedoeling dat u zich zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit 
rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop 
dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle-beoordelings- of 
andere assurance-opdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn 
geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen. 
 
Beschrijving van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd zoals met u overeengekomen en zoals beschreven in het 
Accountantsprotocol aanvullend omzetonderzoek MSZ van 17 juli 2014, specifiek de opsomming 
genoemd in paragraaf 2.3. De toereikendheid en geschiktheid van de te verrichten werkzaamheden 
is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze rapportage met wie deze werkzaamheden zijn 
overeengekomen. Derhalve doen wij geen uitspraak over de toereikendheid en geschiktheid van de 
verrichte werkzaamheden in relatie tot het doel waarvoor deze worden verricht, noch voor elk ander 
doel. 
 

                                                           
4 Zie hiervoor bijlage 1 van dit protocol 
5 Hier kan de datum en strekking van de verklaringen vermeld worden. 
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Beschrijving van de feitelijke bevindingen  
Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden zoals hierboven beschreven rapporteren wij 
conform het Accountantsprotocol aanvullend omzetonderzoek MSZ  van 17 juli 2014 de volgende 
bevindingen. Wij hebben vastgesteld dat: 
 

 de instelling beschikt over een plan van aanpak dat gebaseerd is op het Controleplan Correct 
Declareren van 10 juni 2014, inclusief het Addendum bij Controleplan Correct Declareren van    
17 juli 2014. 

 het plan door de interne controlefunctie en het bestuur van de instelling is geaccordeerd. 

 de controlepunten van het controleplan in het plan van aanpak zijn verwerkt.  

 bij de controlepunten die voor de instelling niet relevant zijn hiervoor een door de interne 
controlefunctie en het bestuur van de instelling goedgekeurde onderbouwing en verklaring 
aanwezig is.6  

 bij de volgende keuzes die de instelling heeft gemaakt het niet valt te bepalen of ze in 
overeenstemming zijn met de controlepunten en de daarin opgenomen normstelling van het 
controleplan: ……. Wij hebben terzake vastgesteld dat de instelling in haar plan van aanpak heeft 
vastgelegd, onderbouwd en toegelicht hoe zij met deze keuzes is omgegaan7. 

 bij de volgende controlepunten sprake is van het sectorbreed dan wel lokaal ontbreken van 
onvervangbare interne controles om deze betrouwbaar te kunnen toetsen: ….. Wij hebben 
terzake vastgesteld of de instelling in haar plan van aanpak heeft vastgelegd, onderbouwd en 
toegelicht hoe zij met deze dilemma’s is omgegaan8. 

 de aanwijzingen van het controleplan zijn gevolgd bij de uitvoering van de controles (genoemd 
in de rubriek ‘Hoe wordt dit gecontroleerd en aangetoond’ bij elk controlepunt) en dat 
afwijkingen hiervan zijn gemotiveerd en goedgekeurd door de interne controlefunctie en door 
het bestuur van de instelling. Voor een nadere toelichting op de gemaakte keuzes door de 
instelling verwijzen wij naar de toelichting bij het rapportageformulier. 

 alle controlepunten uit het plan van aanpak tijdens het zelfonderzoek zijn meegenomen en dat 
hiervan een schriftelijke vastlegging heeft plaatsgevonden in de vorm van een dossier per 
controlepunt. 

 in het dossier per controlepunt is vastgelegd hoe de controles zijn voorbereid, uitgevoerd en 
geëvalueerd. Hierbij hebben wij vastgesteld dat de uitgevoerde data-analyses, de gemaakte 
queries en selecties en de hierbij gehanteerde materialiteit en toleranties door de instelling zijn 
toegepast conform  het bovengenoemde Controleplan Correct Declareren, inclusief het 
Addendum bij Controleplan Correct Declareren. 

 de uitkomsten van het zelfonderzoek per controlepunt zijn onderbouwd en aansluiten op de 
onderliggende dossiers . 

 geconstateerde fouten zijn onderbouwd. Hierbij hebben wij vastgesteld dat de eruit 
voortvloeiende financiële correcties rekenkundig juist zijn en van onderbouwing zijn voorzien9. 

 de uitkomsten van het onderzoek en de onderliggende onderbouwing door de interne 
controlefunctie en het bestuur van de instelling zijn beoordeeld en goedgekeurd. 

 de cijfers en beweringen in het rapportageformulier aansluiten op de dossiers per controlepunt. 

 het rapportageformulier voldoet aan het door het ZN-expertteam vastgestelde format, 
aangevuld met bijlagen ter nadere onderbouwing  of toelichting indien noodzakelijk geacht. 

 de verantwoording door de verantwoordelijke bestuursleden van de instelling is ondertekend en 
gedateerd. 

 … [ eventueel aanvullende bevindingen ]10 
                                                           
6 Indien van toepassing 
7 Indien van toepassing 
8 Indien van toepassing 
9 Indien van toepassing 
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Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik 
Deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor … (naam instelling) te …( vestigingsplaats), het ZN-
expertteam, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit, aangezien anderen die niet op de 
hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. De 
rapportage mag niet aan anderen partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of 
eraan worden gerefereerd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  
 
Tot slot 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid de inhoud 
van deze rapportage verder toe te lichten. 
 
 
(Plaats, datum)  
 
(Naam accountantskantoor)  
 
(Naam accountant) 
 
 
Bijlage: 
Gewaarmerkt Rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren van … (naam instelling). 

                                                                                                                                                                                     
10 Indien van toepassing 


