
 

Geachte heer Homan, 

 

Na diverse bestuurlijke overleggen waarin ook de NZa participeerde, heeft de minister van 

VWS eind mei het herstelprogramma voor de omzetverantwoording medisch specialisti-

sche zorg gepresenteerd aan de Tweede Kamer (brief 22 mei 2014 met kenmerk 349886-

118680-CZ). Partijen hebben daarbij afgesproken dat ziekenhuizen een nieuw onderzoek 

uitvoeren naar hun declaraties over 2012 en 2013 op basis van de door de NZa aanvullend 

vast te stellen normen. In het bestuurlijk overleg en in onze reactie op de concept-brief aan 

de Tweede Kamer hebben wij benadrukt dat de aangekondigde NZa-circulaire inclusief een 

helder normenkader daarbij cruciaal en randvoorwaardelijk is. De onzekerheid over de 

declaratienormen kan immers alleen worden weggenomen door de partij die de regels 

vaststelt.  

 

In onze brief d.d. 21 mei aan de heer Van Halder van het ministerie van VWS hebben wij 

hierover opgenomen “afgesproken is dat de NZa uiterlijk 15 juni aanstaande een circulaire 

uitbrengt waarin zij ten aanzien van de limitatief te maken lijst met 22+ controlepunten de 

normen helder vaststelt. Eerder is door de NZa toegezegd dat daarbij met pragmatisme en 

coulance naar uitvoerbare oplossingen gezocht zou worden.” 

 

Ook schreven wij op 21 mei in het kader van de door de Minister te verzenden brief aan de 

Tweede Kamer: “Cruciaal betekent voor ons dat het nakomen van deze toezegging alles 

bepalend is voor het welslagen van de gehele aanpak. Als die afspraak niet wordt nageko-

men trekken wij onze steun voor de aanpak in. Zonder heldere normen geen uitvoerbaar 

onderzoek. En dus ook geen sluitende aanpak die sectoraal de mogelijkheid zou gaan 

bieden tot het verstrekken van goedkeurende controleverklaringen.” 

 

De praktijk wijst inmiddels uit dat het initiatief rondom het vraagstuk van het stellen van 

normen en de scope en uitvoering van een toereikend te achten onderzoek overgenomen 

lijkt te worden door veldpartijen. Uiteraard is het een goede ontwikkeling dat veldpartijen er 

actief mee bezig zijn en het is ook nodig om de onderzoeken op tijd in gang te kunnen zet-

ten. 

 

Aanleiding voor deze brief is de toenemende onrust die wij bij ziekenhuizen/UMC’s, hun 

accountants en bankiers signaleren over de strekking en het moment van publicatie van de 

aangekondigde NZa-circulaire, het inmiddels gepubliceerde Controleplan Correct Declare-

ren door NVZ, NFU en ZN en de onzekerheid over het toepassingsgebied van het herstel-

programma. Deze punten lichten wij hierna toe. 

 

In de brief aan de Tweede Kamer is als één van de cruciale uitgangspunten gesteld dat de 

NZa ten behoeve van een gezamenlijk controle- en onderzoeksprotocol vooraf en punts-
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gewijs en eenduidige norm publiceert. Als streefdatum voor deze heldere normstelling is 1 

juni 2014 genoemd (uiterlijk 1 juli 2014). Bij het uitbrengen van deze brief is de formele 

NZa-publicatie nog niet beschikbaar en circuleert in de ziekenhuispraktijk inmiddels wel het 

Controleplan Correct Declareren, opgesteld door NVZ, NFU en ZN. Wij concluderen dat de 

gemaakte afspraken om vooraf puntsgewijs normen te publiceren niet meer kunnen worden 

nagekomen en wij merken dat dit onrust oplevert bij de instellingen, hun accountants en de 

banken.  

Voor de helderheid: zoals gedurende het proces steeds door ons aangegeven kan een 

circulaire met normverduidelijking vooraf niet vervangen worden door een puur casuïstiek-

gerichte ‘oranje loket procedure’. 

 

Ook merken wij op dat de partij die de regels vaststelt (NZa) ook de limitatieve scope van 

het onderzoek moet bepalen in een circulaire en ‘wanneer het goed genoeg’ is, in termen 

van conclusies verbinden aan de uitkomsten. De verhouding tussen NZa, controleplan van 

het veld en de expertcommissie in deze verdient opheldering in de nog vast te stellen circu-

laire wat ons betreft.  

 

Waar lopen ziekenhuizen/UMC’s tegen aan? 

 

De instellingen willen aan de slag met het self-assessment maar vragen zich af hoe het 

door veldpartijen gepubliceerde Controleplan Correct Declareren (23 items, uitgewerkt in 

een controleplan van 65 pagina’s) zich verhoudt met de (nog) niet gepubliceerde en ons 

niet bekende normstelling van de NZa en de 27 onderzoekspunten in de bijlage aan de 

brief aan de Tweede Kamer. Interne controlemedewerkers van de instellingen en de huis-

accountants hebben uiteenlopende vragen over de uitwerking en de documentatie van de 

controles die opgenomen zijn in het controleplan. In de eerste pogingen om in samenwer-

king met accountants het selfassessment op te starten, blijken talloze vragen en onduide-

lijkheden.  

 

Afgezien van de inhoudelijke aandachtspunten gaat het controleplan uit van een ander 

tijdpad; de hierin genoemde deadline van 1 augustus is voor de meeste instellingen on-

haalbaar en komt niet overeen met het tijdpad in de brief aan de Tweede Kamer, nog los 

van het feit dat inmiddels doorlooptijd verloren is gegaan. De annotatie van Coziek bij het 

Controleplan Correct Declareren hebben wij als bijlage toegevoegd.  

 

Een andere wezenlijke vraag die tot op heden niet is opgelost is de problematiek waarbij 

instellingen niet voldoen aan het formele kader van registratie- en declaratievoorschriften 

en op pragmatische wijze wensen aan te tonen dat ze in materieel opzicht wel hebben 

voldaan. Tijdens het overleg met uw Raad van Bestuur, vertegenwoordigers van het Minis-

terie van VWS en NBA/Coziek in mei jl. zijn ter adstructie door uw Raad van Bestuur voor-

beelden gegeven hoe pragmatisch omgegaan zou kunnen worden met de problematiek in 

diverse ziekenhuizen (bijvoorbeeld door beperkte deelwaarnemingen te doen op ontbre-

kende verwijsbriefjes met achteraf opgevraagde bevestigingen vanuit de eerste lijn), prag-

matiek rond taakherschikking en diverse andere voorbeelden.  

 

Waar lopen accountants tegen aan? 

 

Door het uitblijven van de toegezegde NZa-publicatie over eenduidige normen is het even-

min mogelijk voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) resp. Co-

pro/Coziek om de gevraagde input te leveren op het accountantsprotocol dat initieel door 

de NZa is opgesteld. De leidraad voor de accountants voor het uit te voeren accountants-

onderzoek op het self-assessment door de ziekenhuizen/UMC’s is belangrijk voor de voor-

bereiding en planning van dit accountantsonderzoek en het kunnen halen van nader te 

stellen deadlines. Als realistische planning voor het indienen van het accountantsrapport 

over het onderzoek naar het uitgevoerde self-assessment hanteren wij nog steeds de 

streefdatum van 1 september a.s. (uiterlijk 15 september), waarbij wij wel constateren dat 

het streefmoment voor de normstelling reeds is verlopen en de zomervakantie de planning 

van (interne en externe) controles doorkruist.  

Volledigheidshalve merken wij verder op dat het Controleplan Correct Declareren bij het 

gereedkomen en verspreiding aan de instellingen in de tweede week van juni jl. aan de 
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accountants ter afstemming is voorgelegd; onze annotaties bij dit controleplan zijn inmid-

dels teruggekoppeld. 

Aan de oproep te participeren in het wekelijks overleg hebben wij geen gehoor kunnen 

geven gelet op lopende afspraken in het busy season met het aanbod om in een accoun-

tantsrol concept-stukken van annotaties te voorzien op normduidelijkheid en toepasbaar-

heid in de praktijk. Als accountants is ons slechts eenmaal om reactie gevraagd op enkele 

inhoudelijke issues die de NZa als normverduidelijking overweegt te publiceren.  

 

Signaal vanuit de banken 

 

Uit de afstemming met de banken leiden wij af dat bezorgdheid bestaat over de oplossing 

van het kernprobleem (heldere en objectieve normstelling door de NZa), ook en vooral 

toekomstgericht. Dit raakt de effectiviteit van het herstelprogramma, de realiteitszin van de 

oorspronkelijk geplande doorlooptijd, alsmede de mogelijkheid voor de expertcommissie 

aan het eind van het proces van zelftoetsing en accountantsonderzoek tot een finale goed-

keuring te kunnen komen. Wij onderschrijven deze zorgen. 

 

Vragen en signalen vanuit overige veldpartijen 

 

Wat het toepassingsgebied van het herstelplan betreft leeft bij veldpartijen als RN en ZKN 

resp. hun leden de vraag of ook categorale ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en zelf-

standige behandelcentra moeten deelnemen aan het herstelprogramma, kunnen deelne-

men aan het herstelprogramma of dat dit niet van hen verwacht wordt en wat voor hen dan 

de relevante scope en normstelling is. 

 

Tooling-leveranciers en datawarehouse-specialisten lopen tegen vragen aan hoe de interne 

controles te automatiseren en hoe deze controles uit het controleplan te interpreteren. Het 

verdient daarom aanbeveling dat de NZa een methodische uitwerking terzake bevestigt 

evenals het controleplan zelf na verwerking van opmerkingen. Ook is onzeker hoe verant-

woording moet worden afgelegd inclusief uitkomsten van instellingsoverstijgende data-

analyses van verzekeraars. 

 

Graag vernemen wij uw reactie en zijn graag tot nadere toelichting bereid op 20 juni a.s. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

drs. J.A. Walhout RA   drs. R.B.M. Mul MPA 

Coziek, voorzitter   NBA, hoofd afdeling beroepsontwikkeling en beleid 
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