
Notulen overleg NZa, VWS, NBA en Coziek d.d. 20 juni 2014 

Aanwezigen: 

- Mindert Mulder, Marnelle de Groot en Bas Jurling (NZa) 

- Coen Veld (VWS) 

- Robert Mul (NBA) 

- Arjen Hakbijl, Jan Hendrikx en Marco Walhout (Coziek) 

Aanleiding overleg:  

Brief NBA/Coziek d.d. 19 juni 2014 inzake Voortgang herstelprogramma omzetverantwoording medisch 

specialistische zorg (kenmerk MA/RM-002) waarin zorgen van instellingen, accountants en banken zijn 

verwoord. 

Na een kort voorstelrondje geeft Mindert Mulder aan dat Eitel Homan (RvB NZa) niet bij het overleg 

aanwezig is omdat hij zich primair richt op de lopende zaken. 

 

Robert Mul benadrukt dat de brief d.d. 19 juni jl. de zorgen verwoordt van Coziek/NBA nu een 

principieel uitgangspunt van het herstelprogramma niet lijkt te worden ingevuld, namelijk een heldere 

normstelling vooraf. Daarnaast is sprake van divergentie in de uitwerking nu veldpartijen hun 

Controleplan Correct Declareren hebben uitgebracht terwijl de norm nog niet specifiek bepaald is.  

Mede daardoor ontstaan reeds op dit moment problemen bij de uitvoering van het selfassessment. 

Daarnaast signaleert NBA/Coziek zorgen van instellingen, banken en accountants over het feit dat ook 

voor 2014 het concrete inzicht in de registratie- en declaratievoorschriften ontbreekt. 

Wat de principiële uitgangspunten betreft geven Coziek/NBA aan dat de afgesproken aanpak eenduidig 

verwoord is in de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer d.d. 22 mei jl., te weten:  

 

Bas Jurling vraagt zich af of de “ontbrekende normstelling vooraf” geen semantische discussie is.  

De NZa licht toe dat het normenkader voor het aanvullend omzetonderzoek bestaat uit de volgende 

bouwstenen: 

- Limitatieve lijst van 27 controlepunten (onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord) waarin per 

controlepunt de verwijzing naar de van toepassing zijnde regelgeving specifiek is benoemd; 
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- Uitwerking van de aanpak van de controlepunten in een gezamenlijk door NVZ, NFU en ZN opgesteld 

Controleplan; 

- Publicatie van verboden / toegestaan oordelen door de NZa over de toepassing van regels in specifieke 

situaties, waarbij een referentie is op genomen naar het betreffende Controlepunt uit het Bestuurlijk 

Akkoord. 

- Circulaire van de NZa waarin aangegeven wordt wanneer het aanvullend omzet-onderzoek vervangend 

is voor controles van zorgverzekeraars en NZa. 

NBa/Coziek legt uit waarom het geen semantische discussie is, maar een principieel uitgangspunt dat 

regelmatig onder de aandacht is gebracht en ook is benadrukt in de schriftelijke reactie van NBA/Coziek 

op de brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 mei jl..  

Bij het normenkader zijn de volgende zaken van belang:  

- de volgorde (eerst puntsgewijze normverduidelijking, dan een controle- en onderzoeksprotocol); en  

- de wijze waarop de NZa er invulling aan geeft/dient te geven (nodig zijn: heldere normen bij de 27 

onderzoekspunten waarbij tijdelijke coulance en aanwijzingen voor een pragmatische oplossingsrichting 

niet mogen ontbreken).  

Uit de “Verboden-toegestaan-lijst” blijkt niet rechtstreeks welke norm geldt voor de 27 onderzoeks-

punten. Het “Oranje loket” is meer casuïstiekgericht en de concept-antwoorden lossen in veel gevallen 

de constateerde vragen en problemen in het veld van instellingen en accountants niet op. Accountants 

illustreren dat instellingen, tooling leveranciers en accountants in de praktijk tegen vele vragen aanlopen 

bij het uitwerken van het controleplan van de koepels, mede door het ontbreken van de heldere norm 

vooraf en divergentie met de 27 puntenlijsten, “Oranje loket” etc. 

Er worden vanuit Coziek diverse praktijkvoorbeelden gegeven die momenteel niet opgelost zijn. Uit de 

praktijk blijkt dat het selfassessment al vastloopt bij de start. Accountants en datawarehouse-

leveranciers lopen met hun ziekenhuiscliënten aan tegen problemen bij het operationaliseren van 

queries en dossieronderzoeken. Complicerend daarbij is dat (juist in de transitie van open naar gesloten 

normen) gedetailleerde normen en uitzonderingen nodig zijn om aan te kunnen tonen dat sprake is van 

zorgvuldige registraties en declaraties. Ook zijn er zaken die met terugwerkende kracht niet oplosbaar 

zijn en waarvoor nog altijd geen pragmatische oplossingen zijn aangereikt, zoals verwijsregistratie, 

taakherschikking etc, maar ook het ontbreken van definiëring van begrippen zoals ‘’proportionaliteit en 

vanuit patiëntperspectief te beschouwen’’ parallelliteitsdiscussies. Ook worden in de concept- verboden 

toegestaan-uitkomsten weer nieuwe problemen geïntroduceerd en schuiven zaken alleen maar op. 

Waar face-to-face contact moest zijn is dat wat anders als registratie en aantoonbaarheid daarvan op 

basis van registraties etc.  

 

Last but not least merken instellingen en accountants dat banken bij het voortschrijden van de tijd 

weinig vertrouwen lijken te hebben in de uitwerking van het normenkader. Dit biedt weinig perspectief 

voor de GGZ-sector waar überhaupt het traject nog gestart moet worden. 

De NZa legt uit dat accountants niet gemist kunnen worden in het overleg met veldpartijen bij de 

invulling van het normenkader. NBA/Coziek geven juist aan dat instellingen en verzekeraars input moet 

leveren op specifieke situaties en omstandigheden; accountants vragen zich af waarom de koepels NVZ 

en NFU geen gebruik maken van materiedeskundigen uit de praktijk.  
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De accountants waren niet in de gelegenheid deze overlegsituaties bij te wonen in verband met busy 

season, los van het feit dat zij niet thuishoren in overleg over het bepalen van de norm; wel is 

aangeboden om de zgn. verboden/toegestaan-uitwerking van annotaties te voorzien. Hiervan is slechts 

eenmaal gebruik gemaakt door de NZa.  

Naast de gesignaleerde beperkingen in de uitvoerbaarheid worden enkele andere factoren besproken: 

- de opmerkingen van de accountants bij het Controleplan Correct Declareren (ná publicatie van het 

Controleplan); nog te verwerken. 

- de ontbrekende consistentie tussen de 27 punten uit de brief aan de Tweede Kamer en het 

Controleplan Correct Declareren. 

- de opstelling van het Openbaar Ministerie. 

- druk op het tijdpad; de NZa hecht er aan dat voor de instellingen en accountants 2 tot 3 maanden 

beschikbaar blijft voor de uitvoering van het selfassessment. Dit vraagt een herplanning zo geeft de NZa 

zelf reeds aan. 

 

Conclusie en gemaakte afspraken 

Ondanks de heldere verwoording in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 mei jl. en de toelichting in dit 

overleg verschillen NZa en Coziek/NBA van mening over de beoogde en gewenste invulling van ‘helder 

normenkader vooraf’ (agree to disagree).  

Feit is dat veldpartijen een controle- en onderzoeksprotocol hebben uitgebracht voorafgaand aan de 

totstandkoming van de “Verboden-toegestaan-lijst”.  

Coziek kan onderschrijven dat gegeven waar we nu staan in de tijd de door de NZa geschetste 

combinatie van onderdelen kan gelden als duiding van scope en normenkader, als de NZa dat als 

zodanig duidelijk aangeeft in de circulaire. Daarbij is van belang dat ook duidelijk is dat de lijst van 27 

controlepunten limitatief is en verschillen met het oorspronkelijke plan van aanpak worden 

opgelost/divergenties er uit gehaald worden en opmerkingen op het plan ook qua toetsbaarheid 

worden opgelost 

Daarom zijn de volgende vijf pragmatische stappen afgesproken: 

 

1. Review Controleplan Correct Declareren 

NBA/Coziek zal input geven op het gepubliceerde Controleplan Correct Declareren. 

Actie: NBA/Coziek 

2. Screening volledigheid vragen “Verboden-toegestaan-lijst” 

De laatste versie van de “Verboden-toegestaan-lijst” van de NZa vraagt een screening op de volledigheid 

van de thans 16 punten (input Coziek/NBA en ziekenhuispraktijk).  

Alle vragen worden vervolgens getoetst op heldere antwoorden (verboden/toegestaan); subjectiviteit 

en onduidelijkheid zal immers nieuwe vragen oproepen (zie voorbeelden Coziek uit de eerdere 

annotaties).  

Actie: Deelnemers vanuit veldpartijen aan het “Oranje loket”/NBA/Coziek. 
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3. Operationaliseren “Verboden-toegestaan-lijst” 

Input vanuit de ziekenhuispraktijk (IC-medewerkers, datawarehouse leveranciers en huisaccountants) is 

nodig om de “Verboden-toegestaan-lijst” op het niveau te krijgen dat deze te operationaliseren is in de 

interne en externe controles. Accountants zijn bereid de concept-“Verboden-toegestaan-lijst” van 

annotaties te voorzien gelet op regelzekerheid en uitvoeringscomplexiteit. 

Actie: Deelnemers vanuit veldpartijen aan het “Oranje loket” resp. NBA/Coziek. 

 

4. Afstemming “Verboden-toegestaan-lijst”, Controleplan Correct Declareren en 27 onderzoekspunten 

“Verboden-toegestaan-lijst” inclusief opmerkingen verbinden met de 27 onderzoekspunten uit de brief 

aan de Tweede Kamer en het Controleplan Correct Declareren. 

Actie: NZa. 

 

5. Bestuurlijke vaststelling NZa van het Controleplan Correct Declareren 

- Formaliseren van het Controleplan Correct Declareren door de NZa met specifieke aandacht voor de 

kritische tijdlijnen, waarvan reeds door NZa is aangegeven dat de huidige tijdslijnen volgens het plan 

niet realiseerbaar zijn.  

Actie: NZa. 

- In de NZa-circulaire zal de verwijzing naar het van toepassing zijnde normenkader explicieter en 

limitatief worden beschreven. Daarbij is het te actualiseren en te formaliseren Controleplan Correct 

Declareren de norm (en gaat dus veel verder dan de formulering in het huidige concept waarbij 

aangegeven is dat het controleplan “een goede basis vormt”.)  

Actie: NZa. 

 

NB: 

- Het normenkader dient voor 1 juli a.s. te worden gepubliceerd. 

- Het “Oranje loket” zal ook na 1 juli open blijven om resterende vragen uit de praktijk uit selfassessment 

en accountantsonderzoek te beantwoorden en formeel te bekrachtigen. 

- Op 18 juni is overleg gevoerd tussen ZN/expertgroep en Coziek over het onderzoek naar de 

transitieverantwoording. Ook hier spelen nog de nodige issues en ook in dit dossier zal de NZa 

normduidelijkheid moeten geven (het nieuwe protocol ontbreekt nog). 
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