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Aanleiding notitie: vraag NZa  
Openbaar accountants hebben bij het formulier Vaststelling transitiebedrag 2012 een 
controleverklaring met beperking afgegeven. De NZa baseert zich voor de vaststelling 
van de definitieve transitiebedragen op de ontvangen formulieren en de bijbehorende 
controleverklaringen. De NZa heeft in het kader van de vaststelling van de transitie- 
bedragen aan de NBA de vraag gesteld, wat de feitelijke betekenis is van een controle-
verklaring met beperking.  
 
Deze notitie geeft een toelichting op de beperking zoals opgenomen in de controle- 
verklaring inzake het formulier Vaststelling Transitiebedrag 2012. Basis voor de  
controleverklaring is het Controleprotocol vaststelling transitiebedrag 2012. Deze notitie 
gaat uitsluitend in op de algemene betekenis van een verklaring met beperking en de 
landelijke thema’s die in de beperking zijn opgenomen. Beperkingen als gevolg van  
specifieke, lokale omstandigheden vallen erbuiten. Hiervoor wordt verwezen naar  
de individuele teksten van de betreffende controleverklaringen. 
 
Controleverklaring met beperking 

 
Bij een controleopdracht moet de accountant zijn controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen  
afwijkingen (fouten/onzekerheden) van materieel belang bevat. Afwijkingen zijn van  
materieel belang als verwacht mag worden dat ze van invloed zijn op de besluitvorming 
van de gebruiker van de verantwoording. Materialiteit geeft de maximale grens voor het 
toestaan van afwijkingen. Wordt deze overschreden, dan kan de besluitvorming van de 
gebruiker worden beïnvloed. Is sprake van afwijkingen van materieel belang, dan moet 
de accountant een andere dan goedkeurende verklaring afgeven. De strekking van de 
controleverklaring wordt bepaald door de vraag of sprake is van diepgaande invloed.  
Dit is het geval als de afwijkingen zich niet beperken tot enkele posten, dan wel een  
substantieel deel van de verantwoording vertegenwoordigen of betrekking hebben op 
toe-lichtingen die van fundamenteel belang zijn voor de oordeelsvorming van de  
gebruiker.  
 
Bij een controleverklaring met beperking keurt de accountant de verantwoording goed  
met uitzondering van de zaken die specifiek in de onderbouwing van de beperking zijn 
vermeld. Hierbij zijn twee mogelijkheden. Er is sprake van afwijkingen die van materieel 
belang zijn, maar niet van diepgaande invloed. Of de accountant kan niet voldoende  
informatie verkrijgen om een oordeel te geven. Hij weet echter zeker dat de mogelijke 
gevolgen van niet ontdekte afwijkingen van materieel belang kunnen zijn, maar niet van 
diepgaande invloed. Omgekeerd betekent dit ook, dat alle zaken die niet in de beperking 
zijn vermeld door de accountant (automatisch) zijn goedgekeurd.  
 
Bij de controleverklaring bij het Formulier Vaststelling Transitiebedrag 2012 zijn de  
grenzen voor materieel belang en diepgaande invloed ingevuld in de tabel van hoofdstuk 
3.3 van het Controleprotocol vaststelling transitiebedrag 2012. Een controleverklaring 
met beperking houdt in dat de fouten in het formulier liggen tussen 1% en 3% en dat de 
onzekerheden in de controle liggen tussen de 3% en 10%, beide met als basis het  
schaduwbudget en de omzet bij prestatiebekostiging volgens het formulier. 
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Controleverklaring transitiebedrag 2012 
De bij de NZa ingediende formulieren Vaststelling Transitiebedrag 2012 zijn voorzien 
van een controleverklaring met beperking. Dit betekent dat de afwijkingen in de formulie-
ren zich bevinden tussen de hierboven genoemde grenzen in de tabel van het Controle-
protocol vaststelling transitiebedrag 2012.  
 
In de paragraaf onderbouwing van het oordeel met beperking worden drie landelijke 
thema’s benoemd die de oorzaak zijn van de beperking:  
 

1. Landelijke beperking ten aanzien van omzet behaald met DBC’s geopend in 2011 
en gesloten in 2012: ‘Ook voor 2012 leidt dit voor de DBC’s die zijn geopend in het 
boekjaar 2011 en zijn gefactureerd in het boekjaar 2012 tot landelijk bestaande 
beperkingen die relevant zijn voor de onderhavige verantwoording’.  

 
2. Generieke landelijke risico’s en onduidelijkheden in de omzetverantwoording DBC’s 

en DBC zorgproducten (DOT): ‘Uit de NZa circulaire Omzetverantwoording medisch 
specialistische zorg 2012, (CI/13/9c), blijkt dat er generieke landelijke risico’s en   
onduidelijkheden zijn in de omzetverantwoording, facturatie van DBC’s en DBC 
Zorgproducten (DOT) en Overige Zorgproducten en transitiebekostiging, die zich 
voordoen bij alle instellingen’.  

 
Toelichting bij thema 1 en 2:  
Hoewel deze generieke onzekerheden rondom de overloop-DBC’s uit 2011 en DOT-
opbrengsten 2012 conform de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer 
d.d. 22 mei 2014 in het kader van het zelfonderzoek door de ziekenhuizen/UMC’s  
grotendeels “buiten haken geplaatst” en zonder voorbehoud geaccepteerd, kunnen  
accountants onder specifieke verwijzing naar de NZa-beleidsregels van deze opbreng-
sten sec niet zonder voorbehoud verklaren dat deze juist en rechtmatig zijn.  
 

3. Landelijke onduidelijkheid over de verwerking van geactualiseerde FB-parameters 
en landelijke onzekerheid over actualisatie van geschat onderhanden werk wegens 
in de jaarrekening doorgevoerde stelselwijzigingen en de doorvoering daarvan in de 
transitiebedragen: ‘Landelijk bestaat verder onduidelijkheid over de verwerking van 
de actualisatie van FB-parameters blijkens de brief van ZN mede namens NFU en 
NVZ d.d. 1 juli 2014 die niet tot aanpassing van het controleprotocol vaststelling 
transitiebedrag 2012 versie 2.0, d.d. mei 2014 heeft geleid. Daarnaast bestaat er 
landelijk onzekerheid over actualisatie van de gemaakte inschattingen inzake het 
onderhanden werk naar aanleiding van de in jaarrekeningen doorgevoerde stelsel-
wijzigingen en de doorwerking daarvan in de transitiebedragen’.  

 
Toelichting bij thema 3:  
Rondom de waardering van het onderhanden werk is geen strikte grondslag voor waar-
dering voorgeschreven. Waar de NZa-beleidsregel verwijst naar aansluiting met de jaar-
rekening en in de praktijk tot en met 2011 waardering op kostprijs usance was, biedt de 
Omzethandreiking 2013 de ruimte om de RJ-richtlijnen te volgen. In de RJ-richtlijnen 
wordt een voorkeur uitgesproken voor het waarderen van het onderhanden werk op  
basis van opbrengstwaarde. Ten aanzien van de actualisatie van parameters in het 
schaduwbudget bestaat sectorbreed onduidelijkheid of deze actualisatie verplicht is en, 
als dat al zo is, op welke jaarrekening moet worden aangesloten. De NZa-regels zijn 
onduidelijk of moet worden aangesloten op de definitieve uitkomst van de schadelast of 
op de eerder vastgestelde voorlopige schaduwbudgetvaststelling met akkoord van zorg-
verzekeraars en NZa.  
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat:  
- in de aanvragen waarin de FB-parameters geactualiseerd zijn ten opzichte van de 

voorlopige vaststelling, de accountant heeft getoetst dat de in het formulier opge-
geven aantallen de geactualiseerde realisatie niet overschrijden; voor deze gevallen 
wordt bevestigd dat de opgevoerde aantallen correct zijn volgens de beleidsregel 
Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg.  

- technische correcties van een vermeend nadelig effect van overfinanciering uit 
overloop DBC’s 2011-2012 in de herwaardering onderhanden werk ultimo 2011 
buiten de generieke beperking valt. 
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In een aantal verklaringen is overigens verwezen naar lopende bezwaarschriften.  
Sommige instellingen zijn het niet eens met posten die door de NZa bij de initiële indie-
ning zijn afgewezen. Hier lopen nog diverse bezwaarzaken tegen die in de verantwoor-
ding wordt toegelicht. In diverse controleverklaringen wordt in de beperking verwezen 
naar lopende bezwaren, aangezien de accountant niet kan aannemen dat het goed is 
als de NZa het eerst heeft afgewezen. Dit is dus ook een onzekerheid die in een aantal 
geval-len tot een beperking leidt.  
 

Landelijk en generiek wil zeggen, dat de genoemde beperkingen voor alle instellingen 
gelden. Het gaat hier om afwijkingen in de vorm van onzekerheden, derhalve binnen de 
bandbreedte van 3% en 10%. De beperkingen zijn echter van dien aard, dat ze niet  
verder te kwantificeren zijn of per instelling te specificeren. De genoemde beperkingen 
betreffen echter geen afwijkingen in de vorm van fouten. 
 
Waar geeft de accountant zekerheid over ? 
In de oordeelsparagraaf van de verklaring geeft de accountant aan dat het formulier 
vaststelling transitiebedrag 2012 het schaduwbudget 2012 respectievelijk de omzet uit 
prestatiebekostiging 2012, uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheden 
beschreven in de paragraaf onderbouwing van het oordeel met beperking, in alle van 
materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met de geldende  
beleidsregels en nadere regels van de NZa en de NZa circulaire Omzetverantwoording 
medisch specialistische zorg 2012 (CI/13/9c).  
 
Omdat de accountant bij zijn controlewerkzaamheden het Controleprotocol vaststelling 
transitiebedrag 2012 heeft gevolgd, betekent dit dat hij de vijf toetspunten van hoofdstuk 
3.2 van het protocol (‘Om de juistheid van het schaduwbudget en de omzet uit prestatie- 
bekostiging vast te stellen moet de externe accountant in ieder geval vaststellen dat...’) 
in de controle heeft opgenomen, dit met inbegrip van het onderhanden werk en FB-
parameters. De eventueel tijdens de controle vastgestelde afwijkingen zijn volgens de 
tabel in het protocol maximaal 1% (bij fouten) respectievelijk 3% (bij onzekerheden).  
 

De accountant moet in de paragraaf onderbouwing van het oordeel met beperking alle 
zaken vermelden die (alleen of tezamen) van materieel belang zijn en tot de beperking 
hebben geleid. Dat betekent ook dat het formulier geen andere afwijkingen bevat dan die 
genoemd zijn in deze paragraaf c.q. deze eventuele afwijkingen binnen de grenzen van 
de goedkeurende verklaring blijven.  
 
Conclusie  
In zijn oordeel geeft de accountant aan dat het Formulier Vaststelling Transitiebedrag  
2012 de betreffende bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer-
geeft, uitsluitend met uitzondering van de mogelijke effecten van de zaken die in de 
uitwerking van de beperking zijn beschreven en met inachtneming van de grenzen voor 
een goedkeurende verklaring. Daarbij geeft hij tevens aan dat hij het Controleprotocol 
vaststelling transitiebedrag 2012 heeft nagevolgd en dat hij rekening heeft gehouden 
met de geldende beleidsregels en nadere regels van de NZa en de NZa-circulaire  
Omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2012 (CI/13/9c). 
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