
 

 
 
 

 

Naar aanleiding van de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer van 22 
mei 2014 (Aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg) 
lopen nu de zelfonderzoeken en actualisatieprocedures bij ziekenhuizen en UMC’s.  
Dit najaar moet hieraan de nodige follow-up worden gegeven. In het BO van voorjaar 
2014 heeft NBA zich bereid verklaard, advies te geven over essentiële knelpunten op 
landelijk niveau.  
 
Controlejaar 2013 
De NBA stelt voor dat de afzonderlijke veldpartijen met hun leden een landelijke kalen-
der opstellen. Hierin kunnen knelpunten, verantwoordelijkheden, kritische tijdslijnen en 
betrokken personen worden vastgelegd. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar de 
deadlines en de onderlinge samenhang daartussen in de keten. 
 
Controlejaar 2014 
Voor 2014 moet nagedacht worden over de wijze waarop met de onzekerheden in de 
registratie, facturatie, verantwoordingen en controles 2014 wordt omgegaan (actie:  
Ministerie Van VWS, zie punt 6 in de bijlage).  
 
Controlejaar 2015 
Het belangrijkste knelpunt voor de langere termijn betreft de beoogde verheldering en 
vereenvoudiging van de productstructuur en van de registratie- en declaratiebepalingen. 
Hoewel de beleidsregels 2015 medio juli 2014 zijn vastgesteld door de NZa, verdient de 
toetsing op uitvoerbaarheid en controleerbaarheid daarvan door experts vanuit NVZ, 
NFU en OMS een hoge prioriteit (zie punt 7 in bijlage).  
 
In bijgevoegde Inventarisatie Knelpunten MSZ zijn de volgende punten uitgewerkt: 
 
1. Uitkomsten expertgroep/NZa en gevolgen voor jaarrekening 2013: attentie-  

en actiepunten. 
2. Attentiepunten vaststelling transitie 2012/2013. 
3. Helderheid over vorderingen overgangsregeling kapitaallasten en afrekening  

van posities Nog in tarieven te verrekenen bedragen. 
4. Attentiepunten nog niet gepubliceerde jaarrekeningen 2013. 
5. Overige verantwoordingen. 
6. Onzekerheden omzetverantwoording 2014. 
7. Verheldering en vereenvoudiging productstructuur en registratie- en declaratie-

bepalingen. 
 
De NBA is graag bereid tot een nadere toelichting in het BO van 8 september a.s. 
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1. Uitkomsten expertgroep/NZa en gevolgen voor jaarrekening 2013: attentie- en actiepunten 
 

 
1.1 Interpretatie uitkomsten expertgroep door de zorgverzekeraars 
Issue: Hoe wordt gewaarborgd dat alle zorgverzekeraars zich committeren aan de uitkomsten van de 
selfassessments als de expertgroep reeds akkoord is met de uitkomsten van het selfassessment.  
Overweging: Nadere afspraken te maken rondom proces, formulieren, loket, tijdslijnen, afdwingbaar-
heid volgen oordeel commissie.  
 
1.2 Uitkomsten toetsing self-assessment (anticipatie issues) door de NZa 
Issue: Op basis van de NZa-circulaire van 1 augustus 2014 dienen ziekenhuizen in de rapportage van 
het aanvullend omzetonderzoek tenminste kwalitatief te beschrijven hoe met de zgn. anticipatie issues 
is omgegaan en op welke wijze aan de voorwaarden voor anticipatie is voldaan. De NZa benadrukt in 
deze circulaire haar toezichtsverantwoordelijkheid en heeft in het overleg met NVZ, NFU en Coziek 
van 31 juli 2014 aangegeven dat toetsing door de NZa kan leiden tot het opzetten van vervolgonder-
zoek (‘tweede wedstrijd’). Een dergelijk vervolgonderzoek sluit overigens niet aan op de  procedure 
die richting de Tweede Kamer is toegezegd (met een aanvullend omzetonderzoek kan tot een defini-
tieve afronding van het jaar 2013 worden gekomen). 
Overweging: De NZa meldt de instellingen vóór 1 december 2014 dat met de afronding van het self-
assessment de jaren 2013 en eerder door het desbetreffende ziekenhuis financieel kunnen worden 
afgesloten.  
 

1.3 Verwerking uitkomsten expertgroep/NZa door de zorgverzekeraars 
Issue: Verwerking per zorgverzekeraar vraagt actuele prognoses van de schadelast voor alle contrac-
ten 2012 en 2013 om plafondover- of onderschrijdingen te kennen en om de bepaling van te verreke-
nen bedragen te doen. Hoe krijgen zorgverzekeraars hierin actueel inzicht? (Opgaven van prognoses 
van de uitloopschade tot en met eind 2014 door ziekenhuizen zijn nodig voor de contracten 2013).  
Overweging: Ontwikkel een standaardproces rondom de opgave door de ziekenhuizen (actie: ZN).  
 
1.4 Vaststelling en verwerking materiële controlebevindingen door zorgverzekeraars  
Issue: Hoe wordt de positie van te verwerken materiële controlebevindingen tot zomer 2014 en de 
doorlopende DCM controles financieel bepaald en wederzijds schriftelijk vastgesteld, mede in relatie 
tot de correcties uit hoofde van het herstelplan, de positie Nog in tarieven te verrekenen bedragen en 
de afgrenzing met debiteuren/nog te factureren positie? 
 
1.5 Tijdigheid vaststelling uitkomsten expertgroep/materiële controlebevindingen 
Issue: Hoe wordt geborgd dat vaststelling van de uitkomsten van de expertgroep en de materiële 
controlebevindingen tijdig gebeurt vóór de jaarrekeningvaststelling 2013; op basis van welke markt-
aandeelgegevens (bij voorkeur landelijk vastgesteld)? 
 
1.6 Eenduidige afwikkeling per zorgverzekeraar/ziekenhuis 
Issue: Hoe worden de uitkomsten van deze afwikkeling per verzekeraar per ziekenhuis landelijk een-
duidig vastgelegd (bedrag en verrekenen ja/of nee per UZOVI of contract?) en hoe zijn deze ook 
toetsbaar voor accountants? 
 
1.7 ‘Finale kwijting’ 
Issue: Geeft de expertgroep voldoende zekerheid per instelling in de rapportage over de uitkomsten 
inclusief eventuele resterende onzekerheden om te kunnen concluderen dat 2013 en eerdere jaren 
volledig als gesloten beschouwd kunnen worden, conform de brief van de Minister (met uitzondering 
van opvolging fraude-signalen)? 
 
1.8 Onzekerheid in passantenomzet, onderhanden werk ultimo 2013 en uitloopschade 
Issue: Strekt de geformuleerde zekerheid in de vaststelling door de expertcommissie zich ook uit tot 
passantenomzet, OHW ultimo 2013 en uitloopomzet onder de schadelastcontracten? Dit beïnvloedt 
immers een deel van de omzet in de jaarrekeningen 2013 (en een deel 2014) 
 
1.9 Verrekeningen in de honorarium-component 
Issue: Hoe dienen de instellingen om te gaan met het honorariumdeel van de te verrekenen bedragen 
(die per contract per ziekenhuis verschillend afgesproken kan zijn) en de verrekening met vrijgevestig-
de medische staf? (Attentiepunt: afdwingbaarheid van inning resp. waardering van de vordering.) 
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1.10 Correcties honoraria in relatie tot vastgesteld honorariumbedrag 2012 
Issue: Hoe om te gaan met correcties uit herstelplan, honorarium en getroffen nuanceringen resp. al 
vastgestelde honorariumbedrag 2012 van de NZa in het kader van het honorariumplafond?  
De verantwoording 2012 kan nuanceringen en inschattingen bevatten die nooit aflopen en ongewijzigd 
zijn vastgesteld door de NZa, terwijl nu wel achteraf correcties volgen die wellicht tot een ander beeld 
en verrekening zouden leiden. Dit vraagt een aanpassing van de balanspost over 2012 in de jaarreke-
ning 2013? (Idem 2013). Of blijven alle plafondvaststellingen ongewijzigd? 
 
 

2. Attentiepunten vaststelling transitie 2012/2013 
 

 
2.1 Actualiseren FB-parameters 
Dit vraagt helderheid over de vraag of actualisatie van FB-parameters wel of niet nodig of toegestaan 
is (actie: NZa) 
 
2.2 Vaststelling definitief transitiebedrag door de NZa 
Belangrijk voor de tijdige afwikkeling van de jaarrekening 2013 is dat de NZa vóór 1 november het 
definitieve transitiebedrag vaststelt. Het is essentieel dat duidelijkheid bestaat over de vraag welke 
posten om welke redenen zijn afgewezen, zodat verschillen met de initieel resp. bij ZN commissie 
ingediende verantwoordingen duidelijk en toetsbaar zijn. Hierbij zal geabstraheerd moeten worden 
van verschillen in de balanspost Nog in tarieven te verrekenen, impact B-segment omzet, verschillen 
rentenormering ten opzichte van de jaarrekening 2012 etc. vanuit de selfassessments door de NZa. 
 

3. Helderheid over vorderingen overgangsregeling kapitaallasten en afrekening van positie 
    Nog in tarieven te verrekenen bedragen 

 
 
3.1 Beleidsregel overgangsregeling kapitaallasten 
Helderheid over de overgangsregeling kapitaallasten van de NZa, zowel voor (de jaarrekening) 2013 
als structureel geborgd via een proces (actie: NZa). 
 
3.2 Afrekening posities Nog in tarieven te verrekenen bedragen 
Attentiepunten (actie NZa):  

 helderheid over afwikkeling en vaststellingsprocedure Nog in tarieven te verrekenen bedragen (zie 
circulaire CI-14-26c d.d. 4 juli 2014): zowel tijdpad en formulier als specifieke rol accountant (ac-
countantsverklaring is niet mogelijk; welke specifieke accountswerkzaamheden worden ver-
wacht?)  

 helderheid over de afwikkeling van evt. verschillen resp. gebrek aan lokale overeenstemming over 
bedragen, marktaandeeldiscussies etc.  

 

4. Attentiepunten nog niet gepubliceerde jaarrekeningen 2013  
 

 
De verslaggevingsregels en accountantsstandaarden vereisen dat de jaarrekening 2013 wordt opge-
maakt en gecontroleerd met inachtneming van de inzichten op het moment van vaststelling van de 
jaarrekening resp. datum afgifte controleverklaring. Dit impliceert dat diverse jaarrekeningposten en 
toelichtingen geactualiseerd dienen te worden naar de inzichten in december 2014. Dit heeft voorna-
melijk betrekking op jaarrekeningposten die schattingselementen bevatten. 
 
4.1 Te actualiseren posities omzet- en omzetgerelateerde posten door instellingen 
1. Prognoses 2012 en 2013 schadelastjaren en herbeoordeling volloop van contracten per actuele 

peildatum (bijv. 1 november 2014) gericht op actuele omzetbepaling 2013 en eerder; 
2. Verwerking van vastgestelde te verrekenen bedragen van alle verzekeraars op 2012, 2013 en 

honorariumdeel op basis van oordeel expertgroep in deze berekende omzet en balansposities;  
3. Actualisatie van posities en waardering van OHW, nog te factureren bedragen, te verzenden    

creditnota’s (afloop en actualisatie op basis van prognoses) en reserveringen voor nuanceringen 
in de balans 2012 en 2013; 

4. Actualisatie van de post Nog in tarieven te verrekenen bedragen op uitgevoerde materiële contro-
les en affinanciering van de eindstand en evt. verschillen; 
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5. Actualisatie van omzet 2012 en 2013 in 2013 inzake transitie op basis van definitieve vaststelling 
NZa, met inschatting van effecten van evt. resterende geschillen / lopende bezwaarprocedures; 

6. Actualisatie van honorariumomzet voor vrijgevestigd medisch specialisten, per collectief aan en 
via en voor loondiensters en bepalen van impact op omzet en balansposities (zowel afrekening 
plafond als rekening-couranten met medisch specialisten en verkrijging bevestiging van rekening-
courant standen met maatschappen) 

7. Actualisatie van vordering en omzet overgangsregeling kapitaallasten 2013; 
8. Actualisatie van overige omzet 2013 en 2012 met belangrijke schattingselementen, zoals 

PAAZ/PUK/GGZ-omzet, maar ook verwerking uitkomsten opleidingsfondsvaststelling, actualisatie 
schattingen in onderzoeksomzet UMC’s etc. 

 
4.2 Herfacturatie 
Is er nog sprake van herfacturatie aan de patiënt (bijvoorbeeld wegens ontbreken verwijzing), tot   
welke posities in de jaarrekeningen moet dat leiden en welke invloed heeft dat op de voorziening  
dubieuze debiteuren? 
 
4.3 Voortgezette controles in volgend boekjaar (afloopcontrole) 
Actualisatie van overige posities afhankelijk van het moment in de tijd en actuele informatie terzake, 
zoals toetsing van vorderingen, overige schulden, reserveringen en voorzieningen. 
 
4.4 Overige actiepunten afronding van de jaarrekening 2013 (ter informatie) 
1. Actualisatie tussentijdse cijfers en liquiditeitsbegroting actualiseren (12 mnd. rolling forward); 
2. Toetsing relevantie uitgangspunten impairment-berekeningen; 
3. Heroverwegen van claims, gebeurtenissen na balansdatum, continuïteitsoverweging etc.;  
4. Verkrijgen waiver(s) voor niet-tijdige deponering jaarrekening (landelijke actie mogelijk?); 
5. Aanpassen toelichting resterende onzekerheden omzet resp. uitkomsten self-assessment; 
6. Actualiseren jaarverslag (financiële paragraaf en actualiseren overige zaken, waaronder toe-

komstspragraaf en ‘voornemens’); 
7. Accountantscontrole en bepalen impact op controleverklaring, vaststelling/goedkeuring door RvB 

en RvT en deponeren. 
 
 

5. Overige verantwoordingen 
 

 
5.1 Kostprijsverantwoording 2013  
De kostprijsverantwoording dient opgesteld en ingediend en onderzocht te worden (vóór 15 december 
2014). Ter overweging: laat deze verantwoording voor 2013 vervallen (dit gelet op het beperkte nut en 
noodzaak van de kostprijsverantwoording 2013 bij gebrek aan verwerking in de tarieven 2014/2015. 
Daarnaast geldt dat de verrichtingenbasis ongecorrigeerd is voor onjuistheden in verrichtingen én 
parameters naar aanleiding van het herstelplan, materiële controles, transitieverwerking onduidelijk 
zijn. Voor de toerekening aan opleiding (en onderzoek) zijn de administraties nog niet ingericht.) 
 
5.2 Honorariumverantwoording medisch specialisten 2013  
Alle onzekerheden werken door in de gefactureerde basis. Attentiepunten: 

 In hoeverre dienen hersteluitkomsten hierin verwerkt te worden. 

 Wat is de impact op waardering van het onderhanden werk (begin- en eindpositie). 
 
5.3 Overige verantwoordingen 
Aandacht voor PAAZ- en PUK verantwoordingen en incidentele beschikbaarheidsvergoedingen (in-
clusief de specifieke deadlines) die een verantwoording vragen. Hierbij dienen nog geactualiseerde 
verantwoordingen, toelichtingen en controleprotocollen opgesteld te worden door de NZa. 
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6. Onzekerheden omzetverantwoording 2014 
 

 
Issue: De onzekerheden in de registratie- en declaratiebepalingen zijn ook in 2014 van toepassing. 
Attentiepunten (actie: Ministerie van VWS): 

 Is de scope van het self-assessment 2012/2013 ook van toepassing op 2014 (exclusief doelma-
tigheid en gepast gebruik)?; 

 Is de methodiek van het self-assessment 2012/2013 ook toepasbaar voor 2014? 
 
 
 

7. Verheldering en vereenvoudiging productstructuur en registratie- en declaratiebepalingen 
 

 
Issue: Ondanks het feit dat de beleidsregels 2015 medio juli 2014 al zijn vastgesteld door de NZa, 
vraagt de vooraf toegezegde toetsing op uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van het pakket 2015 
alsnog expliciete aandacht. Afstemming met experts vanuit NVZ, NFU en OMS verdient derhalve hoge 
prioriteit.  
 


