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Geachte heer Van den Dungen, 

 

In de afgelopen negen maanden hebben GGZ instellingen veel inspanningen verricht inza-

ke de uitvoering van het ‘Onderzoek controles GGZ 2013’ en de door zorgverzekeraars, 

naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoeken, gestelde vragen. Wij maken ons 

echter zorgen over de beperkte voortgang en de gevolgen daarvan.  

 

Tijdens het afstemmingstraject tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars is (achteraf) 

gebleken dat normen niet in alle gevallen voor partijen voldoende duidelijk waren, hetgeen 

in diverse situaties leidt tot voortdurende onduidelijkheden over de afrekening over het 

schadelastjaar 2013 en derhalve van de afronding van de jaarrekening 2014. Zoals bekend 

heeft voorts IGZ op verzoek van enkele zorginstellingen op individuele basis aanvullend 

uitstel verleend van de deponeringsplicht tot 1 maart 2016. Gezien de aard van de belang-

rijkste discussiepunten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, kan dat overigens ook 

nog negatieve resultaateffecten hebben op zorgaanbieders waarvan de jaarrekening reeds 

is afgewikkeld. De jaarrekeningen zijn dan weliswaar afgewikkeld, maar het zelfonderzoek 

nog niet.  

 

De onduidelijkheid over de normen en de beperkte voortgang inzake de afwikkeling van het 

zelfonderzoek over schadejaar 2013 hebben er toe bijgedragen dat het controlekader voor 

het schadelastjaar 2014 (en ook 2015) dat de verzekeraars zullen gaan hanteren nog 

steeds niet beschikbaar is. Dat betekent dat zorginstellingen momenteel nog niet gericht 

aan de slag kunnen met hun onderzoek naar de declaraties over de jaren 2014 en 2015 in 

het kader van hun jaarrekening 2015. 

 

Alle goede bedoelingen ten spijt brengt dit het reële risico met zich mee dat de deponering 

van de GGZ-jaarrekeningen voor het derde achtereen volgende jaar (over 2014 én 2015) 

uitgesteld dienen te worden. Dit zal het vertrouwen van banken  in de GGZ-sector verder 

doen afnemen en zal de financiering ter discussie stellen.  

 

Te meer daar er ook nog eens bij het opstellen van de jaarrekening 2015 onzekerheid be-

staat over 3 jaar ZVW-omzet (2013, 2014 en 2015) alsmede over de WMO/Jeugdwet-

omzet. Immers, over het jaar 2015 is voor veel zorginstellingen sprake van zeer veel ver-

schillende contracten met gemeenten in het kader van de WMO/Jeugdwet met een grote 

verscheidenheid in afreken- en verantwoordingssytematieken. 

 



 

Wij roepen partijen dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen en de volgende zaken 

binnen afzienbare tijd te regelen:  

  

1. Wij verzoeken het Ministerie van VWS in de periodieke voortgang overleggen en de 

incidentele bestuurlijke overleggen gezien haar systeemverantwoordelijkheid de regie te 

nemen bij het tijdig tot stand brengen van de benodigde afspraken en de nakoming 

hiervan door alle betrokken partijen. 

 

2. Wij verzoeken dringend de zorgverzekeraars en zorginstellingen de zelfonderzoeken 

inclusief financiële afwikkeling over 2013 zo spoedig mogelijk af te wikkelen, zich in ie-

der geval te houden aan de deadline van april uit het door ZN en GGZ Nederland vast-

gestelde controleplan en hierbij zo veel mogelijk rekening te houden met de ruimere ka-

ders die de NZa in gevallen stelt. Ook verzoeken we dringend om af te spreken dat 

nieuwe verschillen van inzicht niet meer meegenomen worden, maar dat deze punten 

die nu nog opkomen vanaf 2016 van toepassing zijn. 

 

3. Wij verzoeken de zorgverzekeraars om de Controlekaders voor 2014 en 2015 snel aan 

het veld beschikbaar te stellen met haalbare termijnen. In voorkomende gevallen zal 

voor afronding van de jaarrekening 2015 op zijn minst overeenstemming moeten zijn 

met de zorgverzekeraars over de afwikkeling van schadelastjaar 2014. 

 

4. Wij vragen de NZa binnen afzienbare tijd de oplossingen voor de resterende door de 

zorgverzekeraars opgeworpen ‘knelpunten’ (waar nodig in overleg met het Ministerie 

van VWS) aan het veld beschikbaar stellen (‘tafel Kaljouw’)?  

 

5. Wij vragen het Ministerie van VWS duidelijkheid geven over de wijze waarop in de toe-

komst omgegaan moet worden met uitingen van het Zorginstituut Nederland om gelijk-

soortige situaties rondom ‘middelenmisbruik’ te voorkomen (bijvoorbeeld door het bepa-

len van overgangstermijnen)?. 

 

6. Wij achten het van belang dat GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland op korte 

termijn komen tot een Convenant voor de periode vanaf 2016 waarbij zoveel als moge-

lijk de uitgangspunten voor Horizontaal Toezicht worden toegepast. Wij merken dat indi-

viduele verzekeraars als gevolg van het uitblijven van generieke afspraken tussen ZN 

en GGZ Nederland komen met individuele initiatieven hetgeen niet doelmatig lijkt.  

 

7. Wij verzoeken GGZ Nederland binnen afzienbare tijd het tijdpad met benodigde acties 

beschikbaar te stellen aan het veld inclusief verantwoordelijkheden partijen opdat er zo-

danige afspraken komen dat (los van het decentralisatiedossier) tijdige deponering van 

jaarrekeningen tot de mogelijkheden behoort indien partijen deze nakomen.  

 

Indien het lukt de hiervoor genoemde zaken snel te regelen is er nog een kans om de 

meeste jaarrekeningen 2015 tijdig te deponeren en om het aantal controleverklaringen met 

een niet goedkeurend karakter te beperken. Wij zijn van mening dat dit de GGZ-sector zeer 

ten goede zou komen en zullen ons daarvoor blijven inzetten. Indien er zaken zijn die u van 

ons extra verwacht, dan zullen wij daar zo mogelijk graag gehoor aan geven.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rob Leensen  Robert Mul  

Voorzitter Coziek  Director Public Trust 
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Nederlandse Vereniging van Banken 
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Zorgverzekeraars Nederland 


