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1. Inleiding en uitgangspunten 

 

Het Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra 2018: bestaan en werking 

(verder: protocol) geeft aanwijzingen aan accountants die de Verantwoording 

declaratieproces revalidatiecentra 2018 (verder: verantwoording) van een assurance-

rapport moeten voorzien. Met accountants wordt bedoeld RA’s of AA’s met 

certificerende bevoegdheid.  

 

Om te voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen uit hoofde van wet- en 

regelgeving dienen zowel revalidatiecentra als zorgverzekeraars zorg te dragen voor 

een betrouwbare registratie en facturatie respectievelijk vergoeding van de 

revalidatiezorgproductie. Revalidatie Nederland (RN) en Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN) hebben in dit kader twee gemeenschappelijke doelen geformuleerd: 

• Efficiëntere controles door de zorgverzekeraar; 

• Inzicht in de betrouwbaarheid van het declaratieproces bij de revalidatiecentra.  

 

Dit is vastgelegd in het Convenant Certificering declaraties van revalidatiecentra voor 

zorgverzekeraars (verder: convenant) van 12 mei 2015. 

 

Uitgangspunt is dat controles zoveel mogelijk vooraan in de keten plaatsvinden om 

daarmee controle op controle te voorkomen, waarbij het accent verschuift van controle 

op de declaraties naar controle op de processen. Dit betekent dat de betrouwbare 

werking van het declaratieproces bij de revalidatiecentra centraal komt te staan.  

Dit vraagt van een revalidatiecentrum een zodanig stelsel van interne beheers-

maatregelen, dat de betrouwbaarheid van het declaratieproces van de DBC zorg-

producten en overige zorgproducten1 voldoende is geborgd. Als dit het geval is kan de 

zorgverzekeraar erop vertrouwen dat de ingediende declaraties betrouwbaar zijn.  

 

Om zekerheid te verkrijgen over de mate van betrouwbaarheid van het 

declaratieproces dient een accountant een assurance-rapport met een redelijke mate 

van zekerheid af te geven over het bestaan en de werking van de interne 

beheersmaatregelen rondom dit proces. Dit rapport geeft hij af bij de verantwoording  

die het revalidatiecentrum aflegt over deze interne beheersmaatregelen.  

De verantwoording bevat een opsomming van de aanwezige beheersmaatregelen, 

gegroepeerd naar zeven risicogebieden. Voor het Model Verantwoording 

declaratieproces revalidatiecentra wordt verwezen naar het separaat bijgevoegde 

Excel document Normenkader Verantwoord declareren 2018. 

 

Voor 2018 worden bestaan en werking gedurende een volledig kalenderjaar getoetst. 

Het normenkader in het excelcodument is op enkele aspecten aangepast naar 2018. 

Het controleprotocol is ten opzichte van 2016 niet gewijzigd.  

 

Dit protocol is beoordeeld door de NBA Werkgroep Controleprotocollen (COPRO).  

  

                                                           
1 In dit protocol wordt onder ‘DBC-zorgproducten en overige zorgproducten’ tevens de 

registratie en facturering van ondersteunende en overige producten en trajecten verstaan, voor 

zover deze gefactureerd worden aan Nederlandse zorgverzekeraars. 
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2. Onderzoeksaanpak accountant 

 
2.1 Doel en reikwijdte  

 

De accountant onderzoekt of de door het revalidatiecentrum in de verantwoording 

beschreven interne beheersmaatregelen in alle van materieel belang zijnde aspecten 

bestaan en gewerkt hebben gedurende 2018. Het onderzoek van de accountant 

mondt uit in een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid. Zie bijlage 1 

voor het model van een goedkeurend assurance-rapport.  

 

De accountant hanteert het protocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast 

laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nederlandse 

Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of 

beoordeling van historische financiële informatie.  

 

2.2 Toetsingscriteria 

 

Voor het revalidatiecentrum zijn (onder meer) de beleidsregel Prestaties en tarieven 

medisch specialistische zorg (BR/REG-18154) en de nadere regel Regel medisch-

specialistische zorg (NR/REG-1816) van toepassing. Deze geven voorschriften voor 

de vaststelling van prestaties en tarieven voor de zorg, zoals onder meer geboden 

door revalidatiecentra. Ze vormen het beleidskader voor het onderzoek door de 

accountant, echter uitsluitend indien en voor zover deze de grondslag vormen voor de 

in dit protocol beschreven onderzoeksaanpak. Van de accountant wordt derhalve niet 

verwacht dat hij de verantwoording toetst aan genoemde beleidsregel en nadere regel. 

Dat doet hij alleen indien en voor zover ze in paragraaf 2.3 van dit protocol concreet 

zijn uitgewerkt. 

 

Het revalidatiecentrum hanteert de voorschriften uit bovengenoemde beleidsregel en 

nadere regel als uitgangspunt voor de inrichting van de interne beheersmaatregelen 

die borgen dat de registraties niet in strijd zijn met deze regels. Hierbij maakt zij 

gebruik van het Normenkader declaratieproces revalidatiecentra 2018, dat voortvloeit 

uit de afspraken van het convenant van 12 mei 2015.  

De beheersmaatregelen uit het normenkader zijn opgenomen in de verantwoording 

van het revalidatiecentrum. 

 

De accountant stelt uitsluitend voor de in de verantwoording beschreven interne 

beheersmaatregelen vast dat deze gedurende 2018 bestonden en gewerkt hebben. 

Hierbij zijn vier situaties mogelijk, elk met een eigen kleurscore (groen, oranje, rood of 

grijs). Als het revalidatiecentrum in de Verantwoording heeft vermeld dat een interne 

beheersmaatregel niet van toepassing is (kleurscore grijs), dan wordt deze door de 

accountant niet onderzocht en valt hij buiten de reikwijdte van het assurance-rapport. 

 

2.3 Onderzoeksaanpak 

 

De onderzoeksaanpak is de primaire verantwoordelijkheid van de accountant.  

Dit controleprotocol beoogt dan ook niet de aanpak van de assurance-opdracht voor  

te schrijven. Wel wordt van de accountant verwacht dat hij bij zijn onderzoek een op 

het betreffende revalidatiecentrum toegesneden werkprogramma hanteert. Het wordt 
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aan de accountant overgelaten om de aard en omvang van zijn werkzaamheden te 

bepalen.  

De door de accountant uit te voeren werkzaamheden richten zich op het bestaan en  

werking van de interne beheersmaatregelen gedurende 2018.  

Ze omvatten tenminste: 

 

Aspect bestaan 

• het kennisnemen van de beschrijving van het declaratieproces en de daarin 

opgenomen interne beheersmaatregelen; 

• het verzoeken om inlichtingen bij de relevante medewerkers van het 

revalidatiecentrum; 

• het vaststellen van het bestaan van de interne beheersmaatregelen via het 

uitvoeren van lijncontroles; 

• het hierbij volgen van transacties met behulp van de informatiesystemen van het 

revalidatiecentrum; 

• het inspecteren van documenten en rapporten terzake; 

 

Aspect werking 

• mede aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar het bestaan van de 

interne beheersingsmaatregelen bepaalt de accountant de aanpak van zijn 

onderzoek naar de werking daarvan. 

• hierbij past hij een risico-analyse op het declaratieproces toe, waarbij hij vaststelt 

wat het risico is dat de werking van een beheersmaatregel anders is geweest dan 

in de Verantwoording is vermeld. 

• tevens beoordeelt hij de wijze waarop in het revalidatiecentrum wordt omgegaan 

met de invoering en registratie van wijzigingen in het declaratieproces en in de 

daarin opgenomen beheersmaatregelen. 

• indien een interne beheersmaatregel geen audit-trail achterlaat over de werking 

die op een later stadium kan worden getoetst, kan de accountant het nodig vinden 

om op verschillende tijdstippen de werking van een dergelijke maatregel te 

toetsen. 

• afhankelijk van de aard, het materieel belang en de frequentie van toepassing van 

de betreffende beheersmaatregel richt de accountant zijn onderzoek verder in. 

• de accountant voert zijn onderzoek zo effectief mogelijk uit. Hij kan bijvoorbeeld bij 

een niet-frequente maatregel kiezen voor een volledig onderzoek naar de werking 

van die maatregel. Maatregelen die frequent worden toegepast en informatie over 

hun werking nalaten kan hij bijvoorbeeld middels data-analyse en/of 

deelwaarnemingen toetsen of, indien dat onvoldoende is, steekproefsgewijs 

toetsen. Ook kan hij ervoor kiezen om op grond van de risico-analyse specifieke 

maatregelen meer in detail te onderzoeken. 

 

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat een onderzoek naar alleen het bestaan van een 

interne beheersmaatregel niet voldoende is om een oordeel over de werking daarvan 

te geven, tenzij er een automatisme bestaat dat zorgt voor een consistente werking 

van die maatregel zoals deze is opgezet en ingevoerd. Ook in die omstandigheden 

moet de accountant inzicht hebben in de mogelijkheden tot wijziging van dat 

automatisme en de interne vastlegging ervan. 
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2.4 Materialiteit (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid) 

 

De accountant moet zijn onderzoek zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke 

mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording over 2018 geen 

afwijkingen (fouten en onzekerheden) van materieel belang bevat. Bij de invulling van 

het begrip redelijke mate van zekerheid volgt de accountant hetgeen daarover is 

vermeld in de Nederlandse Standaard 3000. 

 

Bij het onderzoek hanteert de accountant een betrouwbaarheidspercentage van  

95 procent en een materialiteit van 5 procent. Een goedkeurend oordeel in het 

assurance-rapport impliceert dat naar het oordeel van de accountant in de 

Verantwoording géén afwijkingen (fouten of onzekerheden) zijn geconstateerd in de 

weergave van de interne beheersmaatregelen, gegeven de hiervoor genoemde 

betrouwbaarheid en materialiteit. Concreet betekent dit dat de in de kolom ‘Bestaan’ 

en ‘Werking’ van de verantwoording aangegeven kleurscores groen, oranje, rood of 

grijs overeenstemmen met de realiteit, zoals door de accountant tijdens zijn onderzoek 

is vastgesteld. Bij een grijze kleurscore (maatregel is niet van toepassing) wordt de 

maatregel door de accountant niet onderzocht en valt deze verder buiten de reikwijdte 

van het assurance-rapport.  

 

Anders gezegd, ook als bij de betreffende beheersmaatregel een andere kleurscore 

dan groen is vermeld en door de accountant is vastgesteld dat deze kleurscore 

inderdaad de juiste kleurscore is, vormt dit geen afwijking in de zin van dit protocol.  

 

Stelt de accountant echter vast dat een verantwoorde kleurscore niet juist is (fout) of 

kan hij dit niet vaststellen (onzekerheid), dan is sprake van een afwijking en kan hij 

geen goedkeurend oordeel meer afgeven. Afhankelijk van de aard en omvang hiervan 

(fout of onzekerheid, wel of niet van diepgaande invloed) zal de accountant een 

afweging maken of dit leidt tot een oordeel met beperking, een oordeelonthouding of 

een afkeurend oordeel in het assurance-rapport. Dit is een kwestie van professional 

judgement. 
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Bijlage 1: Model goedkeurend Assurance-rapport  

 

ASSURANCE-RAPPORT 

 

Aan: Opdrachtgever 

 

Opdracht en verantwoordelijkheden 

 

Wij hebben onderzocht of de interne beheersmaatregelen beschreven in de 

bijgevoegde Verantwoording declaratieproces revalidatiecentra 2018 van ... (naam) te 

... (statutaire vestigingsplaats) gedurende 2018 bestonden en werkten conform de 

weergave daarvan in de kolommen ‘Bestaan’  

en ‘Werking’ van genoemde verantwoording. De verantwoording is opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de instelling. Het is onze 

verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake deze verantwoording te 

verstrekken. 

 

Werkzaamheden 

 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan 

opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie en het 

Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra 2018: bestaan en werking. 

Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, 

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de door de instelling in de 

Verantwoording declaratieproces revalidatiecentra 2018 beschreven interne 

beheersmaatregelen gedurende 2018 bestonden en werkten conform de weergave 

daarvan in de kolommen ‘Bestaan’ en ‘Werking’ van genoemde verantwoording. Een 

assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van 

deelwaarnemingen van relevante gegevens.  

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Inherente beperkingen 

 

Wij hebben geen werkzaamheden verricht om vast te stellen dat de door …(naam 

revalidatiecentrum) beschreven interne beheersmaatregelen in opzet toereikend zijn 

om de betreffende beheersdoelstellingen te bereiken. Evenmin hebben wij 

vastgesteld, of de vermelding ‘niet van toepassing’ (grijze kleurscore in de kolommen 

‘Bestaan’ en ‘Werking’) juist is. 

 

Oordeel 

 

Naar ons oordeel bestonden en werkten de door de instelling in de Verantwoording 

declaratieproces revalidatiecentra 2018 beschreven interne beheersmaatregelen in 

alle van materieel belang zijnde aspecten gedurende 2018 conform de weergave 

daarvan in de kolommen ‘Bestaan’ en ‘Werking’ van genoemde verantwoording, 

voortvloeiend uit het Convenant Certificering declaraties van revalidatiecentra voor 

zorgverzekeraars van 12 mei 2015.  
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Beperking in gebruik en verspreidingskring 

 

De Verantwoording declaratieproces revalidatiecentra 2018 is opgesteld voor 

Zorgverzekeraars Nederland met als doel ... (naam) in staat te stellen te voldoen aan 

de vereisten die voortvloeien uit het Convenant Certificering declaraties van 

revalidatiecentra voor zorgverzekeraars van 12 mei 2015. Hierdoor is de 

Verantwoording declaratieproces revalidatiecentra 2018 mogelijk niet geschikt voor 

andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor ... 

(naam) en Zorgverzekeraars Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te 

worden gebruikt door anderen.  
 

 

 

Plaats en datum 

 

 

... (naam accountantspraktijk) 

 

... (naam accountant) 
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