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Status: Versie 3 -  28 december 2021 – definitieve versie ter verspreiding door VWS/ZN. 
 
 

 
 
  

Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Tweede Beleidsregel compensatie 
zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb, waarbij rekening is gehouden met de 
Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 van de NBA.  
 
Dit accountantsprotocol is gericht op het onderstaande artikel genoemd in de Tweede 
Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb: 
 

− artikel 3 en artikel 4.3: controleverklaring bij het vastgesteld aanvraagformulier door 
een interne of externe accountant (zie hoofdstuk 2 in dit protocol). 
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Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 

1.1 Doelstelling 
Het accountantsprotocol heeft betrekking op de Tweede Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars 
niet-geleverde zorg Zvw-pgb (verder te noemen: Regeling). De Regeling is te vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
 
De Regeling bevat alle in acht te nemen regels. De Regeling is een beleidsregel van de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt uitgevoerd door het Ministerie van VWS. 
 
De minister kan aan zorgverzekeraars eenmalig een compensatie verstrekken voor bedragen die zij 
hebben vergoed op grond van artikel 2.29a, zevende lid, van de Regeling zorgverzekering. 
De bedragen, bedoeld in het eerste lid van de Regeling, zijn:  

a. door de desbetreffende verzekerden ten laste gebracht van hun Zvw-pgb, voor zorg die in 
de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 door de zorgverlener niet is 
verleend in verband met:  

1°. een besmetting van de verzekerde of de zorgverlener met Covid-19; 
2°. een noodzakelijke quarantaine van de verzekerde of diens zorgverlener vanwege  
Covid-19; of 
3°. het niet kunnen verlenen overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 
aan de budgethouder vanwege een beperking bij de budgethouder als bedoeld in artikel 
6.6, tweede lid, onderdelen d en e, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19; 

b. door de verzekerden bijgehouden in een registratie als bedoeld in artikel 2.29a, achtste lid, 
van de Regeling zorgverzekering, die door de verzekerde, op verzoek van de 
zorgverzekeraar, ter beschikking wordt gesteld; en 

c. door de zorgverzekeraar reeds vergoed. 
 
In het artikel 3 en 4 lid 4 van de Regeling is vastgelegd dat voor het verstrekken van de 
compensatie vanaf € 125.000 een controleverklaring wordt gevraagd. Deze controleverklaring dient 
te worden afgegeven door een interne of externe accountant (registeraccountant (RA) of 
accountants-administratieconsulenten (AA)) met certificerende bevoegdheid). 
 
Voor de te verstrekken compensatie als bedoeld in artikel 2 van de Regeling gaat het om een 
controleverklaring bij het aanvraagformulier. In hoofdstuk 2 van dit protocol is de 
onderzoekaanpak bij het aanvraagformulier nader uitgewerkt. 

1.2 Definities 
De relevante definities zijn opgenomen in artikel 1 van de Regeling. Hiernaast bestaan specifieke 
voorschriften voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten, met name de 
Controle en overige standaarden (NV COS): 

• Uitgangspunt voor het accountantsonderzoek gericht op een financieel verslag is Standaard 
805 ‘Speciale overwegingen – Controles van een enkel financieel overzicht en controles van 
specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht’. 

1.3 Procedures 
Het aanvraagformulier tot het verstrekken van de compensatie wordt uiterlijk op 1 mei 2022 
ingediend. Hiervoor wordt een door de minister vastgesteld modelformulier gebruikt. Bij het 
‘Aangevraagd Bedrag’ in dit aanvraagformulier dient een controleverklaring van een accountant 
(RA of AA) met certificerende bevoegdheid te worden gevoegd. Dit kan een interne of een externe 
accountant zijn.  
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Hoofdstuk 2: Onderzoekaanpak bij het 
aanvraagformulier 
 

2.1 Controleaanpak 
Ter vaststelling van de juistheid van het ‘Aangevraagd Bedrag’ wordt een controleverklaring bij het 
door de verzekeraar ingediende aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Regeling 
verstrekt. Het ‘Aangevraagd Bedrag’ betreft de sommatie van de bedragen die verzekeraars 
hebben vergoed op grond van artikel 2.29a, zevende lid, van de Regeling zorgverzekering. 
 

2.2 Referentiekader voor de controleverklaring 
Voor de controlewerkzaamheden die leiden tot de controleverklaring behorend bij het 
aanvraagformulier gelden de volgende toetsingspunten: 

a) Periode: Het ‘Aangevraagd Bedrag’ in het aanvraagformulier heeft betrekking op de 
periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021, zoals vermeld in artikel 2.29a, 
zevende lid, van de Regeling zorgverzekering.   

b) Registratie: Het ‘Aangevraagd Bedrag’ in het aanvraagformulier is een sommatie van de 
door de verzekerden in een formulier bijgehouden bedragen bedoeld in artikel 2 van de 
Regeling. Dit formulier is beschikbaar gesteld door de zorgverzekeraar, zoals volgt uit 
artikel 2.29a, achtste lid, aanhef, van de Regeling zorgverzekering,  

c) Vergoeding: Het ‘Aangevraagd Bedrag’ in het aanvraagformulier is reeds door de 
verzekeraar vergoed, zoals volgt uit artikel 2 van de Regeling. 

 

Aan de niet hierboven genoemde artikelen van de Tweede Beleidsregel compensatie 
zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb hoeft bij de uitvoering van de controle geen 
aandacht te worden besteed, met dien verstande dat teneinde de controle op de hierboven 
genoemde artikelen goed te kunnen verrichten, kennisneming van de niet genoemde artikelen van 
de Tweede Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb (inclusief de 
toelichtingen) noodzakelijk is.  

 

2.3 Reikwijdte controleverklaring 
Het ‘Aangevraagd Bedrag’ in het aanvraagformulier wordt uitsluitend gecontroleerd op juistheid op 
basis van de Regeling (inclusief de toelichtingen). Het aspect volledigheid speelt hierbij geen rol. 
 

Voor de aangeleverde gegevens door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geldt dat deze vallen 
onder de ‘gebruikersverantwoordelijkheid’. Dit betekent dat deze gegevens voor de accountant het 
uitgangspunt voor zijn controle zijn.  De volledigheid, juistheid en tijdigheid van de aangeleerde 
gegevens door de SVB valt niet onder de controleopdracht van de accountant. 
 

2.4 Betrouwbaarheid en materialiteit controleverklaring 
De controle behoort zodanig te worden ingepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat het aanvraagformulier geen afwijkingen (fouten) van materieel 
belang bevat. Indien laatstgenoemd begrip voor het gebruik van statistische technieken 
gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%. 
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Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de eerdergenoemde 
betrouwbaarheid, in het aanvraagformulier geen afwijkingen (onjuistheden) en in de controle geen 
onzekerheden voorkomen met een belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties.  
Het totaalbedrag van de te vergoeden kosten vormt de omvangbasis waarop de toleranties van 
onderstaande tabel moeten worden toegepast.  
 
Voor de strekking van de controleverklaring gelden de volgende toleranties: 
 

 Oordeel 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeuring 

Fouten in het ‘Aangevraagd Bedrag’ 

in het aanvraagformulier 

< 1% ≥1% en < 3% n.v.t. ≥ 3% 

Onzekerheden in de controle < 3% ≥3% en < 10% ≥ 10% n.v.t. 

 
Indien de accountant zowel fouten in het aanvraagformulier als onzekerheden in de controle 
aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang. 
 
Van fouten in het ‘Aangevraagd Bedrag’ in het aanvraagformulier is sprake indien naar aanleiding 
van de uitgevoerde controle is gebleken dat deze onjuistheden bevat omdat die niet voldoen aan 
de toetsingspunten van paragraaf 2.2 van dit protocol. Fouten worden in absolute zin opgevat. 
Salderen van fouten is daarom niet toegestaan. 
 
Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende (controle-) informatie beschikbaar 
is om het ‘Aangevraagd Bedrag’ in het aanvraagformulier als goed of fout aan te merken. Kortom 
als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de toetsingspunten van paragraaf 2.2. 
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Bijlage: Model1 
Controleverklaring Tweede Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde 
zorg Zvw-pgb 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT  
 
Aan: Opdrachtgever 
 
Ons oordeel 
Wij hebben het ‘Aangevraagde Bedrag’ in het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte 
aanvraagformulier van …………… [naam entiteit1] te ……………[statutaire vestigingsplaats] over de 
periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft het aanvraagformulier van … (naam entiteit) het ’Aangevraagd Bedrag’ ter 
grootte van € … in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de 
relevante bepalingen van de Tweede Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde 
zorg Zvw-pgb, zoals vastgelegd in paragraaf 2.2 van het Accountantsprotocol behorend bij de 
Tweede Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Accountantsprotocol behorend bij Tweede Beleidsregel compensatie 
zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het aanvraagformulier’. 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
 
Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Het aanvraagformulier is opgesteld voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met 
als doel … [naam entiteit] in staat te stellen te voldoen aan de Tweede Beleidsregel compensatie 
zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb. Hierdoor is het aanvraagformulier mogelijk niet 
geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor … 
(naam entiteit) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden 
verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het aanvraagformulier 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het aanvraagformulier in overeenstemming 
met de bepalingen van de Tweede Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg 
Zvw-pgb. 
 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opstellen van het aanvraagformulier mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het aanvraagformulier 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze aanvraag tot het verstrekken van de 

                                                 
1 In de bijlage is een model opgenomen. De accountant rapporteert conform dit model of, indien van toepassing, conform een 
meer actuele voorbeeldtekst zoals gepubliceerd op de NBA-website. 
1 Afhankelijk van de aard van de entiteit kan de term “entiteit” in dit model worden vervangen door een meer passende 
  aanduiding zoals “het bestuur van de vennootschap” (B.V./N.V.), “vereniging”, “stichting” enz. 
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compensatie nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden en het Accountantsprotocol behorend bij de Tweede Beleidsregel compensatie 
zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het aanvraagformulier afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het aanvraagformulier en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in het aanvraagformulier staan;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het aanvraagformulier en de daarin 
eventueel opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of het aanvraagformulier de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 
materiële afwijkingen weergeeft. 

 
Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Plaats, datum 
Naam accountantspraktijk 
Naam accountant 
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