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● Aanleiding opdracht

De minister is verantwoordelijk voor een adequaat zorgstelsel waarbinnen, behalve 
de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van zorg, ook de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van handelen en de rechtmatigheid van uitgaven 
en ontvangsten van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) alsmede de goede uitvoering van 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn gewaarborgd. Daartoe heeft de minister tot taak 
Zorginstituut Nederland (ZIN) aan te sturen en tevens toezicht te houden op dit 
college.  

Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd 
voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel. Hiertoe ontvangt iedere 
zorgverzekeraar jaarlijks uit het Zorgverzekeringsfonds een 
risicovereveningsbijdrage waarvoor de hoogte afhankelijk is van de samenstelling 
van de verzekerdenpopulatie. In de verantwoording over de vaststelling van de 
definitieve risicovereveningsbijdrage legt ZIN verantwoording af over de wijze 
waarop de definitieve vaststelling 2017 Zvw (DV 2017) is uitgevoerd en op welke 
wijze de kwaliteit van deze vaststelling is geborgd.  

In artikel 73a lid 1 van de Zorgverzekeringswet is opgenomen dat ZIN jaarlijks voor 
15 april aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een 
verantwoording over de vaststelling van de risicovereveningbijdrage verstrekt ten 
behoeve van het vierde kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de 
verantwoording wordt afgelegd. Deze verantwoording moet worden vergezeld van 
een assurancerapport. Dit houdt in dat over de definitieve vaststelling van de 
risicovereveningsbijdrage 2017 in het jaar 2021 verantwoording moet worden 
afgelegd door ZIN. Iedere verantwoording dient vergezeld te gaan van een 
assurancerapport van een externe accountant. 

In dit assurancerapport moet volgens artikel 73a lid 2 worden aangegeven of het 
beheer en de organisatie voldaan hebben aan de eisen van rechtmatigheid, 
ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid.  

Op verzoek van de DG Curatieve Zorg (DGCZ) hebben wij onderzoek verricht naar 
de werkzaamheden van KPMG die het proces van de definitieve vaststelling 
risicoverevening heeft beoordeeld, om de minister mede op basis van onze 
bevindingen in staat te stellen te bepalen of de definitieve vaststelling van de 
risicovereveningsbijdrage 2017 van ZIN kan worden goedgekeurd. 

De onderzoeksvraag is hierbij als volgt geformuleerd: 
Heeft het proces van het vaststellen van de definitieve risicovereveningsbijdrage 
2017 voldaan aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid? 

●

● 
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● Het proces van de definitieve vaststelling
risicoverevening, zoals uitgevoerd door ZIN,
voldoet volgens KPMG aan de vereisten.

Het proces van het vaststellen van de definitieve risicovereveningsbijdrage 2017 is 
uitgevoerd door ZIN. KPMG heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop ZIN dit 
proces heeft uitgevoerd en of het proces heeft voldaan aan de eisen van 
rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid. KPMG is tot het oordeel 
gekomen dat het proces van vaststelling door ZIN aan deze vereisten voldoet. Wij 
hebben onderzoek gedaan naar de werkzaamheden die KPMG heeft uitgevoerd om 
tot dit oordeel te komen. Wij vinden dat KPMG die werkzaamheden op ten 
toereikende heeft uitgevoerd en op goede gronden tot haar conclusie is gekomen. 
Wij adviseren u daarin de verantwoordingen van ZIN met betrekking tot de definitief 
vastgestelde vereveningsbijdrage 2017 door de minister goed te laten keuren. Wij 
hebben 1 aandachtspunt gedeeld met KPMG die wij zullen 
toelichten in hoofdstuk 1. Dit aandachtspunt heeft geen invloed op de strekking van 
ons advies.  

Het aandachtspunt betreft de opvolging van een bevinding van vorig jaar. 
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1 Bevindingen 

1.1 Het onderzoek door KPMG inzake de definitieve afrekening risicoverevening 
2017 Zorgverzekeringswet is toereikend uitgevoerd. 

Wij hebben een review uitgevoerd op de onderzoekwerkzaamheden ten aanzien van 
de verantwoording van ZIN over de vaststelling risicovereveningsbijdrage 
Zorgverzekeringswet voor het jaar 2017. Doel van de review is om de 
toereikendheid van de werkzaamheden vast te stellen. De bevindingen van de 
review zijn met KPMG afgestemd d.m.v. een reviewverslag. 
Wij hebben vastgesteld dat KPMG de werkzaamheden met betrekking tot de 
verantwoording van ZIN over de vaststelling risicovereveningsbijdrage 
Zorgverzekeringswet voor het jaar 2017 toereikend heeft uitgevoerd. Op 29 oktober 
2021 heeft u het reviewverslag met betrekking tot de definitieve afrekening 2017, 
(kenmerk 2021-0000214830), van ons ontvangen.  

1.2 Opvolging bevindingen voorgaand onderzoeksjaar is onderhanden en 
vereist monitoring 

Ons onderzoek betreft het onderzoeken van het proces rond de definitieve 
vaststelling risicoverevening ZVW over het jaar 2017. KPMG is de accountant van 
ZIN en heeft voor ieder jaar naast het voorgeschreven assurancerapport met daar in 
zijn oordeel ook een notitie met aandachtspunten uitgebracht. Het onderzoeken van 
deze notitie over het jaar 2017 laat zien dat sprake is van het volgende 
“permanente” aandachtspunt: 

- Tijdens de review is stil gestaan bij de trage opvolging door ZIN van de
aanbevelingen van KPMG in de managementletters van de afgelopen jaren.
De ADR heeft daaraan in het haar rapport over de jaren 2014, 2015 en
2016 ten behoeve van VWS ook aandacht aan besteed. KPMG heeft
aangegeven dat zij heeft overwogen dit punt mee te laten wegen in haar
oordeel. Echter, ZIN is momenteel bezig met een groot vernieuwingstraject
van de geautomatiseerde (gegevensverwerking) omgeving waarbij de
aanbevelingen met betrekking tot het proces van de risicoverevening
worden meegenomen. KPMG wacht de resultaten van dit traject af. Wij
kunnen ons daarin vinden.

Wij adviseren u de opvolging van de aanbevelingen van KPMG door ZIN periodiek te 
bespreken en te monitoren met ZIN. 
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2 Verantwoording onderzoek 

2.1 Werkzaamheden en afbakening 

Op 14 juni 2021 is de opdrachtbevestiging met kenmerk 2021-0000102722 
ondertekend. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode mei-oktober 2021. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de afspraken met de opdrachtgever 
en daarbij hebben zich geen belemmeringen voorgedaan. 

Doelstelling van het onderzoek is een rapport van bevindingen uit te brengen aan de 
DG Curatieve zorg dat mede bijdraagt bij de bepaling of de wettelijk vereiste 
goedkeuring door de minister van VWS bij de vaststelling van de definitieve 
risicovereveningsbijdrage 2017 van ZIN kan worden gegeven. 

De objecten van onderzoek voor de ADR vormen in dit onderzoek: 
• Het assurancerapport van KPMG met betrekking tot het (audit)proces van

de vaststelling van de definitieve risicovereveningsbijdrage 2017;
• Het onderzoek van KPMG voor wat betreft het proces met betrekking tot de

uitvoering van de vaststelling van de definitieve vereveningsbijdrage 2017.
Het onderzoek van KPMG is gebaseerd op het door ZIN samengestelde
dossier definitieve risicoverevening 2017  inclusief het daarbij behorende
uitgewerkte beheersingskader. In het kader van ons onderzoek richten wij
ons alleen op de dossiers van KPMG.

De afbakening van het onderzoek betreft de opzet, het bestaan en de werking van 
het proces rondom de definitieve vaststelling van de vereveningsbijdrage 2017. Dit 
betekent dat ons onderzoek niet gericht zal zijn op de totale dan wel individuele 
uitkomsten van de definitieve vaststelling van de risicovereveningsbijdrage 2017.  

Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:  
Heeft het proces van het vaststellen van de definitieve risicovereveningsbijdrage 
2017 voldaan aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid? 

In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksvraag beantwoord en treft u de bevindingen van 
ons onderzoek aan.  

Het referentiekader voor deze opdracht bestaat uit het door ZIN opgestelde 
beheersingskader  

2.2 Gehanteerde Standaard 
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

Met dit onderzoek wordt geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie 
verschaft omdat het een onderzoeksopdracht betreft. Indien andere (aanvullende) 
werkzaamheden of een assurance-opdracht zouden zijn uitgevoerd, zouden wellicht 
andere onderwerpen zijn geconstateerd en gerapporteerd. 

2.3 Verspreiding rapport 
De opdrachtgever, DG Curatieve Zorg, is eigenaar van dit rapport. 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 
rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
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rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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3 Ondertekening 

Den Haag, 22 december 2021 

Mw. drs. M.P. Moerkerk RA 
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