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1 Aanleiding opdracht 

In artikel 74 en artikel 75, lid 1 van de Zorgverzekeringswet en artikel 5.2.2 en 

artikel 5.2.3, lid 1 van de Wet langdurige zorg is bepaald dat het Zorginstituut 

Nederland (hierna: ZIN) jaarlijks aan Onze Minister met betrekking tot het 

Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) een jaarrekening 

over het voorafgaande kalenderjaar overlegt. Deze jaarrekeningen (per fonds) gaan 

vergezeld van een door een accountant afgegeven verklaring omtrent de 

getrouwheid, die mede betrekking heeft op de rechtmatige verkrijging en besteding 

van de middelen van het betreffende fonds, en een verslag van bevindingen. De 

accountant meldt in deze documenten zijn bevindingen of het beheer en de 

organisatie voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, 

controleerbaarheid en doelmatigheid. Deze jaarrekeningen behoeven de 

goedkeuring van de minister.  

De minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) is verantwoordelijk voor een 

adequaat zorgstelsel waarbinnen - behalve de toegankelijkheid, de betaalbaarheid 

en de beschikbaarheid van zorg - ook de goede uitvoering van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) alsmede de rechtmatigheid en doelmatigheid van 

handelen en de rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten van de Wet langdurige 

zorg (Wlz) zijn gewaarborgd. Daartoe heeft de minister tot taak het ZIN aan te 

sturen en tevens toezicht te houden. In het Financieel Jaarverslag 

Zorgverzekeringsfonds 2019 en het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 

2019 verantwoordt het ZIN zich als fondsbeheerder over de geldstromen in het Zvf 

respectievelijk het Flz in het jaar 2019. 

Als fondsbeheerder draagt het ZIN (met uitzondering van de geldstromen die zij zelf 

uitvoert) geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en rechtmatigheid van de 

geldstromen in het Zvf en het Flz. Deze verantwoordelijkheid ligt bij andere 

uitvoerders in de keten zoals o.a. de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, 

zorgverzekeraars, het CAK en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het ZIN is 

verantwoordelijk voor de juiste weergave van de betreffende geldstromen en 

standen in de genoemde fondsen. Het ZIN verricht, naast taken in het kader van 

haar indirecte verantwoordelijkheid als fondsbeheerder, in beperkte mate ook 

directe uitvoeringstaken. Ook deze geldstromen en standen zijn in beide 

verantwoordingen opgenomen. 
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Leeswijzer  

Wij hebben enkele bevindingen over het fondsbeheer van het ZIN en die niet 

expliciet zijn toe te rekenen aan het Zvf en het Flz. Wij lichten deze toe in hoofdstuk 

2. 

Dit betreft bevindingen met betrekking tot de volgende onderwerpen:  

- De toezichtstaak van VWS;

- Het gebruik en beheer van de verantwoordings- en controleprotocollen;

- Afspraken met ketenpartners;

- De afwikkeling van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;

- Accuratessefouten.

In hoofdstuk 3 lichten wij onze bevindingen toe met betrekking tot het Financieel 

Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2019. 

In hoofdstuk 4 lichten wij onze bevindingen toe met betrekking tot het Financieel 

Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2019. 

In hoofdstuk 5 gaan wij in op de effecten van de COVID-19 pandemie in 2020 en 

2021.  

In hoofdstuk 6 verantwoorden wij ons over de uitvoering van ons onderzoek. 
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2 Bevindingen m.b.t. het fondsbeheer van 
Zorginstituut Nederland  

2.1 Toezichtstaak VWS 

In vorige jaren hebben wij geadviseerd om de toezichtstaak van VWS als 

systeemverantwoordelijke t.a.v. het fondsbeheer richting het ZIN expliciet te 

maken. Wij adviseerden dit te doen door een lijst met uit te voeren activiteiten op te 

stellen. De directie Zorgverzekeringen heeft in 2020 mondeling aangegeven dat zij 

bezig is om de toezichttaak van VWS op het ZIN als fondsbeheerder schriftelijk te 

formuleren. Intussen is door de directie Zorgverzekeringen daartoe een concept 

toezichtsvisie opgesteld, die wij op 14 april 2021 hebben ontvangen voor nader 

commentaar. Uit ons onderzoek komt naar voren dat de door VWS opgestelde 

concept toezichtsvisie uitgebreid en theoretisch van opzet is. Een document van 

enkele bladzijden, waarin helder wordt weergegeven welke uitgangspunten t.a.v. de 

toezichtstaak worden gehanteerd, ontbreekt. Daarnaast ontbreekt een puntsgewijze 

weergave van welke werkzaamheden de directie Zorgverzekeringen van VWS zou 

moeten verrichten in het kader van haar toezichtstaak op het fondsbeheer van het 

ZIN.  

2.2 Het gebruik en beheer van de verantwoordings- en controleprotocollen 

In 2020 heeft de directie Zorgverzekeringen twee verantwoordings- en 

controleprotocollen met betrekking tot het fondsbeheer opgesteld. Het betreft: 

- het “Verantwoordings- en controleprotocol Financieel Jaarverslag

Zorgverzekeringsfonds”;

- het “Verantwoordings- en controleprotocol Financieel Jaarverslag Fonds

langdurige zorg”.

Beide verantwoordings- en controleprotocollen zijn als uitgangspunt gehanteerd bij 

het opstellen van de fondsverslagen 2019 door het ZIN en de controle daarvan door 

de externe accountant van het ZIN. Zowel het ZIN als de externe accountant zijn 

positief over het gebruik van beide protocollen. Het opstellen van beide 

fondsverantwoordingen en de controle daarop is volgens hen meer gestructureerd 

en efficiënter verlopen. Het ZIN heeft aangegeven nog punten voor verbetering voor 

beide protocollen te hebben. Deze punten zullen worden meegenomen in de 

jaarlijkse evaluatie van beide protocollen. 
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2.3 Afspraken met ketenpartners 

In beide fondsverslagen heeft het ZIN aangegeven dat afspraken zijn gemaakt met 

ketenpartners en hun toezichthouders over het tijdig aanleveren van de juiste 

verantwoordingsinformatie. Wij hebben de door het ZIN gemaakte afspraken met 

ketenpartners, die gerelateerd zijn aan het fondsbeheer, opgevraagd. Uit ons 

onderzoek blijkt dat bij vier afspraken de in 2015 van kracht geworden Wet 

langdurige zorg nog niet is verwerkt. Het betreft de volgende afspraken: 

1. het samenwerkingsprotocol tussen het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

en de NZa uit 2007;

2. het informatiestatuut tussen VWS en het CVZ uit 2007;

3. het convenant tussen het CVZ en De Nederlandse Bank uit 2009;

4. overeenkomst tussen het CVZ en de Belastingdienst inzake algemene

afspraken gegevensuitwisselingen (serviceafspraken voor de

gegevensuitwisselingen tussen het CVZ en de Belastingdienst) uit 2012.

Verder zijn de Nadere afspraken tussen het ZIN en het CAK uit 2018 inhoudelijk niet 

meer actueel, omdat de situatie rond het verantwoordingsoverleg is gewijzigd. 

Daarbij is ons gebleken dat het ZIN niet beschikt over een beheerprocedure om de 

afspraken met de ketenpartners actueel te houden. 

2.4 De afwikkeling van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 

Sinds februari 2020 voert VWS het project “Afbouw AFBZ” uit. Naar verwachting 

zullen op basis van de huidige stand van zaken van de werkzaamheden binnen het 

project de ketenpartijen hun verantwoordings- en toezichtproducten ultimo 2021 

gereed hebben. Op basis van artikel 11.2.10 van de Wet langdurige zorg zal daarna 

het negatieve vermogen in het AFBZ via een eenmalige rijksbijdrage ten laste van ‘s 

Rijks schatkist worden vereffend. Naar verwachting kan het daarbij om een fors 

bedrag gaan. Omdat dit verwacht tekort via de begroting van het ministerie van 

VWS zal worden vereffend, is het van belang dat het ministerie van VWS monitort in 

welk jaar deze vereffening zal plaatsvinden. In de begroting van dat jaar zal door 

VWS in overleg met DG Rijksbegroting van het ministerie van Financiën de afbouw 

van het AFBZ en de vereffening daarvan door een Rijksbijdrage moeten worden 

verwerkt.  

2.5 De verslagen bevatten een aantal accuratessefouten 

Uit ons onderzoek naar beide jaarverslagen komt een aantal accuratessefouten naar 

voren, die als volgt zijn in te delen: 

- verkeerde verwijzingen;

- verkeerd berekende bedragen en percentages;
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- geen exacte aansluiting tussen balans, staat van baten en lasten en de

rechtmatigheidsverantwoordingen en enkele daarop betrekking hebbende

toelichtingen.

De meest belangrijke accuratessefouten hebben wij in hoofdstuk 3 en 4 van dit 

rapport nader toegelicht. 
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3 Bevindingen m.b.t. het Financieel Jaarverslag 
Zorgverzekeringsfonds 2019  

3.1 Review op werkzaamheden van de accountant 

Op 18 mei 2021 hebben wij bij KPMG Accountants N.V. (hierna: KPMG) een review 

uitgevoerd op de uitgevoerde accountantscontrole van het Financieel Jaarverslag 

Zorgverzekeringsfonds 2019 van het ZIN. Het doel van deze review is om vast te 

stellen of VWS in het kader van haar stelselverantwoordelijkheid kan steunen op de 

door KPMG afgegeven controleverklaring bij dit financieel jaarverslag. Wij hebben op 

8 juni 2021 een reviewverslag aan KPMG verzonden, waarin is opgenomen dat de 

accountantscontrole door KPMG toereikend is opgezet en uitgevoerd en dat in de 

betreffende rapportage van KPMG de bevindingen juist en volledig zijn 

weergegeven. Wij hebben KPMG gewezen op een aandachtspunt bij de uitvoering 

van de controle en hebben hen geadviseerd om in komende jaren hieraan extra 

aandacht te besteden. Een afschrift van het betreffende reviewverslag hebben wij op 

9 juni jl. naar VWS verzonden. 

3.2 Voortgang aanpassing van bijlage 1 bij de Wet toezicht 

accountantsorganisaties 

In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is in de bijlage bij artikel 1 van 

deze wet aangegeven dat de controle van het financieel jaarverslag van het Fonds 

langdurige zorg is aangemerkt als wettelijke controle. Het financieel jaarverslag van 

het Zorgverzekeringsfonds wordt echter niet in deze bijlage genoemd. Vorig jaar 

hebben wij geadviseerd er voor zorg te dragen dat ook de controle van het 

financieel jaarverslag van het Zorgverzekeringsfonds als wettelijke controle wordt 

opgenomen in bijlage 1 van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Uit navraag 

blijkt dat hier tot nu toe geen voortgang is geboekt. 

3.3 Bevindingen m.b.t. het Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2019 

Ten aanzien van de in het Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2019 

opgenomen jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording melden wij 

onderstaande bevindingen. Deze hebben wij in het kader van de hoor- en 

wederhoorprocedure met het ZIN afgestemd. 
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3.3.1 Jaarrekening 

In hoofdstuk 2.3.1.4 van de jaarrekening (bladzijde 10) wordt gesproken over de 

indeling in directe en indirecte geldstromen. Hierbij zijn de werkzaamheden t.a.v. de 

indirecte geldstromen wel beschreven, maar de werkzaamheden t.a.v. de directe 

geldstromen niet. Het ZIN heeft aangegeven dat hier geen speciale reden voor is en 

heeft aangegeven de controlewerkzaamheden t.a.v. de directe geldstromen in het 

financieel jaarverslag 2020 te zullen gaan beschrijven. 

In hoofdstuk 2.1 “Balans per 31 december 2019” – onderdeel vergelijkende cijfers 

2018 (blz. 8 ) heeft de post ”Nog te ontvangen subsidies” een herrubricering 

ondergaan. De reden hiervoor is dat de bedragen voor zowel 2019 als 2018 positief 

(vordering) zijn. Deze herrubricering is niet nader toegelicht.  

3.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording 

Geldstroom WMG beschikbaarheidsbijdragen 

Hoofdstuk 3.1 “”Financiële rechtmatigheidsverantwoording over 2019” bevat de 

rechtmatigheidsverantwoording. In onderdeel 3.1.2 “Lasten” (blz. 31) is in de tabel 

bij de geldstroom “WMG beschikbaarheidsbijdragen” een bedrag opgenomen van  

€ 2.240,2 mln. Dit moet zijn een bedrag van 2.185,9 mln conform de staat van 

baten en lasten. Het ZIN heeft aangegeven dat dit is veroorzaakt doordat 

abusievelijk een oude versie van de rechtmatigheidstabel in het Financieel 

Jaarverslag is opgenomen. Door bovenstaande fout is ook het totaalbedrag van de 

telling van de tabel op blz. 31 van het jaarverslag foutief weergegeven. Het bedrag 

van € 27.967,5 mln. moet zijn € 27.913,2 mln.  

Geldstroom Subsidies via het ZIN 

In hoofdstuk 3.1.3 “Beoordeling financiële rechtmatigheid Zvf als geheel” (blz. 32) 

zijn de financiële onzekerheden en onrechtmatigheden weergegeven. Hierbij is de 

geldstroom “Subsidies via het Zorginstituut” abusievelijk weergegeven onder de 

categorie van de financiële onzekerheden. Het betreft echter een financiële 

onrechtmatigheid. 

In hoofdstuk 3.2.2 “Begripsbepaling financiële rechtmatigheid”- onderdeel 

“Beoordeling financiële rechtmatigheid fondsbeheerder” (blz. 36) weergegeven 

opsomming van de geldstromen is abusievelijk de geldstroom “Subsidies via het 

ZIN” niet opgenomen.  
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4 Bevindingen m.b.t. het Financieel Jaarverslag 
Fonds langdurige zorg 2019  

4.1 Review op werkzaamheden van de accountant 

Op 18 mei 2021 hebben wij bij KPMG een review uitgevoerd op de uitgevoerde 

accountantscontrole van het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2019 van 

het ZIN. Het doel van deze review is om vast te stellen of VWS in het kader van 

haar stelselverantwoordelijkheid kan steunen op de door KPMG afgegeven 

controleverklaring bij dit financieel jaarverslag. Wij hebben op 8 juni 2021 een 

reviewverslag aan KPMG verzonden, waarin is opgenomen dat de 

accountantscontrole door KPMG toereikend is opgezet en uitgevoerd en dat in de 

betreffende rapportage van KPMG de bevindingen juist en volledig zijn 

weergegeven. Een afschrift van het betreffende reviewverslag hebben wij op 9 juni 

jl. naar VWS verzonden. 

4.2 Bevindingen m.b.t. het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2019 

Ten aanzien van de in het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2019 

opgenomen jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording melden wij 

onderstaande bevindingen. Deze hebben wij in het kader van de hoor- en 

wederhoorprocedure met het ZIN afgestemd. 

4.2.1 Jaarrekening 

Op blz. 19 en blz. 33 van het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 

verschillen de bedragen in de op deze bladzijden weergegeven toelichtingen m.b.t. 

de lasten van de burgerregelingen. Dit is een gevolg van een correctie op de 

beginbalans bij het CAK. Omdat het ZIN geen foutcorrectie op de beginbalans heeft 

toegepast, is een extra last van € 0,2 mln voor de zorglasten opgenomen en een 

verminderde last van € 0,2 mln voor de beheerskosten. Dit is niet nader toegelicht. 

4.2.2 Rechtmatigheidsverantwoording: 

Geldstroom Regresrecht 

Met betrekking tot de geldstroom “Regresrecht”  hebben wij de volgende 

bevindingen:  

1. De rechtmatigheidscriteria voor deze geldstroom zijn opgenomen in het door

het ZIN met het Verbond van Verzekeraars afgesloten “Convenant Collectieve

afkoop Regresrecht Wlz 2020 – 2023. In dit convenant is bij artikel 3, lid 2,
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onderdeel B-b2, aangegeven dat het ZIN voor 1 mei van het Verbond van 

Verzekeraars een assurancerapport COS 3000A van de (externe) accountant 

ontvangt. Uit de door het Verbond van Verzekeraars toegezonden rapportage 

en het daarbij behorende assurancerapport van hun externe accountant blijkt 

dat voor tien aansprakelijkheidsverzekeraars geen controleverklaring is 

ontvangen bij de opgave van de verzekeraar. Vanuit het oogpunt van de 

accountancy ontstaat hierdoor zonder nadere afspraken onzekerheid over de 

rechtmatigheid met betrekking tot de gegevensaanlevering ten behoeve van 

de hoogte van de afkoopsom regresrecht. Vanuit de wet- en regelgeving heeft 

het ZIN de bevoegdheid om afspraken te maken met verzekeraars over de 

totstandkoming van de afkoopsom regresrecht. Het ministerie van VWS heeft 

de bevoegdheid om hier nadere regels aan te stellen. Tot nu toe heeft VWS 

hieraan geen invulling gegeven. In de rechtmatigheidsverantwoording heeft 

het ZIN op basis van deze bevoegdheid en de gemaakte afspraken met 

verzekeraars vermeld dat deze geldstroom rechtmatig is. 

2. De in artikel 3, lid 2 van het “Convenant Collectieve afkoop Regresrecht Wlz

2020–2023” weergegeven formule voor de berekening van het

draagvlakpercentage en de in de praktijk door het ZIN gehanteerde

berekeningsmethode van het regresrecht zijn in onderlinge samenhang

onduidelijk.

Geldstroom Eigen bijdragen 

Op blz. 27 van het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg is de 

rechtmatigheidstabel (onderdeel baten) opgenomen. Met betrekking tot de 

geldstroom “eigen bijdragen” is bij de onrechtmatigheden een bedrag van  

€ 1,3 mln. opgenomen. Volgens de tabel is dit 0,7% van het bedrag van de 

geldstroom. Dit moet zijn 0,07%. 

Geldstroom Zorgaanspraken via SVB (PGB) 

Op bladzijde 28 is de rechtmatigheidstabel (onderdeel lasten) opgenomen. Met 

betrekking tot de geldstroom “Zorgaanspraken” ontbreekt in de tabel 

“rechtmatigheidscontrole door” de rechtmatigheidscontrole die wordt uitgevoerd 

door de Accountantsdienst van de Sociale Verzekeringsbank op basis van de 

verantwoording PGB – Wlz van de Sociale Verzekeringsbank. Uit de verantwoording 

van de Sociale Verzekeringsbank en de controleverklaring van de Accountantsdienst 

van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat sprake is van 6,41% aan 

rechtmatigheidsfouten in hun uitvoering van de regeling. Het ZIN heeft de gehele 

geldstroom van € 3,9 miljoen, die direct via ZIN loopt, aangemerkt als een 

onzekerheid in plaats van een proportionele rechtmatigheidsfout van 6,41%. Het 
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ZIN motiveert dit dat zij niet weet of deze rechtmatigheidsfouten ook de geldstroom 

van het ZIN raken. Nadere afspraken tussen het ZIN en de Sociale 

Verzekeringsbank over de interpretatie van de controlebevindingen van de Sociale 

Verzekeringsbank ontbreken. 

Geldstroom Beheerskosten zorgkantoren en Wlz uitvoerders 

Op bladzijde 28 van het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg is de 

rechtmatigheidstabel (onderdeel lasten) opgenomen. Met betrekking tot de 

geldstroom “Beheerskosten zorgkantoren en Wlz uitvoerders” is gebleken dat een 

door de NZa gerapporteerde rechtmatigheidsfout van € 0,1 mln. – ook al is deze iets 

hoger dan 0,05% van de geldstroom - door het ZIN niet is opgenomen in de 

rechtmatigheidsverantwoording.  

Geldstroom Subsidies 

Met betrekking tot de op bladzijde 28 vermelde geldstroom “Subsidies” is in de tabel 

van de rechtmatigheidsverantwoording in de kolom “rechtmatigheidscontrole door” 

niet opgenomen dat de rechtmatigheidscontrole ook plaatsvindt op basis van de 

financiële verantwoording van de zorgkantoren. 
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5 Effecten COVID-19 pandemie in 2020 en 2021 

5.1.1 Onzekerheid in het Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 

Vanwege het single-audit-principe baseren het ZIN en haar externe accountant zich 

op de door de ketenpartners aangeleverde informatie, voorzien van een 

accountantsproduct. Zorgverzekeraars Nederland heeft namens de zorgverzekeraars 

aangegeven dat bij hun financiële verantwoording over 2020 geen (goedkeurend) 

accountantsproduct zal worden bijgevoegd. De reden hiervan is dat ziekenhuizen 

onvoldoende informatie hebben om individuele COVID–19 patiënten volledig te 

kunnen identificeren. De NZa kan hierdoor geen onderzoek doen naar de juistheid 

en volledigheid van de door de zorgverzekeraars aangeleverde 

vereveningsinformatie over zorgjaar 2020. Naar verwachting zal de hierboven 

weergegeven situatie leiden tot onzekerheid over de rechtmatigheid van de post 

Zorglasten zorgverzekeraars. Gezien het grote financiële belang van deze post in de 

jaarrekening zal het ZIN in de rechtmatigheidsverantwoording naar verwachting een 

onzekerheid formuleren over de rechtmatigheid van het gehele jaarverslag Zvf over 

2020. Naar verwachting geldt dit ook voor het jaar 2021. 

5.1.2 Catastroferegeling 

De catastroferegeling is met ingang van 2020 een nieuwe geldstroom binnen het Zvf 

(artikel 33 van de Zorgverzekeringswet). Door het uitbreken van de COVID-19 

pandemie is deze Catastroferegeling voor de jaren 2020 en 2021 in werking 

getreden. In deze regeling is vastgelegd dat het ZIN de verzekeraar op verzoek 

naast de toegekende vereveningsbijdrage een extra bijdrage toekent. Dit is van 

toepassing als de kosten voor verzekerde zorg of andere diensten ten gevolge van 

een catastrofe naar verwachting van het ZIN in het catastrofejaar en het 

daaropvolgende kalenderjaar tezamen voor een zorgverzekeraar hoger zullen zijn 

dan 4% van het product van de gemiddelde vereveningsbijdrage en het op het 

moment van de toekenning van de vereveningsbijdrage over het catastrofejaar 

verwachte aantal verzekerden bij die verzekeraar. De mate waarin zorgverzekeraars 

gecompenseerd worden door deze regeling hangt af van de totale kosten die door de 

COVID-19 pandemie ontstaan. De inschatting van de catastrofe-schadelast en de 

hoogte van de catastrofebijdrage en daarmee deze compensatie kent nog een aantal 

belangrijke onzekerheden.  
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6 Verantwoording onderzoek 

6.1 Werkzaamheden en afbakening 

6.1.1 Werkzaamheden 

Wij hebben de in de opdrachtbevestiging in hoofdstuk 2.2 vermelde werkzaamheden 

uitgevoerd. 

6.1.2 Objecten van onderzoek 

Objecten van ons onderzoek zijn het Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 

2019, het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige fonds 2019, de door de externe 

accountant van ZIN afgegeven controleverklaringen per fonds over 2019 en het door 

de accountant opgestelde verslag van bevindingen.  

6.1.3 Afbakening 

Wij hebben de door de externe accountant van het ZIN uitgevoerde werkzaamheden 

onderzocht, die hebben geleid tot de afgegeven controleverklaringen en het verslag 

van bevindingen bij de door het ZIN opgestelde Financieel Jaarverslag 

Zorgverzekeringsfonds 2019 en het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 

2019. Hiervoor hebben wij een review uitgevoerd op de door de accountant 

verrichte werkzaamheden ten aanzien van de accountantscontrole op beide 

bovengenoemde door het ZIN opgestelde fondsverslagen. Daarbij hebben wij de 

dossiervorming van de accountant onderzocht om vast te kunnen stellen of het 

accountantsoordeel wordt onderbouwd door onderliggende bescheiden en verrichte 

werkzaamheden. 

Daarnaast hebben wij de inhoud van het Financieel Jaarverslag 

Zorgverzekeringsfonds 2019 en het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 

2019 onderzocht en onze bevindingen besproken met het ZIN als opsteller van deze 

verslagen. De belangrijkste bevindingen hebben wij in voorgaande hoofdstukken 

opgenomen. 

6.2 Gehanteerde standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd overeenkomstig Standaard 4400N "Opdrachten tot het 

verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden". Bij de uitvoering van 

deze opdracht hebben wij de onafhankelijkheidsvereisten van de Verordening inzake 
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onafhankelijkheid en de ethische voorschriften die voor accountants gelden, in acht 

genomen. 

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen controle-, 

beoordelings- of andere assurance-opdracht is uitgevoerd. In dit rapport rapporteren 

wij de bevindingen op basis van de specifiek overeengekomen werkzaamheden. Wij 

doen geen uitspraak over wat deze bevindingen voor het onderhavig object in 

totaliteit betekenen. 

6.3 Verspreiding rapport 

De opdrachtgever, de directeur-generaal Langdurige Zorg dhr. drs. E.B.K. van 

Koesveld, is eigenaar van dit rapport. 

Het rapport wordt uitgebracht aan het ministerie van VWS met een afschrift aan het 

ZIN. Het is de verantwoordelijkheid van de beoogde gebruikers om te bepalen of de 

overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het 

doel van de beoogde gebruikers. Voorts wordt van de beoogde gebruikers verwacht 

dat zij zelf op basis van de gerapporteerde bevindingen en eventuele andere 

beschikbare informatie een eigen afweging maken over wat deze bevindingen voor 

het onderhavige object in zijn totaliteit betekenen. 

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 

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. 

Dit rapport is met zorgvuldigheid opgesteld waarbij rekening is gehouden met de 

verwachtingen van de beoogde gebruikers. Echter kan niet gegarandeerd worden 

dat hier geen onduidelijkheden in staan voor een niet-beoogde gebruiker. In dat 

geval dient de niet-beoogde gebruiker contact op te nemen met de eigenaar van dit 

rapport. 
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7 Ondertekening 

Den Haag, 27 augustus 2021 

Auditdienst Rijk 

J. Rengers RA, auditmanager




