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Missie Accountancyplatform
Het APZ voorziet in de
behoefte van accountants,
zorgverzekeraars en
toezichthouders om te
overleggen en tot
oplossingen te komen
voor controle en
verslaggevingsvraagstukken in de zorgketen.

Achtergrond
Het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (hierna: APZ) richt zich in de basis op het coördineren van
het oplossen van vraagstukken die relevant zijn voor de accountants van zorgverzekeraars zowel intern
als extern in de uitvoering van hun werkzaamheden en het afleggen van verantwoording aan het
maatschappelijk verkeer inclusief de toezichthouders.
De deelnemers in het APZ zijn allen werkzaam in de sector en leveren hierdoor een actieve bijdrage aan
de discussies die spelen binnen de branche.
De zorgverzekeringssector is een belangrijke sector in de Nederlandse economie en kent een grote
complexiteit vanwege het groot aantal wetten, aanvullende regelgeving, jaarlijkse aanpassingen
alsmede een groot aantal partijen en financieel belang voor de Nederlandse economie.
Het aantal verantwoordingen die jaarlijks opgesteld wordt door zorgverzekeraars en waar de intern of
extern accountant een accountantsproduct bij verstrekt is hoog.
Het APZ heeft als missie om verslaggevings en controlevraagstukken die samenhangen met deze
verantwoordingen te identificeren en met oplossingen te komen. Het APZ deelt actief kennis en levert
een bijdrage aan de effectieve en efficiënte controle van de verantwoordingen. Daarnaast levert het APZ
een bijdrage aan het vereenvoudigen van de verantwoordingsketen.
Het APZ is gesprekspartner van de ketenpartners: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut
Nederland (ZIN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), DNB, AFM, het ministerie van VWS, de Sociale
Verzekeringsbank, andere NBA-commissies (inclusief COPRO, CoZiek, SVP etc.), de Raad voor de
Jaarverslaggeving en de afzonderlijke zorgverzekeraars in Nederland.
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Doelstelling voor 2018
Het APZ voorziet in de
behoefte van onder andere
accountants,
zorgverzekeraars en
toezichthouders om
vroegtijdig te overleggen
en tot oplossingen te
komen voor vraagstukken
in de zorgketen.

Doelstellingen

Het APZ fungeert in 2018
als overlegorgaan in de
zorgketen met als doel de
informatiestromen binnen
deze keten op een
efficiënte en effectieve
wijze te laten verlopen.

• Het actief delen van de voortgang inzake subcommissies en delen van de stukken die hierin worden
besproken met alle leden van het APZ om zo informatieachterstand te voorkomen.

Voor 2018 is de belangrijkste doelstelling om de ingeslagen weg ten aanzien van het bij elkaar brengen
van partijen in de keten en te komen tot oplossingen voor vraagstukken inzake het verhogen van de
efficiency en effectiviteit in de zorgketen.
Uit de jaarlijkse zelfevaluatie van het APZ zijn de volgende speerpunten voor 2018 naar voren gekomen:
• Het verder professionaliseren van het APZ door te werken met een jaaragenda, agenda’s en
actielijsten van iedere vergadering.

• Het pro-actief oppakken van vraagstukken en hierover in overleg treden met ketenpartijen. Dit om te
voorkomen dat op het laatste moment tot oplossingen dient te worden gekomen.
• Het beoordelen handboek van Zorginstituut Nederland, het beoordelen van de controleprotocollen
van de NZa op uitvoerbaarheid en het vervroegen van de controleprotocollen zodat deze eerder in
het jaar (in plaats van na afloop) beschikbaar zijn.
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Positionering APZ
Ondersteunen aan een adequate controle en
verantwoording door zorgverzekeraars

Visievorming

In 2018 ligt de focus hierbij op de volgende zaken:
• ZIN verantwoordingen
• PGB verantwoording en controleketen
• Controles in de keten (horizontaal toezicht en
zelfonderzoeken)
• Uniformering verslaggevingsgrondslagen binnen
zorgverzekeraars

Samenwerking met partners in de keten
In 2018 ligt de focus op de volgende zaken:
• Samenwerking met ZN door o.a. verankering vaste
(nieuwe) linking pin vanuit ZN in het APZ
• Halfjaarlijks overleg met VWS en actief aandragen
van zaken richting VWS die de verantwoordingscyclus in de keten verbeteren/versnellen (onder
andere via innovatiehub VWS)
• Halfjaarlijks overleg met NZa en ZIN ter afstemming
van actuele issues
• Minimaal eenmaal per jaar overleg met DNB

In 2018 dragen we actief onze visie op horizontaal
toezicht en andere initiatieven om de
verantwoordingsketen in de zorg te
verbeteren/versnellen.
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Samenwerking binnen het NBA
Uitgangspunt is dat het APZ geen taken ‘overneemt’
van andere NBA commissies maar deze wel voedt en
zich laat voeden door deze commissies over zaken die
zorgverzekeraars en hun accountants aangaan.
Periodieke (minimaal jaarlijks) overleg met de volgende
commissies: SVP (mn Solvency II) en Copro (controleprotocollen NZa); CoZiek (twee keer per jaar
voorzittersoverleg en daarnaast ad hoc afstemmingen).
Overleggen hebben tot doel actuele thema’s te
adressen en waar mogelijk te komen tot een oplossing.
Ten aanzien van het SVP geldt dat Hans de Witt de
linking pin is omdat hij in zowel het APZ als het SVP
zitting heeft.
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Verdeling (sub)werkgroepen (1)
Werkgroep WLZ

Werkgroep Solvency II

Doelstelling van deze werkgroep is om te komen tot
een efficiënte en effectieve verantwoording over de
WLZ/PGB’s. In deze werkgroep zitten:
• Gineke Bossema (KPMG)
• Willem Knipscheer (Deloitte)
• Claire van ‘t Hof (CZ)
• Ingrid Verhoeven (VGZ)
• Bert Ruiter (PWC)/Remko Hoogendoorn

Deze werkgroep richt zich op de SII specifieke items
voor zorgverzekeraars. In deze werkgroep zitten:
• Marc Fierens en Hans de Witt (Deloitte)
• Remko Hoogendoorn (PWC)
• Arvid de Bruin (KPMG
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Werkgroep Wijkverpleging
Doelstelling van deze werkgroep is om te komen tot
een efficiënte en effectieve verantwoording over de
Wijkverpleging. In deze werkgroep zitten:
• Marieke Poelen (EY)
• Ingrid Verhoeven (VGZ)
• Bert Ruiter en Ilse Krieger (PWC)

Werkgroep GGZ en Ziekenhuizen
Doelstelling van deze werkgroep is om te komen tot
een gezamenlijke evaluatie van de zelfonderzoeken
GGZ en MSZ. In deze werkgroep zitten:
• Roger Kooijman (CZ)
• Ingrid Verhoeven (VGZ)
• Bert Ruiter (PWC)
• Marc Fierens (Deloitte)
• Gineke Bossema en Arvid de Bruin (KPMG)

Secretariële ondersteuning
Nichol Solassa (KPMG)

5

Verdeling (sub)werkgroepen (2)
Werkgroep commissie Nza – innovatie in de keten

Kernteam

In deze werkgroep
• Berendine Roest (ZilverenKruis)
• Bert Ruiter en Remko Hoogendoorn (PWC)
• Ingrid Verhoeven (VGZ)
• Roger Kooijman (CZ)
• Erik Hessels (ONVZ)
• Johan Halverhout (Menzis)
• Marc Fierens (Deloitte)
• Arvid de Bruin en Gineke Bossema (KPMG)

In deze werkgroep worden alle zaken besproken die niet in
de andere werkgroepen worden besproken. Daarnaast
koppelen de andere werkgroepen hun uitkomsten aan het
kernteam terug. Deelnemers zijn:
• Arvid de Bruin (KPMG)
• Remco Hoogendoorn (PWC)
• Marc Fierens (Deloitte)
• Marieke Poelen (EY)
• Maureen Vermeij (CZ)
• Joop Winterink (VGZ)
• Johan Halverhout (Menzis)
• Ad Smits (Achmea)
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Werkgroep Horizontaal Toezicht en regelarme zorg
In deze werkgroep
• Maureen Vermeij (CZ)
• Joop Winterink (VGZ)
• Gineke Bossema (KPMG)
• Marc Fierens (Deloitte)
• Remco Hoogendoorn (PWC)
• Bert Ruiter (PWC)

Secretariële ondersteuning
Nichol Solassa (KPMG)
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