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Informatie over de wijziging in de voorschriften voor de introductieperiode (2005) van de
Kaderregeling AO/IC AWBZ productieregistratie en facturering

Geachte heer/mevrouw,
CTG/ZAio heeft u met de circulaire van 21 december 2004 (kenmerk: ECAO/masr/A/04/17c)
geïnformeerd over de nieuwe Beleidsregel kaderregeling administratieve organisatie (AO)
en interne controle (IC) AWBZ productieregistratie en facturering. Tevens is in de circulaire
uitgelegd hoe deze regeling ingevoerd gaat worden. Het jaar 2005 geldt als overgangsjaar
voor de invoering van deze kaderregeling. Indien noodzakelijk kunt u in 2005 de AO en IC
verder aanpassen.
Met deze circulaire wil CTG/ZAio u op de hoogte brengen van een wijziging in de
voorschriften die in de bovengenoemde circulaire zijn opgenomen. Het gaat om een
wijziging in de volgende passage:
… "In 2005 is een rapportage van bevindingen door de instellingsaccountant voldoende voor
CTG/ZAio. Voor 2005 kan de controle AO/IC (opstellen rapport van bevindingen inzake
Bestuursverklaring AWBZ productieregistratie en facturering) meelopen met de najaar
interim-controle.
Het rapport van bevindingen inzake de Bestuursverklaring moet per 15 november 2005 zijn
ingediend bij CTG/ZAio (nulmeting)"…
In tegenstelling tot bovenstaande passage hoeft in 2005 nog geen Bestuursverklaring AWBZ
productieregistratie en facturering te worden opgesteld maar is een rapportage van
bevindingen over de status AO/IC voldoende.
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De tekst moet zijn:
…"In 2005 is een door de instellingsaccountant opgestelde rapportage van bevindingen
voldoende. De accountant stelt in het najaar van 2005 een rapportage van bevindingen op
inzake de status van de opzet en werking van de AO/IC conform de voorschriften van de
'Kaderregeling AO/IC AWBZ productieregistratie en facturering'. Voor 2005 kan het
opstellen van een rapport van bevindingen meelopen met de najaar interim-controle.
Het rapport van bevindingen moet voor 15 november 2005 worden toegestuurd aan het
zorgkantoor"…
(N.B. Het rapport van bevindingen hoeft niet toegestuurd te worden aan CTG/ZAio.)

De aangebrachte wijziging geldt uiteraard alleen gedurende de introductieperiode. In 2006
moet daadwerkelijk worden voldaan aan de minimale eisen van AO/IC. CTG/ZAio zal eind
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2005 in samenwerking met COZIEK
de invoering van de kaderregeling evalueren. Indien
naar aanleiding van deze evaluatie nog wijzigingen in de kaderregeling worden aangebracht
dan zult u daarvan middels een circulaire op de hoogte worden gesteld.
Heeft u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw
vaste contactpersoon bij CTG/ZAio.
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. G.J.J. Holst
adjunct-directeur Care

1) Coziek is de commissie van overleg van (grote) accountantskantoren die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg.

