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nacalculatieformulier 2005

Met deze circulaire wordt u het nacalculatieformulier voor 2005 aangeboden. Het formulier kan
als bijlage van deze circulaire worden gedownload van de website van CTG/ZAio (www.ctgzaio.nl). Een papieren versie wordt u op verzoek toegezonden. De uiterste inzenddatum is
31 december 2006.

Geachte heer/mevrouw,

Het nacalculatieformulier voor 2005 is beschikbaar. CTG/ZAio heeft besloten de papieren
versie van het formulier niet meer automatisch mee te zenden bij de circulaire maar deze
uitsluitend nog op verzoek toe te sturen. U kunt het nacalculatieformulier downloaden van
de website van CTG/ZAio. U vindt het formulier op de website als bijlage (bijlage 1) bij deze
circulaire. Tevens treft u op de website het bijbehorende controleprotocol aan (bijlage 2).
De inzenddatum van het nacalculatieformulier is 31 december 2006. Voorzover u geen
jaarrekening 2005 vooruit zendt, wordt u verzocht een exemplaar mee te zenden met het
nacalculatieformulier.
Ten aanzien van vorige jaren zijn er enige wijzigingen aangebracht in het nacalculatieformulier. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.
Nacalculatie op de productie

De voorlopige nacalculatie op de FB-productie voor 2005 heeft alleen betrekking op het
budget A-segment. Conform de "Handleiding ketencontrole en verantwoording DBC's" wordt
het budget A-segment gevormd door:
– Gerealiseerde budgetparameters in 2005 behorende bij alle DBC's die zijn geopend voor
1 februari 2005.
– Gerealiseerde budgetparameters in 2005 voor A-segment DBC's geopend na 1 februari
2005.
De hierboven genoemde handleiding is opgesteld door een werkgroep bestaande uit
materiedeskundigen van de diverse brancheorganisaties, externe accountants en
zelfstandige bestuursorganen in de gezondheidszorg. Deze handleiding zal voor CTG/Zaio
leidend zijn bij de beoordeling van de nacalculatie over 2005. U treft deze handleiding aan
als bijlage 3 bij deze circulaire.
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Dure geneesmiddelen

Conform het besluit van CTG/ZAio van 16 januari 2006 zijn een aantal nieuwe
geneesmiddelen met de declaratiecodes 190516 tot en met 190519 aan de lijst dure
geneesmiddelen toegevoegd. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de beleidsregel
dure geneesmiddelen.
Dieetadvisering

De dieetadvisering en voedingsvoorlichting vallen met terugwerkende kracht per 1 januari
2005 onder de beleidsregel aanvullende inkomsten.
Werkelijke opbrengsten

De opbrengstenverantwoording is aangepast aan de invoering van de DBC-systematiek per
1 januari 2005. Hiertoe wordt apart naar de opbrengst van het A- en het B-segment
gevraagd. Tevens wordt u hier gevraagd voor de verschillende onderdelen het onderhanden
werk op te geven. Voor de bepaling van het onder handen werk verwijzen wij u naar de
"Handleiding ketencontrole en verantwoording".
Rentenormering

Met ingang van 2005 is het balansprotocol komen te vervallen. Dit betekent dat de
voorschriften voor minimaal 80% met lang krediet te financieren vaste en immateriële activa
met aftrek van eigen vermogen, dat uitstijgt boven het normatieve werkkapitaal, zijn
vervallen.
Academisch fonds

In verband met de inwerkingtreding van het academisch fonds per 1 januari 2005 is het
nacalculatieformulier op enkele onderdelen gewijzigd. Dit betreft de opbrengstenspecificatie
(rubriek 2), de rente normatief werkkapitaal (H.) en de renteberekening "nog in tarieven te
verrekenen" (I.). Voor een goede werking van de berekeningen is ook het blad "overzicht
mutaties" (rubriek 4) aangepast.
Het voorblad dient ondertekend te worden namens het orgaan van de instelling, waarmee
wordt aangegeven dat de nacalculatie 2005 naar waarheid en in overeenstemming met de
beleidsregels van CTG/ZAio is ingevuld.
CTG/ZAio merkt op dat aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in het formulier geen
rechten kunnen worden ontleend. Alleen de formele besluiten ex-WTG van CTG/ZAio over
verzoeken tot budgetaanpassing zijn rechtsgeldig. Voor wat betreft het indienen van
aanvragen verandert er vooralsnog niets. Dit betekent dat CTG/ZAio alleen aanvragen voor
budget- en/of tariefaanpassing in behandeling neemt als die door één of meerdere partijen
ondertekend bij CTG/ZAio worden ingediend.
Voor vragen over het nacalculatieformulier kunt u contact opnemen met uw vaste
contactpersoon bij CTG/ZAio.

Hoogachtend,
College tarieven Gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct-directeur Cure

