Aan de besturen van de AWBZ-instellingen
sector V&V
en de zorgkantoren

Utrecht,
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnr:
Afdelingsfax:
E-mail:
Onderwerp:

Korte inhoud:

31 januari 2005

SKRN/HVEN/ihot/CARE/650/05/2c

030 296 82 92
kamer2@ctg-zaio.nl
Nacalculatieformulier 2004 voor
AWBZ-instellingen met verblijf, zonder behandeling,
AWBZ-instellingen met verblijf en behandeling en
AWBZ-instellingen zonder verblijf

Het nacalculatieformulier 2004, het controleprotocol en de accountantsverklaring zijn vanaf
heden beschikbaar via de website van het CTG/ZAio.

Geachte heer/mevrouw,
De formulieren nacalculatie 2004 voor AWBZ-instellingen met verblijf zonder behandeling
(145), AWBZ-instellingen met verblijf en behandeling (140/142) en AWBZ-instellingen
zonder verblijf (501) zijn vanaf vandaag te downloaden van onze website (www.ctg1
zaio.nl) .
Indien u een papieren versie wenst, kunt u deze per fax (030-2968292) of per e-mail
(kamer2@ctg-zaio.nl) opvragen.
Wat betreft het indienen van aanvragen zijn er twee mogelijkheden:
1. Meedoen aan het project Maatschappelijke Verantwoording. U bent hierover
geïnformeerd in een gezamenlijke brief van VWS, Arcares en de LVT van 23 december
2004. Nadere informatie is te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl.
CTG/ZAio gaat pas tot afhandeling over indien naast het document ook een stuk wordt
ingediend waaruit blijkt dat er overeenstemming over de ingediende nacalculatie bestaat
tussen zorgkantoor en instelling. Uiteraard is het ook mogelijk een eenzijdig verzoek in te
dienen, maar dit zal dan uit de bijgevoegde correspondentie expliciet moeten blijken.
2. Het nacalculatieformulier, zoals gebruikelijk door de verzoekende partijen ondertekend,
wordt bij CTG/ZAio per post ingediend. Indien u de jaarrekening 2004 nog niet aan
CTG/ZAio heeft toegestuurd, verzoeken wij u deze mee te zenden. Om te voldoen aan de
indieningstermijn kunt u niet volstaan met het per e-mail toezenden van het formulier. De
ontvangstdatum van de getekende papieren aanvraag is bepalend voor het al dan niet
voldoen aan de indieningstermijn. Op grond van de Beleidsregel indieningstermijnen is
1 november 2005 de uiterste datum.
Tenzij u de aanvraag eenzijdig wilt indienen, verzoeken wij u geen eenzijdig getekende
formulieren (ter informatie) aan CTG/ZAio toe te zenden.
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1
via 'Formulieren en overige documenten' in zoekscherm invullen bij 'Hoofdrubriek': verpleging en verzorging
(categorieën 140/142/145) of AWBZ-breed zonder verblijf (categorie 501) en bij 'Soort document': Formulier
aanklikken.

2
Circulairenummer: SKRN/HVEN/ihot/CARE/650/05/2c

Nacalculatie 2004
De totaal gehonoreerde productieafspraak 2004 (inclusief de herschikking) vormt de
bovengrens voor nacalculatie op gerealiseerde productie. Hiermee is in het
nacalculatieformulier rekening gehouden.
Een deel van de onderproductie kan toegeschreven worden aan tijdelijke leegstand in
verband met renovatie en/of nieuwbouw van instellingen. Indien de nacalculatie bij deze
instellingen als gevolg van renovatie en / of nieuwbouw tot een apert onbillijke uitkomst
leidt, dan kunnen partijen een verzoek bij CTG/ZAio indienen om de nadelige gevolgen van
deze nacalculatie te mitigeren.
Accountantsverklaring bij het nacalculatieformulier
Evenals voorgaande jaren dient de externe accountant een accountantsverklaring af te
geven bij het nacalculatieformulier. Tevens dient de accountant alle pagina's van het
formulier te paraferen.
CTG/ZAio wijst u er met nadruk op dat aan de uitkomsten van de berekeningen in de
spreadsheets geen rechten ontleend kunnen worden.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij
CTG/ZAio.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. Lagerwaard,
directeur Care

