Aan de besturen van
- instellingen voor gehandicaptenzorg (600)
en de zorgkantoren.

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

Korte inhoud:

27 januari 2005

FKLR/masr/CARE/GHZ/05/02c
A.G. de Kluijver
030 296 82 93
kamer3@ctg-zaio.nl
Nacalculatieformulier 2004

Deze circulaire behandelt het nacalculatieformulier 2004 gehandicaptenzorg.

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee berichten wij u dat het nacalculatieformulier 2004 voor instellingen voor
gehandicaptenzorg beschikbaar is op de website van CTG/ZAio (www.ctg-zaio.nl).
In het formulier is een toelichting opgenomen. Wij adviseren u dringend deze vóór het
invullen door te nemen. Op het voorblad treft u een versiedatum aan. Indien na plaatsing
van het formulier op de website aanvullingen en/of verbeteringen worden aangebracht,
wordt de gewijzigde versie op de website geplaatst. In verband hiermee adviseren wij u,
voordat u tot definitieve invulling overgaat, na te gaan of op de website een recentere versie
is geplaatst. Voorzover het correcte e-mailadres van een instelling bij CTG/ZAio bekend is
ontvangt u bij een wijziging bericht.

NACALCULATIE 2004

Wat betreft het indienen van aanvragen zijn er twee mogelijkheden:
1. Meedoen aan het project Maatschappelijke Verantwoording.
U bent hierover geïnformeerd in een brief van VWS van 23 december 2004 en een brief van
VGN van 21 januari 2005. Deelname aan het project houdt in dat door middel van het
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Care 2004 met één integraal document
wordt voldaan aan de jaarlijkse informatieplicht ten aanzien van verantwoordingsinstanties
als VWS, CTG/ZAio, IG, CBS en zorgkantoor. In de gezamenlijke brochure van Arcares,
LVT en VGN wordt een verdere toelichting gegeven op het project en de wijze waarop u zich
kunt aanmelden om deel te nemen aan het Jaardocument 2004. Wij vestigen er de aandacht
op dat de in de brochure vermelde vrijstellingen komen te vervallen indien de instelling, om
wat voor reden dan ook, het jaardocument niet uiterlijk 1 juni 2005 bij Prismant deponeert.
Nadere informatie is te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl.
CTG/ZAio gaat pas tot afhandeling over als naast het document ook een stuk wordt
ingediend waaruit blijkt dat er overeenstemming bestaat tussen zorgkantoor en instelling
over de nacalculatie 2004 (=voorblad van het nacalculatieformulier). Uiteraard is het ook
mogelijk een eenzijdig verzoek in te dienen, maar dit zal dan uit de bijgevoegde
correspondentie expliciet moeten blijken.
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2. Op gebruikelijke wijze indienen bij CTG/ZAio.
Wij vestigen er de aandacht op dat het formulier conform de Beleidsregel indieningstermijn
vóór 1 november 2005 dient te worden ingezonden.
Het nacalculatieformulier 2004 kent een aantal wijzigingen ten opzichte van het
nacalculatieformulier 2003. In 2004 zijn voor een aantal instellingen verschillende
rekenstaten samengevoegd. Het nacalculatieformulier dient te worden ingevuld op het
niveau van de rekenstaat 2004.
Inbrengverplichting
Voor de in aanmerking komende investeringen in activa, instandhoudingen en huren dient u
de sjabloon specificatie inbrengverplichting in te vullen.
Afschrijving inventaris (instellingen voor zintuiglijk gehandicapten)
Bij de eerste rekenstaat 2001 zijn alle inventariskosten uit de rekenstaat gehaald,
behoudens de normatieve opbouw 2001. Bij de budgetafspraken 2001 konden de
instellingen voor zintuiglijk gehandicapten hun werkelijke investeringen 1991 tot en met
2001 opgeven. De aanvaardbare afschrijvingen werden toen voor de gehele periode
berekend en in de rekenstaat ingevoerd. Bij de behandeling van de nacalculaties vanaf
2001 zouden deze definitief worden vastgesteld. Het formulier biedt hiervoor de
mogelijkheid.
Afrekening over- c.q. onderproductie
Op de afgesproken productie zal volledig worden nagecalculeerd. Onderproductie zal in
mindering op het budget worden gebracht. Overproductie wordt niet vergoed. Uitsluitend op
rekenstaatniveau is verrekening van onder- en overproductie tussen intra- en extramurale
prestaties mogelijk.
Extramurale productie
Het formulier berekent, indien aangegeven, automatisch de te verrekenen kapitaalslasten. U
kunt per prestatie aangeven of deze met of zonder kapitaalslasten is afgesproken. Wijziging
van afgesproken prijzen is niet toegestaan.
Rente 2004
Het rentenormeringsformulier kent geen afwijkingen ten opzichte van het formulier 2003. De
verschillende berekeningen vinden automatisch plaats.
Indien u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebt, 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

