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PTYN/ybas/CARE/GGZ/05/01c
P.H. Tijsterman
030 296 82 93
kamer3@ctg-zaio.nl
Nacalculatieformulier 2004

Het nacalculatieformulier 2004 is beschikbaar. U kunt het formulier downloaden van de website
van CTG/ZAio (www.ctg-zaio.nl). Een papieren versie wordt u op verzoek toegezonden. Partijen
worden verzocht het formulier vóór 1 november 2005 in te zenden.

Geachte heer/mevrouw,

Het nacalculatieformulier voor 2004 is beschikbaar. CTG/ZAio stuurt niet meer automatisch
papieren versies van formulieren mee bij circulaires. Op verzoek kunnen wij u een
exemplaar toesturen. U kunt het nacalculatieformulier als onderdeel van deze circulaire
downloaden van de website van CTG/ZAio.
Partijen worden verzocht het nacalculatieformulier vóór 1 november 2005 bij CTG/ZAio in
te dienen. Met het oog op het overleg over het formulier met het zorgkantoor worden
instellingen verzocht het formulier ruimschoots voor de inzenddatum bij het zorgkantoor in
te dienen. U wordt daarom geadviseerd het formulier gelijktijdig met het opstellen van de
jaarrekening in te vullen en door de accountant te laten controleren.
Gelet op tijdige indiening wordt de instelling verzocht het nacalculatieformulier (inclusief
accountantsverklaring) direct na gereedkoming te ondertekenen (door een lid van de Raad
van Bestuur of van de directie) en gelijktijdig te verzenden aan het zorgkantoor en aan
CTG/ZAio. Voorzover nog geen jaarrekening 2004 vooruit is gezonden wordt u verzocht
een exemplaar mee te sturen met het nacalculatieformulier. CTG/ZAio zal tenminste een
periode van drie maanden wachten met de afhandeling, zodat partijen de gelegenheid
hebben het nacalculatieverzoek eveneens gezamenlijk in te dienen. Afhandeling als
eenzijdig ingediend verzoek zal in elk geval niet plaatsvinden vóór 1 november 2005.
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WIJZIGINGEN IN HET NACALCULATIEFORMULIER

In het nacalculatieformulier zijn ten opzichte van vorig jaar geen noemenswaardige
veranderingen aangebracht. Nieuw toegevoegd is overzicht 3.4 waarin gegevens met
betrekking tot in 2004 verkochte activa worden opgenomen. Het normatieve
rentepercentage voor kort krediet bedraagt voor 2004 2,83%. De inflatievergoeding over het
eigen vermogen bedraagt voor 2004 0,78%.

VRAGEN OVER DEZE CIRCULAIRE?

Voor vragen over deze circulaire 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

