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Circulaire nacalculatieformulieren 2012 GGZ Zvw

7 januari 2013

Geachte heer, mevrouw,
Met deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u dat
de volgende stukken online staan:
•
•
•

het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ omzet 2012’;
het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw 2012’;
het protocol ‘Gefactureerde DBC’s GGZ 2012’

In het vervolg zal worden ingegaan op een aantal belangrijke aspecten.
Verantwoordingsdocument DBC GGZ omzet 2012
De indieningstermijn van het ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ
omzet 2011’ is 1 april 2013.
U dient dit formulier tijdig en compleet bij de NZa in te dienen. Dit houdt
in dat de opgave de volgende onderdelen moet bevatten:
•
een ondertekend voorblad van het formulier;
•
een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het
controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het
ondertekende voorblad;
•
de bijbehorende accountantsverklaring.
DBC’s geopend in 2012 maar gesloten/gefactureerd na 2012 maken geen
onderdeel uit van de gefactureerde DBC’s 2012. De nacalculatie hierover
wordt geregeld in een aparte beleidsregel. Zie hiervoor de circulaire van
18 december 2012 met kenmerk CI-12-104c.
Op het verantwoordingsdocument DBC GGZ omzet 2012 is het Protocol
Gefactureerde DBC’s GGZ 2012 van toepassing. Deze is te downloaden
als bijlage van het formulier.
Het protocol bevat twee wijzigingen. De controletolerantie is
aangescherpt van 5% naar 3%, zoals aangekondigd in de circulaire van
7 december 2011 met kenmerk CI-11-49c. De waardering van het
onderhandenwerk is aangepast naar € 93,-- per uur. Dit tarief is

gebaseerd op de productstructuur 2012 en op de over 2012
doorgevoerde kortingen.
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Nacalculatie GGZ Zvw 2012
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De uiterste datum van indiening voor het formulier ‘Nacalculatie GGZ
Zvw 2011’ is 1 juni 2013.
U dient dit formulier tijdig en compleet bij de NZa in te dienen. Dit houdt
in dat de opgave de volgende onderdelen moet bevatten:
•
een ondertekend voorblad van het formulier;
•
een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het
controlegetal dient overeen te komen met het ondertekende
voorblad;
•
de bijbehorende accountantsverklaring.
Indien de verzekeraar het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw 2012’ niet
mede ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder
medeondertekening binnen de gestelde termijn bij de NZa in. Daarbij
geldt de procedure uit artikel 6 van de beleidsregel ‘Procedure en
indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’
met kenmerk BR/CU-5077.
Het formulier bevat twee berekeningen: één voor aanbieders die in
budgetparameters en in DBC’s verantwoorden, en één voor aanbieders
die enkel in DBC’s verantwoorden. Zie hiervoor de circulaire
‘Vereenvoudiging verantwoording in de curatieve GGZ’ van 30 september
2011 met kenmerk CI-11-37c. Op basis van uw NZa-instellingsnummer
bepaalt het formulier welke berekening van toepassing is. Aanbieders die
enkel in DBC’s verantwoorden vullen geen realisatie in budgetparameters
in.
Een eventuele overheveling AWBZ-Zvw maakt deel uit van de
productieafspraak, conform de beleidsregel ‘Overheveling GGZ budget
AWBZ-Zvw’ met kenmerk BR/CU-5043.
Handhaving Nacalculatie en verantwoordingsdocument 2012
Gebudgetteerde instellingen zijn op grond van artikel 61 e.v. van de
Wmg en de van toepassing zijnde nadere regeling verplicht alle
noodzakelijke formulieren voor de vaststelling van het budget tijdig en
volledig ingevuld aan de NZa toe te zenden. Wanneer een formulier niet
tijdig of onvolledig wordt ingediend, kan de NZa ingevolge de artikelen
76 en 82 Wmg handhavend optreden.
De NZa start een handhavingstraject na het verstrijken van de uiterste
indieningstermijn van de formulieren die betrekking hebben op 2012,
met als doel de ontbrekende formulieren alsnog compleet in haar bezit te
krijgen.
In deze circulaire en in de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling
budgetten GGZ Zvw’ met kenmerk NR/CU-522 staat beschreven wanneer
een formulier compleet is. Indien de noodzakelijke informatie voor de
vaststelling van de aanvaardbare kosten ook na het handhavingstraject
ontbreekt, kan de NZa gebruik maken van de bevoegdheid om op basis

van eigen informatie over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de
eenmalige verrekening en de aanvaardbare kosten.
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Elektronisch indienen
We vragen u de formulieren elektronisch in te dienen. U kunt de
ingevulde formulieren als een bijlage mailen naar info@nza.nl.
Voor een snelle en juiste verwerking van uw elektronische aanvraag
verzoeken wij u:
– per NZa-instellingsnummer een e-mail te sturen;
– in het onderwerp van uw e-mail ‘Verantwoordingsdocument GGZ Zvw
2012’ of ‘Nacalculatie GGZ Zvw 2012’ op te nemen;
– in de e-mail te specificeren welk(e) formulier(en) u meestuurt;
– het bijgevoegde Excel formulier de volgende bestandsnaam te geven
[categorienummer]–[instellingsnummer].xls (bijvoorbeeld 4500100.xls), dit betreft de Zvw categorie- en het instellingsnummer;
– het ondertekende voorblad (door instelling en zorgverzekeraars) of
verantwoordingsdocument (door instelling) gescand mee te sturen als
een pdf bestand;
– op te letten dat het controlegetal op het ondertekende voorblad
aansluit met het controlegetal op het elektronisch ingediende
formulier;
– geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen bestanden in het
formulier op te nemen;
– de beveiliging van het formulier intact te laten;
– slechts één elektronische versie naar info@nza.nl te sturen. Het
inzenden van meerdere elektronische formulieren of van een papieren
versie is niet nodig.

Eerste rekenstaat 2013 en vervolg
Inmiddels hebt u de eerste rekenstaat 2013 ontvangen. Deze eerste
rekenstaat is gebaseerd op de laatste rekenstaat van 2012, verhoogd
met een voorlopige index. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen
doorgevoerd. Bij deze rekenstaat is geen tariefbeschikking afgegeven.
Indien er voor u sprake is van doorbelaste kapitaallasten AWBZ-Zvw zult
u in januari of februari 2013 nog een rekenstaat 2013 ontvangen.
U maakt over 2013 nog één keer afspraken in budgetparameters en in
DBC’s. Deze afspraken leiden tot een rekenstaat 2013 met een
beschikking over het verrekenbedrag. De rekenstaat dient enkel ter
onderbouwing van het verrekenbedrag. Na afgifte van deze rekenstaat
en tariefbeschikking volgt geen nieuwe rekenstaat 2013 meer. Eventuele
wijzigingen over 2013 hoeft u dus niet aan de NZa door te geven. Zie
voor meer informatie de circulaire van 28 september 2012 met kenmerk
CI-12-87c.
In de zomer van 2013 beoordelen we de nacalculatie 2012 en verwerken
deze in een rekenstaat 2012 en bijbehorende beschikking. U zult deze
rekenstaat uiterlijk in het najaar van 2013 ontvangen. Na definitieve
vaststelling van de aanvaardbare kosten 2012 zal u geen rekenstaten
meer ontvangen.
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Over 2012 zal een reguliere opbrengstverrekening plaatsvinden. Deze zal CI-13-2c
niet verschillen van vorige jaren. Deze procedure staat beschreven in de 0026950/33150
circulaire van 26 juni 2012 met kenmerk CI-12-79c.
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Tot slot
In deze circulaire benadrukken we het belang van correcte, volledige en
tijdige informatieverstrekking. Dit geldt voor zowel de zorgverzekeraars
als voor zorgaanbieders als voor andere betrokken partijen richting de
NZa. Wij kunnen uw aanvragen hierdoor snel en correct worden
afgehandeld. Uw medewerking hierbij is van groot belang en wordt door
de NZa zeer op prijs gesteld.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze circulaire, dan kunt
u deze per e-mail sturen naar vragencure@nza.nl of contact opnemen
met bovenstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure

