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Opgave correcties GGZ 2008-2012

13 augustus 2015

Geachte heer/mevrouw,
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op
11 augustus de volgende regelgeving vastgesteld:
Beleidsregel CU-5137 ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012,
afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC’s 2013’
Nadere regel CU-563 ‘Informatieverstrekking gebudgetteerde
zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ’
Accountantsprotocol ‘Opgave correcties GGZ Zvw 2008-2012’
De kern hiervan is dat de mogelijkheid om correcties 2008-2012 in te
dienen over de periode 2008-2012 wijzigt. De eerdere regelgeving over
dit onderwerp is hiermee ingetrokken.
Wij lichten dit besluit hieronder toe.
Problematiek indiening correcties 2008-2012
De beleidsregel ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012, afrekening correcties
2008-2012 en nacalculatie DBC’s 2013’ biedt de mogelijkheid om een
opgave te doen van de correcties over de jaren 2008-2012. Deze
mogelijkheid is bedoeld voor de situatie waarin de DBC-omzet van
voorheen gebudgetteerde GGZ-instellingen gewijzigd is na indiening van
de nacalculatie. Voorwaarde was dat zorgaanbieder en zorgverzekeraar
een tweezijdige opgave doen.
Op 28 mei hebben wij u geïnformeerd dat de deadline voor deze opgave
verschoven is van 1 juni naar 1 juli 2015. 1 Dit was op verzoek van GGZ
Nederland (GGZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Zorgverzekeraars gaven aan niet over de juiste infomatie te beschikken
om tijdig te kunnen tekenen.
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Naderhand bleek dit onvoldoende. In overleg bleek dat er behoefte was
aan een andere procedure, waarin er geen sprake was van een
tweezijdige opgave, maar van een controle door de accountant op het
opgegeven bedrag correcties 2008-2012. De deadline voor het indienen
van een opgave zou dan moeten opschuiven van 1 juli naar 1 oktober
2015.
Nieuwe procedure indiening correcties 2008-2012
GGZN, ZN, Zorginstituut Nederland, het ministerie van VWS, de
Nederlandse Branchevereniging van Accountants (NBA) en de NZa
hebben deze procedure samen uitgewerkt. GGZN en ZN hebben een
convenant2 ondertekend en gepubliceerd waarin zij deze procedure
onderschrijven. De NZa heeft deze procedure nu doorgevoerd in NR/CU563 en BR/CU-5137. Daarnaast hebben we in overleg met de NBA en
andere partijen een accountantsprotocol opgesteld.
Zowel zorgaanbieders die vóór 1 juli 2015 een opgaveformulier hebben
ingediend, als zorgaanbieders die dit niet hebben gedaan, krijgen de
mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe procedure. Voor alle
zorgaanbieders die gebruik willen maken van de regeling, geldt dat een
accountantsrapport verplicht is. Dus ook zorgaanbieders die vóór 1 juli
2015 een opgaveformulier hebben ingediend, dienen een
accountantsrapport toe te zenden.
Net als nu is het ook mogelijk om geen opgave correcties in te dienen.
Het formulier en het accountantsrapport moeten op 1 oktober 2015 bij
de NZa binnen zijn. Correcties die hierin niet zijn meegenomen,
bijvoorbeeld omdat deze na 1 oktober 2015 zijn doorgevoerd, zal de NZa
niet meer verwerken.
De NZa zal de ingediende formulieren toetsen op aansluiting met het
accountantsrapport. Daarnaast zal de NZa een toets uitvoeren op de
waarschijnlijkheid van de uitkomsten. Wij voeren deze toetsen zo
spoedig mogelijk na indiening uit. Wij stellen daarna het bedrag
correcties 2008-2012 vast voor alle zorgaanbieders die gebruik hebben
gemaakt van de regeling.
Definitieve opbrengstverrekening 2012
Doordat het tijdpad van de correcties 2008-2012 is veranderd, zullen we
de overzichten van de opbrengstverrekening GGZ later verstrekken dan
in afgelopen jaren. Wij verwachten deze overzichten in het eerste
kwartaal van 2016 te versturen.
Wij hebben eind 2014 een voorlopige opbrengstverrekening 2012
verstrekt. In het eerste kwartaal van 2016 stellen wij de definitieve
opbrengstverrekening GGZ 2012 vast op basis van de definitieve
marktaandelen 2012. Wij verstrekken alle zorgaanbieders en
zorgverzekeraars een beschikking met daarbij een overzicht, waarin alle
mutaties zijn opgenomen ten opzichte van de voorlopige
opbrengstverrekening 2012. De correcties 2008-2012, indien van
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toepassing, zijn hier dan in meegenomen. Ook zorgaanbieders die geen
gebruik hebben gemaakt van de regeling, ontvangen een definitieve
opbrengstverrekening 2012.
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Hebt u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur op
telefoonnummer 088 – 770 87 70 (lokaal tarief). U kunt uw vragen ook
per e-mail stellen via vragencure@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M. van der Kraan MBA
unitmanager GGZ, FZ en beschikbaarheidszorg
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