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Beste heer, mevrouw,
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het nacalculatieformulier voor
de nacalculatie 2015 beschikbaar gesteld. U vindt het
nacalculatieformulier via het NZa-portaal (toegang.nza.nl).
Deze dient u uiterlijk vóór 1 juli 2016 in te dienen bij de NZa.
In deze brief wordt u hierover geïnformeerd.
Algemene Toelichting Nacalculatie 2015
Nadat u bent ingelogd op toegang.nza.nl, kunt u via Beschikbare
formulieren het nacalculatieformulier 2015 starten.
Indien u ten tijde van het voorlopig budget 2015 in overeenstemming
met de zorgverzekeraar hebt gekozen voor een aanneemsom, heeft u
een verkort nacalculatieformulier 2015 tot uw beschikking. Deze opent
automatisch als u het nacalculatieformulier opent. In deze situatie geeft
u in het formulier alleen de werkelijke opbrengsten 2015 op. Dit
formulier met opbrengsten dient u rechtstreeks in bij de NZa uiterlijk
vóór 1 juli 2016, omdat het hier alleen de werkelijke opbrengsten 2015
betreft, hoeft de representerende verzekeraar hier niet voor te tekenen.
Indien u ten tijde van het voorlopig budget 2015 heeft gekozen om na te
calculeren en u hebt dus niet gekozen voor een aanneemsom, is het
volledige nacalculatieformulier (zowel budget als opbrengsten)
beschikbaar. U dient dan zowel de aanvraag voor het budget als de
werkelijke opbrengsten 2015 in. Zie voor de procedure ook artikel 4.4
uit de Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2015.
Toelichting onderdeel budget
De posten van zowel pagina 1 als pagina 2 van het formulier zijn
vergelijkbaar met het formulier voor het aanvragen van het voorlopig
budget 2015.

Echter, de kolommen verschillen:
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Beleidsregelwaarde €
Alle genormeerde bedragen zijn ten opzichte van het voorlopig budget
2015 gecorrigeerd met de definitieve index 2015.
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Vastgesteld voorlopig budget €
In deze kolom vindt u per post terug welk bedrag de NZa heeft
vastgesteld bij vaststelling van het voorlopig budget.
Gecorrigeerd €
Deze kolom betreffen de bedragen per post waarbij het vastgestelde
bedrag is gecorrigeerd met de definitieve indexering. De gebruikte
indexering kan men terugvinden in de onderstaande tabel.
Voorlopig 2015
Personele index
Materiele index
Brandstof
index1

0,65 %
0,75 %
1,76 %

Definitief 2015
0,08 %
0,32 %
-12,16 %

Vermenigvuldigingscorrectie
0,9943
0,9957
0,8540

Tabel met voorlopige index, definitieve index en de correctie

Aanvraag nacalculatie €
Deze kolom is vooraf ingevuld met de bedragen in het voorlopig budget,
gecorrigeerd voor de definitieve index 2015 per post2. De bedragen in
deze kolom zijn conform de beleidsregel Regionale
Ambulancevoorzieningen 2015 (BR/CU-7143) aan te passen.
NB. De post Directie en Administratie is naar aanleiding van de brief (27
augustus 2015, kenmerk 0141407/0199281) over de foutieve indexatie
in de nacalculatie 2014, met de juiste indexatie herstelt.
Toelichting onderdeel opbrengsten
Op de derde3 pagina worden de RAV’s geacht hun werkelijke
opbrengsten op te geven. De opbrengsten 2015 bestaan uitsluitend uit
de declaraties van zorgprestaties (zie onderstaande tabel) die ter
dekking van het budget dienen. De opbrengsten 2015 mogen niet
bestaan uit opbrengsten van voorgaande jaren. Daarnaast bevatten de
opbrengsten ook geen opbrengstverrekening van voorgaande jaren. Ook
dienen de RAV’s de voorlopige maandelijkse verrekenbedragen 2015 niet
op te nemen als opbrengsten in het nacalculatieformulier4.

1

De definitieve brandstofprijs 2015 is €0,2173.
Er kunnen kleine verschillen zijn ontstaan tussen de kolom met het gecorrigeerde
budget en de vooraf ingevulde aanvraag nacalculatie door afronding van
beleidsregelwaarden.
3
Voor RAV’s met een aanneemsom, geldt dat dit de eerste pagina van het formulier is.
4
Prestaties I20 en I21 dienen niet opgegeven te worden in de opbrengsten.
2

Prestatiecode

Omschrijving

VerrichtingCode

I

001

Kilometer

196001

I

002

Besteld vervoer (B-rit)

196002

I

003

Stand-by (per uur)

196003
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Grensoverschrijdende spoedinzet
van ambulances (bandbreedte
I

005

tarief)

196005

I

006

MICU vervoer

196006

I

010

Spoedvervoer (A1- / A2-rit)

196010

Bestuursverklaring
Op de een na laatste pagina is de RAV verplicht een aantal vragen te
beantwoorden, waarbij door de NZa een aanvullende toelichting kan
worden gevraagd in de vorm van een bijlage. Bij de nacalculatie van
2014 zijn deze vragen niet altijd correct beantwoord. U dient alle vragen
naar waarheid te beantwoorden. Als bijvoorbeeld wordt gevraagd of de
RAV kosten heeft opgenomen op de post ‘overige kosten,’ dient u hier
‘ja’ in te vullen als hier kosten zijn opgenomen. Ook als deze kosten door
de NZa in het initieel al waren afgegeven.
Op deze pagina vindt de RAV een downloadmogelijkheid van het
formulier. Dit formulier dient bij de accountantsverklaring bij de
nacalculatie 2015 te worden gewaarmerkt door de accountant op de
pagina met de opbrengsten. Zowel de gewaarmerkte opbrengsten in de
nacalculatie als de accountantsverklaring en de jaarrekening van de RAV
dienen geüpload te worden onderaan deze pagina. De RAV heeft de
mogelijkheid om eventueel aanvullende bijlagen toe te voegen.
Op de laatste pagina vindt u het ondertekeningsdocument. Deze dient u
te downloaden, te ondertekenen en vervolgens te uploaden, zodat de
nacalculatie 2015 verzonden kan worden naar de eerste representant of
naar de NZa.
Let op: indien u de ondertekeningspagina verlaat door naar de vorige
pagina te gaan, dan vervalt de geldigheid van het gedownloade
ondertekeningsdocument. Dit geldt voor zowel de RAV als voor een
eenzijdige aanvraag door de (eerste) representerende zorgverzekeraar.
Indien de representerende zorgverzekeraar eenzijdig een aanvraag start,
kunnen alleen de eerste en tweede pagina ingevuld worden, waarna de
representant op pagina drie de ondertekeningspagina treft.
Procedure en indiening
Voor de nacalculatie 2015 zijn de beleidsregel ‘Regionale Ambulance
voorzieningen 2015’ (BR/CU-7143) en de regeling
‘Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten Regionale
Ambulancevoorzieningen’ (NR/CU-723) van toepassing.
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Bij de nacalculatie 2015 is een accountantsverklaring verplicht.
Kenmerk
Het controleprotocol bij de nacalculatie 2015 is te vinden via
CI/16/1C
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http://www.nza.nl/publicaties/Protocollen/. In afwijking van artikel 5
van de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten Pagina
4 van 4
Regionale Ambulancevoorzieningen’ is artikel 4, vierde lid, niet langer
van toepassing voor de accountantscontrole. Het budget komt immers
tot stand via afspraken tussen RAV en representerende
zorgverzekeraar(s). Zie hiervoor ook het bovengenoemd
controleprotocol.
Vragen
Voor eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire
en/of het formulier kunt u een e-mail sturen naar vragencure@nza.nl.
Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in de
onderwerpregel uw instellingsnummer te vermelden.
Aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in het formulier kunnen
geen rechten worden ontleend. Alleen de formele besluiten die de NZa
heeft genomen over budgetvaststelling en -aanpassing zijn rechtsgeldig.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J. Rijneveld
wnd. unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

