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Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders

29 januari 2016

Geachte heer of mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in het controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders. Dit controleprotocol
beschrijft welke werkzaamheden door de accountant nodig zijn voor de
controleverklaring bij de nacalculatie-opgave van 2015.
Controleprotocol 2015
In het controleprotocol 2015 is het volgende gewijzigd ten opzichte van
het controleprotocol van 2014:
-

-

-

-

De uiterste datum voor het indienen van de nacalculatie-opgave
verschuift naar 30 juni 2016.
Er zijn twee paragrafen toegevoegd: paragraaf 1.2.1 Vragenlijst
controleprotocol en paragraaf 3.8 Verenigbaarheid vragenlijst
controleprotocol.
In de voetnoot bij paragraaf 3.1 (Object van onderzoek) staan de
doelgroepen die gebruik kunnen maken van modulaire zorg.
Er zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd vanwege de
invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo is bijvoorbeeld de
term extramurale zorg vervangen door de in 2015 gangbare term
modulaire zorg. De term AWBZ is vervangen door Wlz.
De procedure voor het indienen van de nacalculatie-opgave is
aangepast conform de beleidsregel nacalculatie (CA-BR-1519).
Paragraaf 3.5.3 (Uitwerking controle op feitelijke levering) is
uitgesplitst in drie aparte subparagrafen. In de eerste
subparagraaf 3.5.3.1 (Modulaire zorg) is een passage
opgenomen over 'zorgplan(ning) is realisatie’.
De tabellen met NZa-regelgeving (tabel 1 en 3) zijn
geactualiseerd voor het jaar 2015.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u ons
telefonisch bereiken op 088-770 87 70 of ons een e-mail sturen via
VragenCare@nza.nl.
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Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering

