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Geachte heer of mevrouw,
Vanaf 23 maart 2016 is het nacalculatieformulier 2015 Wlz beschikbaar
op het portaal https://aanvragen.nza.nl. U kunt inloggen met uw
gebruikersnaam en het wachtwoord, zoals u dat bij de herschikking heeft
gebruikt. Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u op het inlogscherm
via “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord opvragen. Dit
wachtwoord wordt naar uw reeds eerder opgegeven primaire e-mailadres
gestuurd.
Bij de nacalculatieopgave is een instructie geschreven met daarin een
inhoudsopgave van het formulier, een invulinstructie, een checklist voor
indienen en een prestatielijst. De instructie is als bijlage bij deze
circulaire opgenomen. Op de website vindt u tevens een actueel
overzicht met veel gestelde vragen. Wij adviseren gebruik te maken van
de instructie en bij het indienen de checklist te gebruiken.
Wij adviseren u zo snel mogelijk uw nacalculatieopgave over 2015 in te
dienen en niet te wachten tot de uiterste datum van indiening. De
uiterste datum van indiening is gewijzigd naar 1 juli 2016.
We willen uw aandacht vestigen op enkele bijzonderheden voor het
indienen van de nacalculatieopgave 2015.
Nulbudget, nulnacalculatie
Als u bij de herschikking 2015 geen prestaties heeft afgesproken en als
gevolg daarvan een beschikking van € 0,– heeft ontvangen, verzoeken
wij u om toch een nacalculatie (ook al is het nul) in te dienen. Hiermee
kan de cyclus worden afgesloten.
Als u in 2015 wel een budget of herschikking heeft afgesproken, maar
geen prestaties heeft geleverd, verzoeken wij u om toch een nacalculatie
in te dienen.
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De controleverklaring en de gewaarmerkte pdf zijn verplicht voor alle
zorgaanbieders, behalve voor ZZP-ers. Als de nacalculatie op nul uitkomt 0177526/0244908
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geldt de verplichting ook niet. De controleverklaring kan toegevoegd
2 van 2
worden bij Recapitulatie en ondertekening, pagina 10, sectie 4 van het
formulier.
De gewaarmerkte pdf moet beschikbaar zijn als daar om wordt
gevraagd. Deze hoeft u dus niet mee te sturen.
Ondertekening
Naar aanleiding van de ervaringen en de evaluatie van de budgetronde is
het proces van indienen aangepast. Er is een aparte ondertekeningsfase
toegevoegd. Hierdoor kunt u in de onderhandelingsfase de aanvraag ter
controle aan de andere partij voorleggen, zonder dat u een
ondertekeningsdocument bijvoegt. Pas als u tot overeenstemming
gekomen bent, gaat u naar de ondertekeningsfase.
Bijlagen
Op bepaalde plaatsen in het formulier wordt u gevraagd om een bijlage
bij te voegen. Dit gaat meestal om verplichte bijlagen. Echter, omdat de
verplichting niet voor iedereen geldt en omdat dat in de
onderhandelingsfase niet altijd gewenst is, wordt het uploaden van de
bijlage niet afgedwongen. Gebruik de checklist voor u de aanvraag
ondertekent en indient om te verifiëren of u alle bijlagen heeft
bijgevoegd. Het niet toevoegen van de bijlagen kan vertraging bij de
beoordeling opleveren.
Gepland onderhoud
Ook in de komende periode zal het nodig zijn om het portaal tijdelijk af
te sluiten voor gepland en ongepland onderhoud. Wij zullen dit zoveel
mogelijk in de avonduren en in het weekend doen. Tijdens het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden is het portaal tijdelijk niet voor u
beschikbaar. Voorafgaand aan het onderhoud zal dit in een
portaalmelding worden aangekondigd.
Omdat dit voor u een nieuwe werkwijze is, kunt u voor hulp bij het
invullen contact opnemen met de NZa. Een team van deskundigen zit
klaar om u te begeleiden: telefoon 088 770 87 70 of info@nza.nl.
Mochten zich onverhoopt fouten voordoen in het formulier dan verzoeken
wij u ons dit direct te melden, zodat we kunnen werken aan het oplossen
ervan.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering
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