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Uitstel Indiening Nacalculatie dbc’s ggz Zvw 2013

26 mei 2016

Geachte heer, mevrouw,
Met deze circulaire informeren wij u over de indiening van het formulier
voor de ‘nacalculatie van de ggz Zvw over 2013’.
Nacalculatie dbc’s ggz Zvw 2013
Oorspronkelijk was de indieningstermijn van dit formulier 1 juni 2016.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op
24 mei 2016 besloten algemeen uitstel te verlenen voor de indiening
van het formulier ‘Nacalculatie dbc’s ggz Zvw 2013’.
De nieuwe termijn voor indiening van dit formulier is uiterlijk:
1 augustus 2016.
Dit is het maximale uitstel dat de NZa kan verlenen. Reden hiervoor is
dat de uitkomst van deze nacalculatie nog moet landen in de
opbrengstverrekening 2013. De NZa heeft de nieuwe indieningstermijn
aangepast in de betreffende (beleids)regels die gepubliceerd worden op
onze website. Voor verdere informatie over de aanvraag verwijzen wij u
naar de circulaire1 van 1 april met kenmerk CI/16/11c.
Handhaving
Voorheen gebudgetteerde instellingen zijn op grond van de Wmg en de
van toepassing zijnde nadere regel verplicht alle gevraagde informatie
tijdig en volledig aan de NZa te verstrekken. Wanneer een formulier niet
tijdig of onvolledig wordt ingediend, kan de NZa handhavend optreden.
1

Circulaire “Indiening Nacalculatie dbc’s ggz Zvw 2013, beleidsregels NHC en NIC en
oplossing 365-dagen problematiek” CI/16/11c d.d. 1 april 2016.

In de nadere regel ‘Informatieverstrekking gebudgetteerde
Kenmerk
zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz’ met kenmerk NR/CU-571 staat CI/16/17c
beschreven wanneer een formulier compleet is.
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Tot slot
Wij willen benadrukken dat wij door correcte, volledige en tijdige
informatieverstrekking, uw aanvragen snel en correct kunnen
afhandelen. 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 info@nza.nl
of contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M. van der Kraan MBA
unitmanager GGZ

