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Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in het
controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders. Dit controleprotocol beschrijft welke werkzaamheden door de accountant nodig zijn
voor de controleverklaring bij de nacalculatie-opgave van 2016.

Geachte heer of mevrouw,
Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders
In het controleprotocol 2016 is het volgende gewijzigd ten opzichte van
het controleprotocol van 2015:
- Het controleprotocol is tekstueel verduidelijkt. De gebruikte
terminologie sluit nu beter aan bij het aanvragenportaal van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
- De nacalculatie-opgave 2015 moest worden ingediend voor 1 juli 2016.
De nacalculatie-opgave 2016 moet weer worden ingediend voor de
gebruikelijke indieningsdatum 1 juni (2017).
- De tabellen met NZa-regelgeving (tabel 1 en 3) zijn voor het
verantwoordingsjaar 2016 aangepast.
- Onder tabel 3 is een passage opgenomen dat voor de beleidsregel
‘BRMO-uitbraak 2014-2016’ voor het verantwoordingsjaar geen
accountantscontrole hoeft plaats te vinden. Deze beleidsregel werkt
terug tot en met 1 januari 2014. Omdat deze beleidsregel betrekking
heeft op de verstreken jaren 2014 t/m 2016 wordt geen
accountantscontrole voor de kosten van een BRMO-uitbraak
voorgeschreven. Vanaf verantwoordingsjaar 2017 valt dit wel onder de
accountantscontrole.
- Paragraaf 4.6 (Verenigbaarheid vragenlijst controleprotocol) is aan het
protocol toegevoegd.

Overig
In de bijlage bij het controleprotocol nacalculatie 2016 Wlzzorgaanbieders is de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) vastgestelde voorbeeldtekst van een goedkeurende
controleverklaring geactualiseerd. Die bijlage kan op aangeven van de
NBA nog wijzigen. Indien de NBA-voorbeeldtekst wijzigt, zal de NZa een
gewijzigde bijlage bij het controleprotocol op haar website publiceren.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de NZa via e-mail: info@nza.nl of via de
informatielijn: 088-770 87 70.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering
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