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Inleiding 
In deze informatieset vindt u de belangrijkste informatie over de planning en de kaders waarbinnen 

de nacalculatie moet worden ingevuld.  

 

In de NZa-beleidsregel (BR/REG-19108b) vindt u informatie over de processtappen en verwerking van 

de nacalculatie. De nacalculatie dient u in via het NZa-portaal. Als u vragen heeft over het NZa-portaal 

kunt u terecht op de website van de NZa. In het NZa-portaal vindt u per onderdeel informatie over het 

betreffende onderwerp.  

 

In het Controleprotocol Nacalculatie 2019 Wlz-zorgaanbieders is een voorbeeldtekst van een 

goedkeurende controleverklaring opgenomen. 

 

Planning nacalculatie 2019 

 

25 februari 2020 Deadline voor het aanleveren van correcties AW319 over 2019. 

 

11 maart 2020  Uiterlijke datum waarop Menzis Zorgkantoor u informeert over het  

   vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de  

   nacalculatie 2019 als dit voor u van toepassing is. 

 

1 april 2020  Deadline indienen verantwoording en rondrekenmodel kwaliteitsbudget 2019. 

 

1 april 2020 Deadline aanleveren invulformat m.b.t de onderbouwing van de 

totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q). 

 

1 april 2020 Deadline invoeren definitieve nacalculatie-opgave 2019 in het NZa-portaal. 

 

15 april 2020 U ontvangt van het zorgkantoor een overzicht met de nacalculatie 

kwaliteitsbudget 2019. 

 

1 mei 2020 Deadline aanleveren rapport feitelijke bevindingen en ondertekend overzicht 

behorend bij de verantwoording van het kwaliteitsbudget.  

 

31 mei 2020  Deadline indienen definitieve nacalculatie 2019 bij de NZa door Menzis  

   Zorgkantoor. 

 

  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_244550_22/3/
https://www.nza.nl/zorgsectoren/langdurige-zorg/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-nza-aanvragenportaal
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_296036_22/1/
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Waar moet uw nacalculatie-opgave aan voldoen? 
De door de zorgaanbieder ingevulde nacalculatie-opgave 2019 bestaat uit het “Wlz Formulier 

Nacalculatie 2019”, met daarin de volgende onderdelen: 

• De totaal financieel gerealiseerde productie over 2019;  

• De totaal financiële realisatie overige onderdelen over 2019 (indien van toepassing); 

• De totaal gerealiseerde lumpsum kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg over 2019 (indien van 

toepassing); 

• De “vragenlijst controleprotocol” met indien nodig een door de accountant voor 

identificatiedoeleinden gewaarmerkte toelichting; 

• De “vragenlijst overige vragen” met indien nodig een niet door de accountant gewaarmerkte 

toelichting; 

• Het “ondertekeningsdocument 2019” 

o Het ondertekeningsdocument bestaat uit twee afzonderlijke pagina’s 

▪ Op pagina 1 staan de bedragen vermeld voor de totaal financieel gerealiseerde 

productie over 2019 en de totaal financiële realisatie overige onderdelen over 2019 

▪ Op pagina 2 staat de totaal gerealiseerde lumpsum kwaliteitsbudget 

verpleeghuiszorg 2019 vermeld 

o Beide pagina’s worden ondertekend door de persoon die bevoegd is te tekenen namens de 

zorgaanbieder 

▪ Pagina 1 wordt gewaarmerkt door de accountant 

▪ Pagina 2 wordt niet door de accountant gewaarmerkt 

• De opgave bevat ook een controleverklaring, die door de accountant is ondertekend. 

 

Kwaliteitsbudget 
Het accountantsprotocol is het uitgangspunt voor het kwaliteitsbudget in het nacalculatieformulier. 

 

De verantwoording dient u in, door uw realisatiecijfers kwaliteitsbudget 2019 in het Vektis portaal te 

vullen. Dit is mogelijk vanaf 2 maart 2020. Let op: het zorgkantoor vult uiterlijk 9 maart 2020 de 

correctie cliëntenmix aan bij ZN en zij uploaden het in het portaal. Vanaf dan zijn de gegevens ten 

behoeve van berekenen kwaliteitsbudget 2019 volledig. De basis voor de correctie cliëntenmix zijn de 

AW319 declaraties 2018 en 2019 en de realisatiecijfers 2018 zoals u in Q3 heeft aangeleverd in het Vektis 

portaal. De deadline voor het indienen van de verantwoording en rondrekenmodel      

kwaliteitsbudget 2019 is 1 april 2020. U stuurt het (ondertekende) rondrekenmodel in excel en in pdf 

naar uw zorginkoper. 

  

Uiterlijk 15 april 2020 ontvangt u van het zorgkantoor een overzicht met de nacalculatie 

kwaliteitsbudget 2019.  Dit overzicht is opgesteld op basis van de door u aangeleverde cijfers in het 

Vektis portaal. In dit overzicht staan ook eventuele correcties door het zorgkantoor inclusief de 

onderbouwing. De correcties zijn onder voorbehoud van eventuele bijzonderheden die geconstateerd 

worden op basis van het rapport van feitelijke bevindingen. De informatie in dit overzicht is de basis 

voor het invullen van het nacalculatieformulier kwaliteitsbudget 2019 in het NZa portaal.  

https://www.actiz.nl/nieuws/aangepast-accountantsprotocol-kwaliteitsbudget-verpleeghuiszorg-2019-definitief


 

 
4 

  

Uiterlijk 1 mei 2020 dient u het Rapport van feitelijke bevindingen en het ondertekende overzicht in bij 

het zorgkantoor. Beide documenten stuurt u per mail naar uw zorginkoper. Deze documenten worden 

meegenomen in de beoordeling van uw nacalculatieformulier 2019. 

  

Uiterlijk 1 mei 2020 voegt u het bedrag kwaliteitsbudget  toe aan het nacalculatieformulier 2019 in het 

NZa portaal. De nacalculatie kwaliteitsbudget 2019 is onderdeel van het nacalculatieformulier Wlz. In 

dit formulier is een apart tabblad voor het kwaliteitsbudget 2019. Het definitieve nacalculatieformulier 

2019 wordt vóór 1 juni 2020 door het zorgkantoor ingediend bij de NZa.  

 

Hoe dient u uw nacalculatie-opgave in? 
De indiening van deze opgave moet via het portaal van de NZa. Inloggen kan via de inlogcodes die u al 

in uw bezit heeft. 

 

Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, gaat u naar het tabblad ‘Overzicht - Voltooien’. Daar 

ziet u een samenvatting van de ingevulde gegevens. Onderaan de pagina dient u aan te geven of u 

akkoord bent met de invoer van het formulier. Het invulformat m.b.t. de onderbouwing van de 

totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q) moet u per mail ingevuld retourneren aan uw 

beheersmedewerker. 

 

Menzis Zorgkantoor gaat vervolgens uw nacalculatie-opgave 2019 beoordelen. U ontvangt van ons een 

mail als wij akkoord zijn met de invulling van het formulier. Als de zorgaanbieder en het zorgkantoor 

beide akkoord hebben gegeven, kunt via de knop [Voltooien] het formulier doorzetten naar de stap 

ondertekenen. 

 

In de status “Ondertekenen” voegt u het ondertekeningsdocument, voorzien van een handtekening 

van een tekenbevoegde namens de zorgaanbieder, toe. Dit ondertekeningsdocument is gewaarmerkt 

door de accountant. Verder voegt u de controleverklaring toe, die door de accountant is ondertekend.  

 

Let op 

Als u de definitieve nacalculatie uiterlijk 1 april 2020 volledig invult in het NZa-portaal en de 

onderbouwing in het Excelformat bij ons aanlevert, dan kunnen wij de nacalculatie vóór 1 juni 2020 bij 

de NZa indienen. Na deze datum kan niet worden gegarandeerd dat vóór 1 juni 2020 de nacalculatie-

opgave 2019 is ingediend bij de NZa.  

 

 

  

https://aanvragen.nza.nl/


 

 
5 

Correctie Zorgkantoor 
Als er een vordering is ontstaan (vordering in verband met materiële controle en/of een sanctie naar 

aanleiding van het Beleid Maatregelen & Sancties 2019 en/of overige vorderingen), nemen wij de 

korting op in de nacalculatie-opgave 2019.  

 

Als er een correctie van toepassing is, wordt u daarover uiterlijk vrijdag 21 februari 2020 geïnformeerd. 

Deze correctie wordt in eerste instantie als percentage aan u gecommuniceerd. Uiterlijk woensdag 

11 maart 2020 informeren we u over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de 

nacalculatie 2019. Deze korting nemen wij als negatief bedrag op, bij het onderdeel “Correctie 

Zorgkantoor op realisatie productieafspraak algemeen”. 

 

Overproductie 
De verrekening van de overproductie met de onderproductie moet in eerste instantie plaatsvinden 

binnen het concern. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om binnen een rechtspersoon de 

over- en/of onderproductie te verrekenen neemt u vooraf contact op met uw zorginkoper.  

 

Als verrekening binnen het concern niet van toepassing is, kan de overproductie verrekend worden 

met de eventueel landelijke resterende onderproductie.  

 

Als de resterende landelijke overproductie niet volledig vergoed kan worden, wordt overproductie 

naar rato vergoed (zie beleidsregel BR/REG-19108b paragraaf 5.4).  

 

Als de nacalculatie-opgave 2019 na 31 mei 2020 bij de NZa wordt ingediend, komt de eventuele 

overproductie niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

Zorgaanbieder met € 0,- productie 
Als u bij de budget- en/of herschikkingsronde 2019 geen prestaties heeft afgesproken en daarom een 

beschikking van € 0,- heeft ontvangen, hoeft u geen nacalculatie-opgave 2019 in te dienen.  

 

Als bij de budget- en/of herschikkingsronde 2019 wel een budget is afgesproken, maar uiteindelijk 

toch geen zorg is geleverd, moet u een nacalculatie-opgave 2019 indienen.  

 

Er is dan sprake van een totaal financieel gerealiseerde productie van € 0,- en de totaal financiële 

realisatie overige onderdelen bedraagt ook € 0,-. Voor deze nacalculatie-opgave 2019 geldt dat een 

tweezijdig ondertekende nacalculatie-opgave 2019 met opgave nul (€ 0,-) bij de NZa ingediend moet 

worden. Bij deze nacalculatie-opgave 2019 hoeft u geen controleverklaring in te dienen.  

Bovendien hoeft de gehele nacalculatie-opgave 2019 en eventuele toelichting bij de nacalculatie-

opgave 2019 niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een accountant. 
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Gewaarmerkte nacalculatie-opgave 2019 
De gewaarmerkte versie van de nacalculatie-opgave 2019 hoeft niet bijgevoegd te worden. Deze dient 

u wel beschikbaar te hebben, maar uitsluitend op verzoek te sturen naar de NZa. 

 

Jaarverantwoording Zorg 2019 
De jaardocumenten 2019 inclusief de jaarrekening en de bijbehorende accountantsverklaring dient u 

uiterlijk 31 mei 2020 bij het CIBG in. Het tijdig indienen van de jaardocumenten 2019 is ook een 

onderdeel van onze overeenkomst. 

 
 


