
 

Nacalculatiebeleid 2018  
 
Zoals ieder jaar stellen wij na afloop van het kalenderjaar de aanvaardbare kosten1 per zorgaanbieder definitief 
vast (de nacalculatie). In dit document leest u meer over de tijdslijnen, uitgangspunten en de 
indieningsprocedure voor de nacalculatie 2018.  
 
Dit nacalculatiebeleid geldt voor zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor het leveren van Wlz-zorg 
in 2018 bij Zilveren Kruis Zorgkantoor (Zilveren Kruis). De deelnemers aan het Experiment persoonsvolgende 
zorg in Rotterdam2 ontvangen nog aanvullende informatie over de nacalculatie. Dit beleid geldt niet voor de 
zorg die in 2018 geleverd wordt onder de subsidieregeling Extramurale behandeling.  
 

De tijdslijnen van de nacalculatie 
 

Uiterlijk 31 maart 2018 dient de zorgaanbieder de nacalculatie 2018 in bij het zorgkantoor 
De belangrijkste deadlines zijn:  

- Uiterlijk 31 december 2018: Publicatie van de beleidsuitgangspunten en de definitieve procedure voor 
de nacalculatie 2018. 

- 31 januari 2019: Indienen aanvraag van de 'extreme kosten zorggebonden materiaal en 
geneesmiddelen' bij het zorgkantoor. 

- 31 maart 2019: Indienen definitieve nacalculatie 2018 bij het zorgkantoor.  
- 31 maart 2019: Aanleveren declaraties 2018 die onderdeel uitmaken van de nacalculatie bij het 

zorgkantoor. 
- 31 mei 2019: Indienen definitieve nacalculatie bij de NZa door het zorgkantoor. 

Het volledige tijdspad en de verdere procedures voor de indieningen vindt u op onze website.  
 

De uitgangspunten voor de nacalculatie 
 
De aanvaardbare kosten 2018 worden in de nacalculatie definitief vastgesteld  
De gerealiseerde productie en overige kosten vormen het uitgangspunt voor de nacalculatie 2018. Voor de 
indiening van de nacalculatie bij de NZa, met daarin de aanvaardbare kosten, maakt u gebruik van het 
nacalculatieformulier dat de NZa beschikbaar stelt via het NZa-portaal. De NZa informeert zorgaanbieders 
hierover. 
 
Het nacalculatiebeleid 2018 vloeit voort uit het inkoop-, herschikkingsbeleid 2018 en de NZa beleidsregels 
Het inkoopbeleid, het herschikkingsbeleid 2018 en de NZa-beleidsregel Bekostigingscyclus Wlz 2018 (BR/REG-
18132a) hebben we vertaald naar de beleidsuitgangspunten voor de nacalculatie 2018. Het zorgkantoor 
controleert de nacalculatie-opgave. Over de nacalculatie-opgave kunnen wij vragen stellen en/of om een 
nadere onderbouwing vragen. Als de controle hier aanleiding toe geeft kan het zorgkantoor correcties 
opnemen in het nacalculatieformulier. Over correcties informeren wij de zorgaanbieder altijd. 
 
Voor de nacalculatie 2018 zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

 Alleen nacalculaties met een goedkeurende controleverklaring van de accountant komen voor een 
tweezijdige indiening bij de NZa in aanmerking. Nacalculaties zonder goedkeurende controleverklaring 
beoordelen wij naar aard en inhoud van de beperking. Hierover gaan wij met u het gesprek aan. 

 De accountant dient aantoonbaar aangesloten te zijn bij de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van 
en voor accountants, NBA om een rechtsgeldige controleverklaring te kunnen afgeven.  

                                                      
1
 Aanvaardbare kosten zijn het budget van een zorgaanbieder voor enig jaar dat de NZa berekent 

aan de hand van de voor dat jaar van toepassing zijnde beleidsregels. In de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2018 (BR/REG-18132a) 
staat welke beleidsregels de NZa betrekt bij de berekening van de aanvaardbare kosten. 
2
 Het nacalculatiebeleid is ook van toepassing voor aanbieders die deelnemen aan het experiment persoonsvolgende zorg in Rotterdam. 

Voor deze aanbieders is geen afspraak vastgelegd bij de herschikking. In de beleidsregels van de NZa is toegelicht op welke wijze de 
aanvaardbare kosten voor deelnemende zorgaanbieders bepaald worden. D 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/Paginas/planning-van-het-zorgkantoor.aspx
http://www.nba.nl/


 

 Wij controleren de in de nacalculatie opgegeven realisatie van zorg (inclusief Meerzorg en kosten 
gedwongen verhuizingen) met de goedgekeurde declaraties AW319. Alleen de goedgekeurde 
gedeclareerde productie AW319 komt voor vergoeding in aanmerking.  

 Wij controleren de in de nacalculatie opgegeven extreme kosten voor zorggebonden materialen of 
geneesmiddelen op basis van de bij ons tijdig ingediende formats. De procedure voor de declaratie 
van deze kosten is op onze website gepubliceerd.  

 Niet bezette dagen van de crisisopvang vergoeden wij tot de maximaal bij de herschikking gemaakte 
afspraken.  

 Op de prestatie transitiemiddelen verpleeghuiszorg wordt niet nagecalculeerd. Het bedrag van de 
transitiemiddelen (is het ontwikkelbudget) is gelijk aan het bedrag zoals vastgelegd in de 
herschikkingsafspraak 2018. 

 
Verrekening van onder- en overproductie tussen zorgkantoren binnen één concern is mogelijk 
Wij staan welwillend tegenover verzoeken van zorgaanbieders tot verrekening van onder- en overproductie 
binnen één concern. Hierbij kan het gaan om onder- en overproductie van één concern dat overeenkomsten 
heeft met één of meerdere zorgkantoren. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om ervoor te 
zorgen dat de opgenomen bedragen in de nacalculatie gelijk zijn. De definitief te verrekenen bedragen binnen 
het concern stellen wij pas vast na controle op de nacalculatie 2018, dit in verband met mogelijke correcties.  

 

De indieningsprocedure van de nacalculatie 2018 
 
U dient de nacalculatie uiterlijk 31 maart 2019 in bij het zorgkantoor via het NZa-portaal  
Voor de indiening maakt u gebruik van het nacalculatieformulier dat de NZa beschikbaar stelt via het NZa-
portaal. De NZa informeert zorgaanbieders hierover.  
 
Wij verwerken correctiebedragen op de regel ‘correctie zorgkantoor’ 
Wij informeren de zorgaanbieder binnen enkele weken na indiening van de nacalculatie over het eventuele 
correctiebedrag. Ook de uitkomsten van materiële controle in 2018 verwerken wij in de nacalculatie. De totale 
financiële waarde van de correctie verwerken wij op de regel ‘correctie zorgkantoor’ van het 
nacalculatieformulier 2018 en lichten wij toe in de bijlage met correcties.  
 
Na het doorvoeren van de correctie zetten wij het formulier inclusief bijlage via het NZa-portaal terug naar de 
zorgaanbieder. De zorgaanbieder accordeert het formulier via het NZa-portaal. Daarna dient de zorgaanbieder 
het formulier inclusief het ondertekende voorblad via het NZa-portaal opnieuw in bij Zilveren Kruis 
Zorgkantoor.  

 
Als landelijke voldoende financiële ruimte ontstaat komt de overproductie voor vergoeding in aanmerking 
De NZa verwerkt de nacalculatie 2018 na indiening door de zorgaanbieder en Zilveren Kruis. De nacalculatie 
vindt, conform de NZa-beleidsregel Bekostigingscyclus Wlz 2018, plaats binnen het financiële kader van de 
herschikkingsafspraak 2018. De Beleidsregel biedt de mogelijkheid om overeengekomen overproductie alsnog 
vergoed te krijgen. Wanneer er door landelijke onderproductie financiële ruimte ontstaat, kunnen 
zorgaanbieders met overproductie (het bedrag boven de herschikkingsafspraak) deze alsnog, eventueel naar 
rato, vergoed krijgen. In de beleidsregel is opgenomen dat tijdige indiening van de nacalculatie een voorwaarde 
is voor vergoeding van de overproductie.  
 
Heeft u vragen over de nacalculatie 2018? 
Neem dan contact op met uw zorginkoper. U kunt ook een e-mail sturen naar nalevingwlz@zilverenkruis.nl.  
 
 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/uw-declaraties/paginas/dure-geneesmiddelen.aspx
mailto:nalevingwlz@zilverenkruis.nl

