
 

 

 

Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van 

onze achteraf controles ZIN 2021, de volgende 

zaken m.b.t. deze achteraf controles komen 

aan bod: 

 

• Uitvoering van de achteraf controles 

ZIN; 

• De Achteraf controles ten behoeve van 

de nacalculatie 2021; 

• Berichtenbox van Vecozo m.b.t de 

verzending van deze achteraf controles; 

• Opsomming belangrijke data; 

• Nieuwe achteraf controle per 2022 

 

Uitvoering van de achteraf controles ZIN 

 

Bij Zorgkantoren Coöperatie VGZ voeren wij 

n.a.v. het Declaratieprotocol WLZ 2021, Art.7 

verschillende achterafcontroles uit. Een 

achterafcontrole is een gestandaardiseerde 

controle die over de declaratiedata wordt 

uitgevoerd bij alle gecontracteerde 

zorgaanbieders. De voornaamste reden voor 

het uitvoeren van deze controle is om te borgen 

dat hetgeen wat wordt gedeclareerd rechtmatig 

wordt gedeclareerd en dat het juist wordt 

geadministreerd. 

 

Op dit moment voeren wij drie 

achterafcontroles uit: 

- Declaratie zonder geldige Zorglevering; 

- Overschrijding Behandelingsruimte; 

- Overschrijding van het 

Zorgtoewijzingspercentage. 

 

 

U ontvangt deze achteraf controles, mits van 

toepassing op uw organisatie, ieder 

kwartaal. Namelijk binnen 17 dagen vanaf de 

1e dag van het kwartaal. Dit jaar (2021) betrof 

dit concreet de volgende periodes: 

- Q1 2021 ontving u in mei 2021;  

- Q2 2021 ontving u in augustus 2021;  

- Q3 2021 ontving u in november 2021;  

- Q4 2021 ontving u in februari 2022. 

 

Let u op! 

Wij verzenden deze achteraf controles vanaf 

2021 alleen nog maar via de Berichtenbox 

van Vecozo. Gezien deze Excel bestanden 

NAW-gegevens bevatten, alsook onze 

naleving van de AVG-wetgeving, hebben wij 

voor dit beveiligd portaal van Vecozo 

gekozen. 

 

Deze achteraf controles worden per kwartaal 

verzonden aan de bij ons bekende 

contactpersonen van de cliënten-en 

zorgadministratie. 

 

De eerste 3 kwartalen ontving u nog de 

achteraf controles als zijnde een ‘kattenbel’, 

een hulpmiddel om eventuele 

overschrijdingen te monitoren en waren 

correcties nog niet per direct vereist.  

 

U heeft echter in februari 2022 deze 

controles ontvangen over Q4 van 2021 en 

daarmee feitelijk over het gehele jaar 2021. 

Dit betreft een totaaloverzicht aan 

ontvangen overschrijdingen en/of foutief 

gedeclareerde regels.  

 

 



 

Wat verwachten wij van u?  

 

Dat u daar waar nodig nog correcties 

uitvoert, dit kunt u doen uiterlijk t/m 23 

maart 2022.  

 

Wat ook de uiterste declaratiedatum is voor 

2021. * 

 

Of wanneer u een bevinding heeft n.a.v. de 

ontvangen achteraf controle(s), u dit dan 

tijdig bij ons meldt. Graag uw reactie ook via 

de Berichtenbox van Vecozo.  

 

Op het moment dat u de regels op de 

ontvangen lijsten m.b.t. Q4 van 2021 niet 

heeft gecorrigeerd, komen deze ook weer 

voor op de achteraf controles ten behoeve 

van de nacalculatie 2021. 

 

*U kunt met gegronde redenen eventueel 

uitstel tot declareren aanvragen t/m 31 

maart 2022.  U vraagt dit aan per email: 

ZKT.Declareren@vgz.nl 

 

De Achteraf controles ten behoeve van de 

nacalculatie 2021 

 

1 april 2022 is de draaidatum van de achteraf 

controlelijsten ten behoeve van de 

nacalculatie 2021.  

Wij hebben dan uw volledige productie 2021 

en eventuele correcties aangeleverd 

gekregen.  

Deze achteraf controles nacalculatie 

verzenden wij opnieuw naar u, echter nu 

naar de bij ons bekende financiële 

controllers vanuit uw organisatie. **  

 

Dit zijn wederom Excel bestanden, met 

declaratie data 2021, welke wij ook aan uw 

financiële controllers enkel en alleen via de 

Berichtenbox van Vecozo verstrekken.  

U ontvangt deze achteraf controles ten 

behoeve van de nacalculatie 2021 uiterlijk 7 

april 2022. 

 

Wat verwachten wij van u? 

 

U krijgt 5 werkdagen de tijd voor Hoor en 

Wederhoor, dus uiterlijk t/m 13 april 2022. 

Wij registreren uw reacties en nemen dit 

mee in een eventueel uit te brengen advies 

naar onze collega`s van Zorginkoop.  

 

Het is ook mogelijk dat u of uw collega n.a.v. 

de reguliere achteraf controle Q4 2021 niet 

heeft gereageerd en/of gecorrigeerd. Maar 

dat u uiteindelijk begin april 2022 geen 

achteraf controle nacalculatie 2021 ontvangt.  

 

U valt dan met uw totaalbedrag van de 

achteraf controle nacalculatie 2021 onder 

een door ons vastgesteld drempelbedrag. 

Blijft u hieronder dan komt deze controle 

uiteindelijk voor u te vervallen. 

 

Let u op! 

Wij vragen u vriendelijk doch dringend om 

altijd n.a.v. de ontvangen achteraf 

controle(s) nacalculatie 2021 te reageren. Al 

is het om enkel door te geven dat u akkoord 

gaat met de ontvangen controle. Uiteraard 

ook voor de uiterste reactietermijn. 

 

Op 19 april 2022 stellen wij, Helpdesk 

Declareren, een definitieve lijst op m.b.t. 

welke zorgaanbieders en welke 

totaalbedragen in aanmerking komen voor 

de nacalculatie 2021. Deze verstrekken wij 

aan uw (assistent) zorginkoper vanuit VGZ 

Zorgkantoren. Hij of zij zal op basis hiervan 

met uw contact opnemen gezien de 

afwikkeling van de nacalculatie 2021. 

 

**De contactgegevens van uw financiële 

controllers hebben wij doorgekregen vanuit 

uw (assistent) zorginkopers vanuit VGZ 

Zorgkantoren. 
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Berichtenbox van Vecozo m.b.t de 

verzending van deze achteraf controles 

 

Zoals eerder benoemd in deze nieuwsbrief 

verstrekken wij de achteraf controle 

bestanden, zowel de reguliere achteraf 

controles als ook de controles ten behoeve 

van de nacalculatie (2021), enkel en alleen 

nog maar via Vecozo.  

 

Het is dan ook zeer belangrijk dat u tijdig 

toegang tot de Berichtenbox van Vecozo 

regelt, mocht dit nog niet het geval zijn. 

 

Feitelijk zodra u een persoonlijk Vecozo 

certificaat heeft, of dit nu voor het 

Zorginkoop portaal is of het Elektronisch 

Declaratie Portaal (EDP). Dan kunt u op dit 

certificaat de autorisatie uitbreiden voor een 

persoonlijke berichtenbox.  

 

Voor meer informatie en/of hulp bij het 

regelen van deze autorisatie. Zie deze link 

naar de website van Vecozo. 

https://www.vecozo.nl/support/berichtenbox/

algemeen/hoe-werkt-de-functionele-

berichtenbox/ 

 

Wij vragen u om aan ons door te geven via 

welke tenaamstelling en/of gekoppeld aan 

welke AGB-code, wij u kunnen terugvinden 

in de Berichtenbox van Vecozo. Gelieve dit 

door te geven via ZKT.declareren@vgz.nl  

 

TIP! 

Vergeet u niet om ook de notificatie vanuit 

uw berichtenbox in te stellen. Zodra er dan 

in deze berichtenbox een bericht voor u klaar 

staat, krijgt u vanuit Vecozo een seintje. U 

ontvangt dan in de door u gekozen mailbox 

een email van Vecozo. 

 

Op het moment dat wij u via de 

berichtenbox een achteraf controle hebben 

toegezonden, ontvangt u ook van ons 

hiervan een notificatie per email. 

 

 

 

Opsomming belangrijke data: 

 

• 23 maart 2022, uiterste 

declaratiedatum m.b.t. uw 

declaraties over 2021; 

• 1 april 2022 sluit productiejaar 2021. 

Dient u nog bij ons declaraties over 

2021 in na 1 april 2022 dan worden 

deze wel geautomatiseerd verwerkt, 

echter in z`n geheel afgekeurd; 

• Vanaf 1 april t/m 7 april 2022 

verzenden wij aan u de achteraf 

controles ten behoeve van de 

nacalculatie;  

• Periode voor Hoor en Wederhoor 

uiterlijk t/m 13 april 2022. U wordt 

nog in de gelegenheid gesteld om te 

reageren op de ontvangen achteraf 

controle ten behoeve van de 

nacalculatie 2021;  

• Op 19 april 2022 oplevering van de 

totaallijst over welke zorgaanbieders 

en totaalbedragen in aanmerking 

komen voor de nacalculatie 2021. 

Deze lijst wordt mede opgesteld 

n.a.v. uw hoor en wederhoor 

periode. Hij wordt verstrekt aan onze 

collega`s van Zorginkoop omdat men 

de nacalculatie (samen met u) 

uitvoert.  

 

 

Nieuwe Achteraf controle per 2022 

 

Vanaf 2022 hebben wij een nieuwe achteraf 

controle m.b.t. de rechtmatigheid van uw 

declaraties ontwikkeld. Namelijk een 

controle op gedeclareerde mutatiedagen bij 

een interne verhuizing. 

Deze controle richt zich op het gegeven dat u 

bij een interne verhuizing enkel 1 mutatiedag 

(Z916 of Z917) mag declareren. Bij een 

overschrijding kunt u deze achteraf controles 

dus verwachten. Het verzoek is dan om wat 

u te veel heeft gedeclareerd aan 

mutatiedagen te corrigeren. 

 

U kunt deze controle samen met de overige 

achteraf controles ieder kwartaal van 2022 

verwachten: 

- Q1 2022 ontvangt u in mei 2022  

- Q2 2022 ontvangt u in augustus 2022;  

- Q3 2022 ontvangt u in november 2022;  
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- Q4 2022 ontvangt u in februari 2023; 

- De achteraf controles ten behoeve van de 

nacalculatie 2022 in april 2023. 

 

 

Aanspreekpunten bij het zorgkantoor  

 

Helpdesk declareren op klantniveau 

(AW319)  

Uw vragen over digitaal declareren kunt u 

stellen via ZKT.Declareren@vgz.nl 

 

Telefoonnummer: 040-2975729  

Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 

uur (voor alle informatie over declareren op 

klantniveau met het AW319 bericht).  

 

Uw vragen over AGB-codes kunt u stellen 

via ZKT.AGB@vgz.nl.  

 

Helpdesk iWlz  

Uw vragen over het VECOZO-

berichtenverkeer Wlz kunt u stellen via 

ZKT.iWlz@vgz.nl 

 

Telefoonnummer: 040- 2975290  

Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 

uur.  

 

Klantadvies  

Uw vragen over toewijzingen, de 

rekenmodule en vragen m.b.t. het aanvragen 

van Meerzorg kunt u stellen via 

klantadvieslz@vgz.nl 

 

Telefoonnummer: 088-1311660.  

Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 

uur (voor alle informatie over de indicatie en 

zorgtoewijzing (machtigingen).  

 

Nuttige adressen en sites  

 

www.vgz-zorgkantoren.nl 

Op onze website vindt u alle informatie die 

nodig is om goede langdurige zorg te 

regelen voor uw klanten.  

 

 

https://www.vektis.nl/standaardisatie/stand 

aarden/AW319-1.4 

Website met gegevens voor standaarden en 

uitwisselingen van het AW319- en het 

AW320 – bericht. Alsook benodigde 

documentatie zoals de koppeltabel en 

controlematrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ZKT.Declareren@vgz.nl
mailto:ZKT.AGB@vgz.nl
mailto:ZKT.iWlz@vgz.nl
mailto:klantadvieslz@vgz.nl
http://www.vgz-zorgkantoren.nl/
https://www.vektis.nl/standaardisatie/stand%20aarden/AW319-1.4
https://www.vektis.nl/standaardisatie/stand%20aarden/AW319-1.4


 
 


