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Inleiding

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe productstructuur, het Zorgprestatiemodel (hierna: ZPM)
geïntroduceerd voor zowel de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als de forensische zorg (FZ). Vanaf
de genoemde datum wordt de geleverde forensische zorg niet meer geregistreerd en gefactureerd in
DBBC’s maar in prestaties vanuit het ZPM. In dit document worden eisen aan de facturatie/declaratie
beschreven die betrekking hebben op de prestaties zoals opgenomen in het ZPM.
De beleidsregels en nadere regels van de NZa dienen te worden gevolgd, maar daarnaast gelden ook
de afspraken vanuit het inkoop- en plaatsingsproces.
Voor de leesbaarheid kan er een overlap zijn met de beleidsregels vanuit de NZa; daar waar
onbedoeld een verschil ontstaat is de regelgeving vanuit de NZa leidend.
Voor zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en extramurale parameters (EP) blijft alles onveranderd. Hiervoor
wordt verwezen naar het daarop van toepassing zijnde Declaratieprotocol ZZP/EP (zie ook
www.forensischezorg.nl)

4

2

Informatie

De afspraken in dit declaratieprotocol hebben betrekking op de informatie in de declaratie en de
aanwezigheid of juistheid daarvan. Een deel van deze afspraken is verwerkt in de berichtenstandaard
GDS-801. De GDS-801 is een generieke declaratiestandaard, waardoor voor andere zorgtypen en hun
gebruikers andere afspraken kunnen gelden. De zorgaanbieder declareert de (in het kader van de
indicatiestelling) verleende zorg uitsluitend via het declaratieportaal van VECOZO.
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Kenmerken van de declaratie

Het declaratiebericht wordt onderworpen aan o.a. referentiële en verbandscontroles (zie
www.vektis.nl: GDS801-GDS802 STUBu paragraaf 5.2). ForZo/JJI voert daarnaast ook nog een aantal
controles uit. Onder andere op Plaatsing (heeft de cliënt een geldige plaatsing bij de declarerende
zorgaanbieder en valt de gedeclareerde zorgperiode binnen de looptijd van de forensische titel) en
Inkoopafspraak (is het gedeclareerde zorgproduct ingekocht bij de desbetreffende declarant). De
controles hebben betrekking op de volgende velden:

•

Begindatum forensische zorgtitel [ID3902]
De begin- en einddatum worden vergeleken met de begin- en einddatum forensische zorgtitel
(fz-titel) op het plaatsingsbesluit. De gedeclareerde zorg moet geleverd zijn binnen de looptijd
van de fz titel op het plaatsingsbesluit.

•

Einddatum forensische zorgtitel [ID3903]
De begin- en einddatum worden vergeleken met de begin- en einddatum fz titel op het
plaatsingsbesluit. De gedeclareerde zorg moet geleverd zijn binnen de looptijd van de fz titel op
het plaatsingsbesluit.

•

Gedeclareerd tarief [ID3118]
Het tarief is gelijk aan het tarief dat is afgesproken en vastgelegd in CTM.

•

Zorgaanbieder AGB-code [ID1201]
De AGB-code behoort toe aan een zorgaanbieder waarbij DJI zorg inkoopt of heeft ingekocht.

•

Prestatiecode [ID3103]
Het product waarnaar de prestatiecode verwijst komt voor op het contract van de zorgaanbieder.

•

Verzekerdennummer [ID2003]
Dit betreft het uit IFZO bekende strafrechtketennummer (SKN).

•

Plaatsingsbesluitnummer [ID3901]
Het nummer van het plaatsingsbesluit waarop de zorglevering gebaseerd is.

•

Contractnummer [ID3303]
Het factuurreferentienummer uit CTM.

•

Zorgtrajectnummer [ID3701]
Het zorgtrajectnummer wordt bij plaatsing toegevoegd aan het plaatsingsbericht en de
plaatsingsbrief om declaratie volgens het ZPM mogelijk te maken.
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•

Zorgtraject startdatum [ID3703]
De startdatum zorgtraject wordt bij plaatsing toegevoegd aan het plaatsingsbericht en de
plaatsingsbrief om declaratie volgens het ZPM mogelijk te maken.

•

Zorgvraagtypecode [ID3601]
De zorgvraagtypecode wordt door de zorgaanbieder meegegeven op de factuur richting
ForZo/JJI.
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Declaratie-eisen

In dit hoofdstuk worden de declaratie-eisen beschreven. Ze geven de betrokken partijen een leidraad
om te komen tot een juiste declaratie.
•

Declaraties kunnen alleen in Euro’s worden ingediend.

•

Vrije tekst in de declaratiestandaard wordt door ForZo/JJI niet verwerkt. Er wordt derhalve geen
gebruik gemaakt van commentaarrecords.

•

Een zorgaanbieder kan alleen zorg declareren als deze zorgaanbieder een contract heeft.

•

Alleen gecontracteerde zorg kan gedeclareerd worden.

•

De zorgaanbieder dient te beschikken over een plaatsingsbesluit op basis waarvan de zorg
geleverd wordt.

•

De geleverde zorg dient te passen bij de geïndiceerde zorg.

•

Het gedeclareerde bedrag op regelniveau moet juist zijn.

•

Het totaal gedeclareerde bedrag moet juist zijn.

•

Declaraties worden per kalendermaand ingediend.

•

De declaraties moeten per kalendermaand worden aangeleverd. Zij dienen uiterlijk de 18e van
de volgende maand gedeclareerd te zijn.

•

Het bij de facturatie gebruikte factuurnummer dient uniek te zijn.

•

Een declaratieregel heeft een uniek referentienummer.
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•

Alleen een goedgekeurde declaratie kan worden gecrediteerd.

•

Declaratieregels moeten als geheel worden gecrediteerd. ForZo/JJI vraagt hierbij uitdrukkelijk om
de creditering en de nieuwe debitering zoveel mogelijk in één bericht aan te bieden. Zie ook
www.vektis.nl : GDS801-GDS802 STUBu paragraaf 4.8.

•

Afgekeurde declaraties moeten binnen een maand gecorrigeerd worden.

•

Correcties en creditregels mogen niet verstuurd worden voor de ontvangst van het
retourbericht.

•

Alle declaraties (inclusief correcties) die betrekking hebben op jaar t-1 dienen uiterlijk vóór 1
april jaar t door ForZo/JJI te zijn ontvangen en goedgekeurd.
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Problemen met declareren moeten worden gemeld

Indien een zorgaanbieder problemen ervaart met de declaratie dan dient de zorgaanbieder de
financieel adviseur hiervan op de hoogte te brengen.
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Achteraf controles

De controle op individuele declaratiebestanden kunnen leiden tot onjuiste declaraties en deze zullen
dan ook tot afkeur leiden. Daarnaast behoudt ForZo/JJI zich het recht voor om ook achteraf controles
uit te voeren zoals administratieve controle en materiële controle.
Administratieve controle
ForZo/JJI kan naast technische, formele en materiële controle analyses uitvoeren op de facturatie. De
bevindingen hieruit (bijvoorbeeld bij dubbele facturatie) kunnen leiden tot correcties.
Materiële controle
Zorg moet geleverd zijn zoals beschreven in de NZa beleidsregels en nadere regels voor de
forensische zorg. ForZo/JJI behoudt zich het recht voor om materiële controles uit te voeren. Op
basis van de uitkomsten van de materiële controles kunnen correcties op de gedeclareerde bedragen
noodzakelijk zijn.
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