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1. Postadressen en telefoonnummers
De postadressen en telefoonnummers kunt u raadplegen op www.rzasielzoekers.nl.
2. Periodes
De declaraties worden eenmaal per kwartaal ingediend, betrekking hebbend op het voorafgaande
kwartaal. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst.
3. Declaraties
1. De dienstverlener declareert eenmaal per kwartaal middels het Excel-format ‘Declareren’ (zie
bijlage 2) de verleende diensten in het voorgaande kwartaal.
2. De declaratie bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 NAW-gegevens en IBAN van de dienstverlener;
 AGB-code dienstverlener;
 Aard van de hulpverlening;
 Zorgpasnummer (COA nummer) van de asielzoeker;
 Geboortedatum asielzoeker;
 Ingangsdatum verwijzing;
 AGB-code verwijzer;
 Datum hulpverleningscontact;
 Aantal contacturen per hulpverleningscontact;
 Gedeclareerd bedrag op basis van de overeengekomen tarieven;
 Bij een groepsconsult wordt de tijdsbesteding als deel van een contactuur per asielzoeker
berekend en gedeclareerd.
3. De dienstverlener dient alle declaraties voor de cliënt rechtstreeks in bij Menzis COA
Administratie.
4. De dienstverlener zal zijn declaraties voor asielzoekers uiterlijk één jaar na de verleende hulp, bij
Menzis COA Administratie indienen.
5. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, verwerkt en voldoet Menzis COA Administratie de
declaratie binnen 30 dagen na factuurdatum.
6. In bijlage 2 treft u een voorbeeld van het Excel-format ‘Declareren’ aan. De dienstverlener dient
de declaraties op de voorgestelde wijze aan te bieden. Op het tabblad ‘Borderel’ vult u de
gegevens van uw organisatie in en op het tabblad ‘kwartaaldeclaratie’ vult u de gevraagde
specifieke gegevens in.
7. We willen u verzoeken om het Excel-format digitaal bij ons aan te leveren op het volgende e-mail
adres: declaraties@rzasielzoekers.nl.
Een digitale versie van dit Excel-format kunt u op onze website www.rzasielzoekers.nl vinden.
4. Afrekenspecificatie
Na verwerking van de declaratie zendt Menzis COA Administratie een specificatie van alle afgewezen
regels met daarop de volgende gegevens:
 Factuurnummer;
 Gegevens van de dienstverlener;
 Factuurdatum;
 Declaratieperiode;
 Gedeclareerd bedrag;




Gehonoreerd bedrag;
Afgewezen declaratieregels met vermelding waarom er iets wordt afgewezen en bij welke
asielzoeker.

5. Correcties
Aan de hand van de door de dienstverlener ontvangen specificatie kunnen de afgewezen declaraties,
na eventuele aanpassing, opnieuw worden gedeclareerd.
Dit dient plaats te vinden binnen 3 maanden nadat de afrekenspecificatie van de originele
kwartaaldeclaratie door Menzis COA Administratie is verzonden.
6. Wijzigen gegevens
Het wijzigen van betaalgegevens, bijvoorbeeld tenaamstelling of bankrekeningnummer, moet los van
de declaratie, schriftelijk, worden gemeld bij MCA. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de
‘Vragenlijst t.b.v. instellingen’. Dit formulier is te vinden op onze website www.rzasielzoekers.nl onder
het kopje ‘Formulieren’, kies daarna ‘Overige documenten’.
Wijzigingen van naam, adres, woonplaats en praktijkgegevens moeten bij Vektis gemeld worden via
(0900) 242 26 33 of via www.agbcode.nl. Indien in het bezit van een VECOZO-certificaat, dan kan
een deel van de gegevens in AGB gewijzigd worden via www.vecozo.nl met de applicatie:
Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ).
7. Vragen
Voor vragen over uw declaratie kunt u terecht bij declaraties@rzasielzoekers.nl, voor vragen over uw
machtiging kunt u terecht bij rzainformatie@rzasielzoekers.nl.

Bijlage 2a

Voorbeeld Excel-format ‘Declareren’

Bijlage 2b

Voorbeeld Excel-format ‘Declareren’

