
Kerngegevens Wlz-uitvoerders 2017 

 

Totaal 
 x € 1.000 

Totaal bedrijfsopbrengsten 2017 exclusief subsidies  Wlz 19.986.793 
Totaal schaden 2017 exclusief subsidies  Wlz 19.830.589 
Budget beheerskosten over 2017 Wlz 157.112 
Beheerskosten 2017 exclusief technische voorziening Wlz 149.032 
Wettelijke reserve Wlz 31-12-2017           Wlz 28.675 
Bron: financieel verslag Wlz-uitvoerders 

  
   Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) Wlz 1.280 
Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) Wlz 1.196.707 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) Wlz 27.858 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) Wlz 1.283.626 
Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel – Beheerskosten (te corrigeren) Wlz 0 
Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel – Beheerskosten (niet te corrigeren) Wlz 0 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel  - Beheerskosten (te corrigeren) Wlz 0 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel  - Beheerskosten (niet te corrigeren) Wlz 0 
Bron: foutentabel behorend bij bestuursverklaring Wlz-uitvoerder en ook gerapporteerd door de accountant 

  
   Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa - Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) Wlz 15.067 
Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa - Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) Wlz  -/- 3 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) Wlz 24 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) Wlz 239.002 
Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa – Beheerskosten (te corrigeren) Wlz -/- 514 
Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa – Beheerskosten (niet te corrigeren) Wlz -/- 37 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Beheerskosten (te corrigeren) Wlz 0 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Beheerskosten (niet te corrigeren) Wlz 0 
   
Bron: NZa 

  

Bijlage 1 



 
 

 

 

 

 

 

   

Totaal bedrijfsopbrengsten 2017 exclusief subsidies  AWBZ 12.690 
Totaal schaden 2017 exclusief subsidies  AWBZ 19.547 
Budget beheerskosten over 2017 AWBZ 123 
Beheerskosten 2017 exclusief technische voorziening AWBZ 2.302 
Bron: financieel verslag Wlz-uitvoerders 
  

 Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) AWBZ 16 
Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) AWBZ  548 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) AWBZ 6.964 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel - Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) AWBZ 158 
Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel – Beheerskosten (te corrigeren) AWBZ 0 
Onrechtmatigheden zoals gerapporteerd in de foutentabel – Beheerskosten (niet te corrigeren) AWBZ 51 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel  - Beheerskosten (te corrigeren) AWBZ 0 
Onzekerheden zoals gerapporteerd in de foutentabel  - Beheerskosten (niet te corrigeren) AWBZ 0 
Bron: foutentabel behorend bij bestuursverklaring Wlz-uitvoerder en ook gerapporteerd door de accountant 
 

  Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa - Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) AWBZ 0 
Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa - Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) AWBZ  0 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Bedrijfsopbrengsten en schaden (te corrigeren) AWBZ 0 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Bedrijfsopbrengsten en schaden (niet te corrigeren) AWBZ 0 
Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa – Beheerskosten (te corrigeren) AWBZ 565 
Aanvullende onrechtmatigheden gerapporteerd door NZa – Beheerskosten (niet te corrigeren) AWBZ 0 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Beheerskosten (te corrigeren) AWBZ 470 
Aanvullende onzekerheden zoals gerapporteerd door NZa-  Beheerskosten (niet te corrigeren) AWBZ 0 
Bron: NZa 

   
De NZa heeft aanvullende onzekerheden gerapporteerd als er sprake is van bedragen welke al verantwoord zijn. 

  


