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Declaratieprotocol THP en TKP instellen 
 

Als je prijsafspraken hebt gemaakt voor zorgprogramma THP en TKP, dan moet je met specifieke 

codes declareren. Kijk voor prijzen en ter controle van de instellingen altijd even goed bij de 

afspraken of in het addendum van de zorgverzekeraar. In deze handleiding stellen wij de 

declaratiesystematiek TKP en THP van Menzis in. 

Deze behandelcodes worden via het normale declaratietraject gedeclareerd. Let er op dat je per 

patiënt kiest voor de juiste categorie: profiel 1, 2 of 3. 

TKP 

Risicoprofiel Prestatiecode Diagnosecode CSI code Afschrijven tikken 

AV/BV* 

Nulmeting F1009 7022 009 1 

Profiel 1 F1022 7001 008 5 

Profiel 2 F1023 7001 008 18 

Profiel 3 AV F1024 7001 008 20 

Profiel 3 BV F1018 7001 001 1 

 

THP 

Risicoprofiel Prestatiecode Diagnosecode CSI code Afschrijven tikken 

AV/BV* 

Nulmeting F1010 6222 009 1 

Profiel 1 F1026 6201 008 4 

Profiel 2 F1027 6201 008 15 

Profiel 3 AV F1028 6201 008 20 

Profiel 3 BV F1020 6201 001 1 

* Het vast aantal tikken wordt bij het eerste declaratiemoment meegestuurd en afgeschreven. De 

nulmeting is een aparte tik en declaratie. 

** Deze wordt ook als apart declaratiemoment gezien en geldt als 1 tik op de BV. 
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De nulmeting, het vast aantal tikken op de AV en de BV gelden allemaal als 1 declaratie moment. Dit 

mag aan het begin van het plaatsvinden en zowel het bedrag als het aantal zittingen kan in één keer 

worden afgeschreven. 

Voor al deze situatie moeten aparte instellingen in Intramed worden gedaan. In deze uitleg leggen we 

dit uit. 

Voordat je deze codes kunt declareren via Intramed, moet je de volgende  aanpassingen maken: 

Vul de nulmeting THP en TKP toe aan de codelijst fysiotherapie 

1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. 

2. Dubbelklik op de actieve codelijst ‘Fysiotherapie’. 

3. Het scherm Codelijst wordt nu geopend 

 

4. Klik op tabblad "3. Behandelcodes". 

5. Klik op  om een nieuwe behandelcode toe te voegen. 

 

  



 

 

11-3-2021 Declaratieprotocol THP/TKP instellen Pagina 3 van 29 

6. Het scherm ‘Verrichtingcode’ wordt nu geopend: 

7. Vul het scherm als volgt in: 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

Het nummer mag naar eigen inzicht worden bepaald. 

8. Bewaar de gegevens met F5.  

9. Sluit het venster Verrichtingcode, nu keer je terug naar het venster Codelijst. 

10. Sluit het venster Codelijst, nu keer je terug naar het venster Codelijsten. 

 

Voor de overige declaratiemomenten voor zowel THP als TKP moet nieuwe codelijst aangemaakt 

worden met de behandelcodes en een declaratietraject. Deze worden via het normale 

declaratietraject gedeclareerd. 
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Declaratietraject THP Menzis toevoegen 

Voor THP moet je het declaratietraject als volgt aanmaken: 

Klik op tabblad "4. Zorgproducten". 

 

Op dit tabblad stel je de declaratietrajecten voor de 3 categorieën in. 

 

Categorie Laag profiel 1 

1. Klik op om een zorgproduct toe te voegen. 

 

 

Vul de velden in: 

Veld Omschrijving 

Zorgproductnr: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als je het zorgproduct 

bewaart. Je kunt hier ook zelf een nummer invullen. 

Codelijst: Automatisch wordt de codelijst ingevuld. Dat kun je niet wijzigen. 

Omschrijving: Typ een omschrijving “Profiel 1” in 

Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 
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T/m datum: Typ de datum in vanaf wanneer het zorgproduct niet meer gebruikt 

kan worden. Als er geen einddatum is laat het veld dan leeg. 

 

 

 

2. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

3. Klik op om een declaratietraject toe te voegen. 

4. Vul de velden in. 

Veld Omschrijving 

Trajectnr., Codelijst, 

Zorgproduct, T/m datum: 

Deze velden worden overgenomen uit het zorgproduct en kun je hier 

niets wijzigen. 

Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 

 

5. Klik in de lijst "Declaratiemomenten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

6. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

 Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat en 

 in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 
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De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

7. Bewaar de gegevens met F5.  

Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het declaratietraject ingevuld is:  
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Categorie midden profiel 2 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject categorie midden profiel 2. (Zie " 

categorie Laag profiel 1" voor de uitgebreide beschrijving.) 

 

1. Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de 

velden in. 

 

 

2. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

3. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 

4. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat 

en in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 

 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

  Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

5. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 
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Categorie hoog profiel 3 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject (Zie " categorie Laag profiel 1" voor 

de uitgebreide beschrijving.) Bij profiel 3 maken we twee declaratietrajecten aan omdat het eerste 

deel uit de aanvullende verzekering wordt vergoed en na 20 behandelingen uit de basis verzekering. 

Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de velden 

in. 

 

1. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

2. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 

3. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat 

en in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 

 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

 

4. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 
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Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de velden 

in. 

 

1. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

2. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 

3. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat 

en in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 

 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

 

4. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 

5. Nu zijn alle zorgproducten van de codelijst ingesteld en kun je het scherm 

‘Zorgproduct’ en het scherm ‘Codelijst’ sluiten. 
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Recidief Menzis instellen 

Profiel 1 - recidief 

1. Klik op om een zorgproduct toe te voegen. 

 

 

Vul de velden in: 

Veld Omschrijving 

Zorgproductnr: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als je het zorgproduct 

bewaart. Je kunt hier ook zelf een nummer invullen. 

Codelijst: Automatisch wordt de codelijst ingevuld. Dat kun je niet wijzigen. 

Omschrijving: Typ een omschrijving “Profiel 1 - recidief” in 

Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 

T/m datum: Typ de datum in vanaf wanneer het zorgproduct niet meer gebruikt kan 

worden. Als er geen einddatum is laat het veld dan leeg. 
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1. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

2. Klik op om een declaratietraject toe te voegen. 

3. Vul de velden in. 

Veld Omschrijving 

Trajectnr., Codelijst, 

Zorgproduct, T/m datum: 

Deze velden worden overgenomen uit het zorgproduct en kun je hier 

niets wijzigen. 

Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 

 

 

4. Klik in de lijst "Declaratiemomenten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

5. Vul de eerste regel in zoals in de volgende afbeelding. 

 

 

6. Bewaar de gegevens met F5.  

7. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het declaratietraject ingevuld is:  
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Profiel 2 - recidief 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject voor Profiel 2 - recidief. (Zie "Profiel 

1 - recidief" voor de uitgebreide beschrijving.) 

1. Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de 

velden in. 

 

2. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

3. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 
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4. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

5. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 

 

 

Profiel 3 - recidief 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject voor profiel 3 recidief (Zie  

"profiel 1 - recidief" voor de uitgebreide beschrijving.) 

 

1. Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de 

velden in. 

 

2. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

3. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 
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4. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

 

5. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 

6. Sluit het scherm Zorgproduct. Nu zie je in het scherm Codelijst de volgende zorgproducten 

 staan:  

7. Sluit het scherm codelijst, nu ga je terug naar scherm ‘Codelijsten’. 
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Declaratietraject TKP Menzis toevoegen 

Nu gaan we te codelijst en het declaratietraject voor TKP toevoegen. 

 

1. Je staat nog in het scherm ‘Codelijsten’ of klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. 

2. Klik op  om een nieuwe codelijst toe te voegen. 

3. Vul het scherm als volgt in: 

 

De velden "Omschrijving:" en "Omzetrekening:" kun je naar eigen inzicht invullen. 

4. Je kunt een omzetrekening voor dit betreffende zorgprogramma maken en invullen bij het veld 

"Omzetrekening:". Dan kun je bijhouden wat de omzet van het betreffende zorgprogramma is. Via 

het rapport "Rekeningoverzicht" kun je dat overzicht afdrukken. 

 

5. Klik op tabblad "2. Instellingen". 

6. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 



 

 

16 
11-3-2021 Declaratieprotocol THP/TKP instellen Pagina 16 van 29 

Het veld "Kleur in de agenda:" kun je naar eigen inzicht invullen. 

 

7. Ga naar tabblad "3. Behandelcodes" om alle behandelcodes toe te voegen. 

8. Je krijgt de vraag om de codelijst te bewaren. Klik op "Ja". 

Voor THP zijn er drie verschillende categorieën: profiel 1, profiel 2 en profiel 3. De bijbehorende 

verrichtingscodes voeg je toe op tabblad "3. Behandelcodes". Hierna is per categorie 

beschreven hoe je dat doet. 
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Verrichtingscodes 

Om per zorgproduct zelf inzicht te krijgen in de handelingen die per zorgproduct zijn uitgevoerd 

maak je ook nog een aantal standaard verrichtingen aan: 

 

Nr. Declaratiecode Omschrijving Vanaf 

datum 

Prijs Per 

Eenheid 

Duur Zitting 

100 Intake Intake en 

onderzoek 

01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] 1 

101 Fys Zitting 1 op 1 01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] 1 

102 Groep Groepstraining tot 

4 

01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] Leeg 

103 Groep2 Groepstraining >4 01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] Leeg 

104 eHealth eHealth 01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] Leeg 

105 Evaluatie (Eind)evaluatie 01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] 1 

106 Overleg Overleg 01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] Leeg 

107 Admin Administratie 01-01-2020 [Leeg] Zitting [duur] Leeg 

Met het veld “Zitting” bepaal je of bij een verrichting of deze als een zitting of niet wordt geteld. 

Omdat Menzis vaste tikken heeft, zal dit voor de declaratie naar de verzekeraar niet uitmaken wat je 

hier invult. 

Sluit het scherm “Verrichtingscode”. Je bent nu weer terug op tabblad “3. Behandelcodes”. Het 

tabblad ziet er nu als volgt uit: 

 

Laat dit scherm open staan. 
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Declaratietraject TKP Menzis toevoegen 

Voor THP moet je het declaratietraject als volgt aanmaken: 

1. Klik op tabblad "4. Zorgproducten". 

 

Op dit tabblad stel je de declaratietrajecten voor de 3 categorieën in. 

 

Categorie Laag profiel 1 

8. Klik op om een zorgproduct toe te voegen. 

 

 

Vul de velden in: 

Veld Omschrijving 

Zorgproductnr: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als je het zorgproduct 

bewaart. Je kunt hier ook zelf een nummer invullen. 

Codelijst: Automatisch wordt de codelijst ingevuld. Dat kun je niet wijzigen. 

Omschrijving: Typ een omschrijving “Profiel 1” in 
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Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 

T/m datum: Typ de datum in vanaf wanneer het zorgproduct niet meer gebruikt 

kan worden. Als er geen einddatum is laat het veld dan leeg. 

 

 

 

9. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

10. Klik op om een declaratietraject toe te voegen. 

11. Vul de velden in. 

Veld Omschrijving 

Trajectnr., Codelijst, 

Zorgproduct, T/m datum: 

Deze velden worden overgenomen uit het zorgproduct en kun je hier 

niets wijzigen. 

Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 

 

12. Klik in de lijst "Declaratiemomenten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

13. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

 Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat en 

 in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 

 

 

  



 

 

20 
11-3-2021 Declaratieprotocol THP/TKP instellen Pagina 20 van 29 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

14. Bewaar de gegevens met F5.  

Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het declaratietraject ingevuld is:  

 

Categorie midden profiel 2 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject categorie midden profiel 2. (Zie " 

categorie Laag profiel 1" voor de uitgebreide beschrijving.) 

 

6. Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de 

velden in. 
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7. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

8. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 

9. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat 

en in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 

 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

  Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

 

10. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 

 

Categorie hoog profiel 3 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject (Zie " categorie Laag profiel 1" voor 

de uitgebreide beschrijving.) Bij profiel 3 maken we twee declaratietrajecten aan omdat het eerste 

deel uit de aanvullende verzekering wordt vergoed en na 20 behandelingen uit de basis verzekering. 
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Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de velden 

in. 

 

5. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

6. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 

7. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat 

en in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 

 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

 

8. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 
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Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de velden 

in. 

 

6. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

7. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 

8. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

Let daarbij op dat je bij de "Prijs" de juiste prijs invult, welke in jouw addendum vermeld staat 

en in het veld "Zittingen" het juist aantal zittingen zoals in de afbeelding hieronder invult. 

 

De prijs in de volgende afbeeldingen is fictief. 

Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen in de tabel “Declaratiemomenten”.  

 

9. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 

10. Nu zijn alle zorgproducten van de codelijst ingesteld en kun je het scherm ‘Zorgproduct’ en 

 het scherm ‘Codelijst’ sluiten. 
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Recidief Menzis instellen 

Profiel 1 - recidief 

2. Klik op om een zorgproduct toe te voegen. 

 

 

Vul de velden in: 

Veld Omschrijving 

Zorgproductnr: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als je het zorgproduct 

bewaart. Je kunt hier ook zelf een nummer invullen. 

Codelijst: Automatisch wordt de codelijst ingevuld. Dat kun je niet wijzigen. 

Omschrijving: Typ een omschrijving “Profiel 1 - recidief” in 

Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 

T/m datum: Typ de datum in vanaf wanneer het zorgproduct niet meer gebruikt kan 

worden. Als er geen einddatum is laat het veld dan leeg. 
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8. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

9. Klik op om een declaratietraject toe te voegen. 

10. Vul de velden in. 

Veld Omschrijving 

Trajectnr., Codelijst, 

Zorgproduct, T/m datum: 

Deze velden worden overgenomen uit het zorgproduct en kun je hier 

niets wijzigen. 

Vanaf datum: Startdatum zorgproduct 

 

 

11. Klik in de lijst "Declaratiemomenten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

12. Vul de eerste regel in zoals in de volgende afbeelding. 

 

 

13. Bewaar de gegevens met F5.  

14. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het declaratietraject ingevuld is:  
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Profiel 2 - recidief 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject voor Profiel 2 - recidief. (Zie "Profiel 

1 - recidief" voor de uitgebreide beschrijving.) 

6. Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de 

velden in. 

 

7. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

8. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 
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9. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

10. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 

 

 

Profiel 3 - recidief 

Herhaal de stappen voor het toevoegen van een declaratietraject voor profiel 3 recidief (Zie  

"profiel 1 - recidief" voor de uitgebreide beschrijving.) 

 

8. Klik op tabblad "4. Zorgproducten" weer op  om het declaratietraject toe te voegen. Vul de 

velden in. 

 

9. Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:"; klik op "Ja" om de gegevens tussendoor te bewaren. 

10. Klik op  om een declaratietraject toe te voegen. 
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11. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. 

 

12. Bewaar de gegevens met F5. Je keert terug naar het scherm “Zorgproduct” waar het 

 declaratietraject ingevuld is. 

13. Sluit het scherm Zorgproduct. Nu zie je in het scherm Codelijst de volgende zorgproducten 

 staan: 
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Zorgprogramma instellen voor declareren 

Rapportages 

Aangezien behandelingen binnen zorgprogramma's geen eigen tarief hebben, is de werking van een 

aantal rapporten anders dan je gewend bent. De volgende rapporten zijn van toepassing: 

Bij een aantal rapporten kun je filteren op de "Status" van de behandeling. Behandelingen van 

een zorgprogramma hebben status "Nvt.". 

- Rapport "Uitgevoerde behandelingen": op dit overzicht zie je hoeveel behandelingen zijn 

uitgevoerd. 

- Rapport "Uitgevoerde behandelingen per maand": op dit overzicht zie je het aantal 

behandelingen dat per maand is uitgevoerd, maar zonder bedragen. 

- Rapport "Rekeningoverzicht": als je bij de codelijst van het zorgprogramma een 

omzetrekening hebt ingevuld, kun je een rekeningoverzicht van de betreffende omzetrekening 

afdrukken. 

 

De omzet in dit rapport geeft de "gedeclareerde omzet" weer. Wanneer de behandelingen wel 

zijn uitgevoerd, maar de bijbehorende productcode is nog niet gedeclareerd, wordt dit niet tot de 

omzet gerekend. 

 


