Bijlage 2 bij circulaire CURE/shot/CI/08/24c

Renteprotocollering

In de beleidsregels 'renteprotocollering' is voorzien in een rapportage
over het financieel beleid.* Daarvoor is de volgende procedure
vastgesteld.

Rapportage financieel beleid (van toepassing op geprotocolleerde
sectoren)
1.

De instelling vult de in deze bijlage opgenomen rapportage in.

2.

De accountant controleert de rapportage en geeft daarover een
mededeling af. Hierin staat of de rapportage al dan niet juist is
ingevuld - en zo niet welke onderdelen dit betreft - en in
hoeverre de uitkomsten van de rapportage voldoen aan de
voorwaarden van de NZa-beleidsregels 'Renteprotocollering'.

3.

De mededeling van de accountant wordt ingebracht en besproken
in het plaatselijk overleg. Van het plaatselijk overleg wordt
verwacht dat aan de NZa een standpunt wordt medegedeeld ten
aanzien van de mate waarin is voldaan aan de voorwaarden van
de NZa-beleidsregels 'Renteprotocollering' om in aanmerking te
komen voor incalculering van de rentekosten. Indien de
mededeling van de accountant leidt tot de conclusie dat niet op
alle onderdelen aan de vereisten uit het protocol is voldaan, dan
dient ook de rapportage aan verzekeraars beschikbaar te worden
gesteld. In dat geval maakt de mededeling van de accountant en
de rapportage integraal onderdeel uit van de nacalculatie en
komen uit dien hoofde dus ook voor de NZa beschikbaar. De
bevindingen van contractpartners kunnen uiteraard inhouden dat
nader inzicht dient te worden gegeven in de details van de
rapportage. Ook bij een negatief eindoordeel is de conclusie
voorstelbaar dat tussen partijen maatregelen tot verbetering van
de financiering worden afgesproken alvorens tot correcties wordt
overgegaan.

4.

De NZa conformeert zich in beginsel aan het oordeel van het
plaatselijk overleg. Is dit niet eensluidend dan zal een zelfstandig
oordeel door de NZa worden uitgesproken. Daarnaast houdt de
NZa zich te allen tijde het recht voor om, ondanks
overeenstemming op plaatselijk niveau, alle informatie op te
vragen die het nodig acht om, in het kader van zijn wettelijke
taak, zelf tot een oordeel te komen. De directie zal, in geval tot
een van het plaatselijk overleg afwijkende conclusie wordt
gekomen, de casus aan de NZa voorleggen.

*

De rapportage is opgenomen in het nacalculatieformulier

