BELEIDSREGEL II-680 / III-833
Bijlage 15 bij circulaire
PTYN/masr/III/04/GGZ-04c/GHZ-07c
Indieningstermijnen

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg, als vermeld in artikel 1
onder A, nummers 10, 16a, 16b en 17 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (1991, Stb. 732)
dat laatstelijk gewijzigd is bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van
5 november 2002 (Stb. 2002, 549).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2004 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor de beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De termijn van de goedgekeurde beleidsregels II-354/III-489, II-518, II-640 en IV-450 met
betrekking tot onderstaande onderwerpen en de onder 1.a aangeduide categorieën van organen
voor gezondheidszorg geldt, wordt gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot en met 31 december 2003'.

e.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel indieningstermijnen'.

2.

INDIENINGSTERMIJNEN

2.1 Definities
2.1.1

Budgetformulier / formulier voorlopige nacalculatie

Dit is het formulier waarin partijen jaarlijks onder andere mutaties in de capaciteits- en productieeenheden en mutaties in de nacalculeerbare onderdelen van de aanvaardbare kosten aan het CTG
kenbaar maken.
a. Productieafspraken
Op basis van de overeengekomen mutaties in de capaciteits- en productie-eenheden worden de
aanvaardbare kosten aangepast.
b. Voorlopige nacalculatie
Op basis van de (concept)-jaarrekening - vooruitlopend op de formele nacalculatie – kunnen voor een
aantal nacalculeerbare onderdelen van de aanvaardbare kosten de kostenmutaties worden
opgenomen. In dit formulier wordt ten behoeve van de voorlopige nacalculatie ook de werkelijk
gerealiseerde productie over het voorafgaande jaar vermeld. Indien van toepassing wordt hierin ook
het verschil tussen de werkelijke en de door het CTG berekende opbrengst opgenomen. Het
verwerken van deze mutaties in de aanvaardbare kosten respectievelijk de tarieven draagt een
voorlopig karakter.
2.1.2

Nacalculatieformulier

Dit is het formulier op basis waarvan een definitieve beoordeling plaats vindt van de nacalculeerbare
kostenmutaties en van de werkelijke tariefopbrengst. Na verwerking van dit formulier door het CTG is
een jaargang definitief afgehandeld.
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2.2 Uiterste inzenddata
2.2.1

Algemeen

Het budgetformulier dient vóór 1 maart van het jaar t bij het CTG te worden ingediend. Het formulier
voorlopige nacalculatie dient voor 1 maart van het jaar t+1 bij het CTG te worden ingediend. Het
nacalculatieformulier dient uiterlijk op 1 oktober van het jaar t+1 in het bezit van het CTG te zijn. In
afwijking hiervan dient voor de jaren 2003 en 2004 het nacalculatieformulier uiterlijk op 1 december
2004, respectievelijk op 1 november 2005 in het bezit van het CTG te zijn.
2.2.2

Uitzonderingen budgetformulier

De inzenddatum van 1 maart van het jaar t geldt niet indien partijen geen overeenstemming kunnen
bereiken over het niveau van de productie en zich in verband hiermee voor 1 maart van het jaar t voor
arbitrage hebben gewend tot de Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg (LALO). Voor deze
uitzonderingssituatie wordt de uiterste inzenddatum verlengd tot één maand na de uitspraak van de
LALO-commissie.
Een tweede uitzondering betreft mutaties in de capaciteits- en productie-eenheden met betrekking tot
wijzigingen in het aantal bedden en dergelijke die optreden in de loop van het jaar t waarvoor een
toelatingsbeschikking benodigd is. Voor deze uitzonderingssituaties wordt de uiterste inzenddatum
verlengd tot drie maanden na de datum waarop de toelatingsbeschikking met betrekking tot de
capaciteitsmutatie is afgegeven. Voor de verwerking in het budget van de kostengevolgen van
capaciteitsmutaties hoeft echter niet op de toelatingsbeschikking te worden gewacht. Het staat
partijen vrij vooruitlopend op de toelatingsbeschikking het CTG te verzoeken de bedoelde kosten al in
het budget op te nemen. In dat geval geschiedt de budgetaanpassing onder voorbehoud van de nog
af te geven gewijzigde toelatingsbeschikking.
2.3 Gevolgen overschrijding inzenddata
2.3.1

Budgetformulieren

Productieafspraken die na de uiterste inzenddatum worden ontvangen kunnen niet meer leiden tot
een mutatie van de aanvaardbare kosten van jaar t. De productieafspraken uit dit formulier zullen
zonder inhoudelijk oordeel worden afgewezen.
2.3.2

Budgetaanpassingen als gevolg van een wijziging van de capaciteit (bedden en dergelijke)

In geval een verzoek om aanpassing van het budget als gevolg van een capaciteitsmutatie na de
uiterste inzenddatum wordt ontvangen wordt de datum waarop de kostenmutatie in het budget ingaat
opgeschoven met het aantal dagen waarmee de uiterste inzenddatum is overschreden. Het verzoek
wordt voor de periode die ligt tussen de datum waarop de gewijzigde toelating ingaat en de datum
waarop de kostengevolgen in het budget ingaan zonder inhoudelijk oordeel afgewezen.
2.3.3
2.3.3.1

2.3.3.2

Nacalculatieformulieren
Indien niet wordt voldaan aan de in artikel 2.2 genoemde inzenddatum wordt de
nacalculatie, nadat de in 2.3.3.2 genoemde procedure is doorlopen, ambtshalve vastgesteld
op 98½% van het tot dan toe laatst vastgestelde budget van dat jaar.
De procedure voor de ambtshalve vaststelling treedt in werking nadat het CTG hiertoe een
besluit heeft genomen. Op grond van dit besluit wordt de instelling, waarvan het
nacalculatieformulier ontbreekt, schriftelijk bericht dat na een periode van drie maanden na
dagtekening van het bericht de nacalculatie ambtshalve zal worden vastgesteld op 98½%
van het tot dan toe laatst vastgestelde budget van dat jaar. Gedurende deze drie maanden
heeft de instelling nog de gelegenheid het nacalculatieformulier in te dienen. Een maand
voor het verstrijken van de periode van drie maanden wordt zonodig een
herinneringsschrijven verzonden. Na afloop van deze maand wordt de nacalculatie
ambtshalve vastgesteld op 98½% van het tot dan toe laatst vastgestelde budget van dat
jaar.
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