Bijlage bij Care 07-60

BELEIDSREGEL CA-268
Indieningstermijnen

1. Algemeen
a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als
omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn
toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging,
ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, prenatale
zorg, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit
zorgaanspraken AWBZ. Deze beleidsregel is tevens van toepassing
op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en
wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van artikel 17,
tweede lid, en/of 18 tweede lid, Besluit zorgaanspraken zijn
aangewezen.

b. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2008 en werkt terug
tot die datum indien de mededeling in de Staatscourant dat de
beleidsregel bij de NZa ter inzage ligt na deze datum plaatsvindt.
c.

De Beleidsregel indieningstermijnen met nummer II-707/III-889
eindigt op 31 december 2006.

d. De Beleidsregel indieningstermijnen met nummer CA-229 eindigt op
31 december 2007.
e.

2.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel
indieningstermijnen'.

Indieningstermijnen

2.1 Definities
Productieafspraken
Het geheel van de in het lokaal overleg door partijen overeengekomen
capaciteiten, volumeafspraken, en volume- en prijsafspraken. De
productieafspraken vormen een basis op grond waarvan de
aanvaardbare kosten worden bepaald. Aanvullende productieafspraken
zijn productieafspraken die ingediend zijn na 20 maart van jaar t.
Budgetformulier
Formulier door middel waarvan partijen verzoeken de in de
productieafspraken overeengekomen vaste tarieven en bijbehorende
prestaties (volume- en prijsafspraken) goed te keuren.
Eveneens verzoeken partijen door middel van dit formulier de
vaststelling van de verrekening van het verschil tussen de aanvaardbare
kosten en de opbrengst van de overeengekomen vaste tarieven.
Nacalculatie op geleverde productie
De jaarlijkse definitieve vaststelling van de geleverde productie (=
overeengekomen volume en prijsafspraken) van het jaar t-1 bij het
budget van het jaar t, waarbij het niveau van de totale gehonoreerde
productieafspraak van jaar t-1 de bovengrens is.
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Formulier nacalculatie op geleverde productie
Formulier door middel waarvan partijen verzoeken de geleverde
productie (= overeengekomen volume en prijsafspraken) van het jaar t1 bij het budget van het jaar t definitief vast te stellen.
Eveneens verzoeken partijen door middel van dit formulier de
vaststelling van de verrekening van het verschil tussen de aanvaardbare
kosten en de opbrengst van de overeengekomen vaste tarieven.
Daarnaast is het mogelijk vooruitlopend op de definitieve nacalculatie,
voor een aantal nacalculeerbare onderdelen van de aanvaardbare
kosten, de aanvaardbare kosten op basis van de voorlopige cijfers aan te
passen.
Nacalculatie
De jaarlijks definitieve vaststelling van het budget alsmede het
opbrengstresultaat voor het jaar t.
Nacalculatieformulier
Formulier door middel waarvan partijen verzoeken de nacalculeerbare
onderdelen van het budget vast te stellen buiten hetgeen reeds bij de
afhandeling van het formulier nacalculatie op geleverde productie is
vastgesteld.
Eveneens verzoeken partijen door middel van dit formulier de
vaststelling van de verrekening van het verschil tussen de aanvaardbare
kosten en de opbrengst van de overeengekomen vaste tarieven.
2.2

Uiterste inzenddata

2.2.1 Algemeen
Het budgetformulier dient vóór 20 maart van het jaar t bij de NZa te
worden ingediend.
Het formulier nacalculatie op geleverde productie dient vóór 20 maart
van het jaar t+1 bij de NZa te worden ingediend.
Het nacalculatieformulier dient uiterlijk op 1 oktober van het jaar t+1 in
het bezit van de NZa te zijn.
2.2.2 Uitzonderingen budgetformulier
De inzenddatum van 20 maart van het jaar t geldt niet voor 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 de NZa 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. Voor zorgaanbieders die op grond van artikel 17,
tweede lid en/of 18 tweede lid, Besluit zorgaanspraken zijn aangewezen
is het gestelde met betrekking tot capaciteitsmutaties niet van
toepassing.
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Een tweede uitzondering betreft aanvullende productieafspraken. Voor
aanvullende productieafspraken is de uiterste inzenddatum 15 oktober
van jaar t. Zorgaanbieders die op grond van artikel 17, tweede lid en/of
18 tweede lid, Besluit zorgaanspraken zijn aangewezen mogen geen
aanvullende productieafspraken indienen bij de Nza.

2.3
Gevolgen overschrijding inzenddata
Dit onderdeel van deze beleidsregel vordert dat de tarieven op grond van
artikel 52 lid 5 van de WMG door de NZa ambtshalve worden
vastgesteld.
2.3.1 Budgetformulieren
Productieafspraken ingediend na de uiterste inzenddatum van 20 maart
worden beschouwd als aanvullende productieafspraken en worden als
zodanig afgehandeld.
Aanvullende productieafspraken ingediend na de uiterste inzenddatum
van 15 oktober kunnen niet meer leiden tot een mutatie van de
aanvaardbare kosten van jaar t. Deze aanvullende productieafspraken
worden zonder inhoudelijk oordeel afgewezen omdat zij in strijd zijn met
het hiervoor gestelde.
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 Nacalculatieformulieren
2.3.3.1 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.
2.3.3.2 De procedure voor de ambtshalve vaststelling treedt in werking
nadat de NZa hiertoe een besluit heeft genomen. Op grond van
dit besluit wordt de zorgaanbieder, 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 zorgaanbieder 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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