HERZIENE BESLISSING OP BEZWAAR

179758-397673

Bij brief van 25 februari 2015, die is ingekomen bij de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) op 25 februari 2015, is door het Ziekenhuis
Bernhoven te Uden (bezwaarde) bezwaar gemaakt tegen de
beschikkingen van 5 februari 2015 met de kenmerken 0102211-PT2012-Z4T-DT01 en 0102211-PT-2013-Z4T-DT01. In deze beschikkingen
is het definitieve verrekenbedrag 2012 en het definitieve verrekenbedrag
2013 vastgesteld. Dit bezwaar is bij de NZa geregistreerd onder het
zaaknummer 117264.
De NZa heeft op 25 februari 2016 de besluiten van 5 februari 2015 in
heroverweging genomen en het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard.
Dit besluit is op 25 februari 2016 aan bezwaarde toegezonden (kenmerk
117264-200330). Tegen dit besluit op bezwaar is door bezwaarde beroep
ingediend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dit
beroep is bij de NZa geregistreerd onder zaaknummer 179758. Het
beroep richt zich tegen de volgende onderdelen van het besluit van
25 februari 2016:
- D1 Herwaardering onderhanden werk en
- D2 Materiële controle: extrapolatie zelfassessment.
Bij tussenuitspraak van 31 oktober 2017 heeft het CBb het beroep op het
onderdeel D1 Herwaardering onderhanden werk gegrond verklaard en de
NZa de opdracht gegeven om binnen acht weken na verzending van de
tussenuitspraak het gebrek in het bestreden besluit te herstellen dan wel
een ander besluit daarvoor in de plaats te nemen met inachtneming van
de overwegingen en aanwijzingen in de tussenuitspraak.
In haar vergadering van 5 december 2017 heeft de Raad van Bestuur
van de NZa naar aanleiding van de tussenuitspraak de beslissing van
25 februari 2016 op het onderdeel D1 Herwaardering onderhanden werk
in heroverweging genomen. Besloten is dat het bezwaar op dit punt
gegrond wordt verklaard. Hieronder treft u de motivering van dit besluit
aan. Deze motivering vervangt onderdeel D1 (inclusief de D1a en D1b)
van het besluit van 25 februari 2016.
Beoordeling beslissing op bezwaar (herziene motivering
onderdeel D1)
D1

Herwaardering Onderhanden Werk
Bezwaarde voert – kort weergegeven – aan dat de post Onderhanden
Werk DBC’s geopend in 2011 € 3.220.077 hoger moet worden
vastgesteld.

D1a

Tussenuitspraak van 31 oktober 2017
In de tussenuitspraak van 31 oktober 2017 overweegt het CBb het
volgende:
Naar het oordeel van het College heeft appellante voldoende
aannemelijk gemaakt dat het in dit geschil in hoofdzaak niet gaat
om een herwaardering van het onderhanden werk, maar dat hier
de vraag beantwoord moet worden of appellante herstel kan
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verkrijgen van de gevolgen van een onfortuinlijke rekenfout
doordat cijfers aan de accountant zijn verstrekt en in de
jaarrekeningen zijn verwerkt die al tot 60,49% waren
gecorrigeerd. Bij de hier aan de orde zijnde (voorlopige) opgave
heeft appellante de post gewaardeerd op 60,49% van de
opbrengstwaarde vermeld in de jaarrekening 2011/2012, zich
abusievelijk niet realiserend dat het dubbelop zou zijn opnieuw
met dit percentage te rekenen. Het College is van oordeel dat een
klaarblijkelijke rekenfout als deze in redelijkheid herstelbaar moet
zijn. Het verzoek van appellante om daartoe over te gaan, heeft
verweerster ten onrechte niet gehonoreerd.
Het College stelt vast dat appellante bij brieven van
22 november 2016 bij het handelsregister een mededeling heeft
gedeponeerd als bedoeld in artikel 2:362, zesde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, inhoudende, kort gezegd, dat de
jaarrekeningen 2011 en 2012 in ernstige mate tekortschieten in
het geven van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde inzicht.
Bij elk van deze mededelingen heeft appellante een
accountantsverklaring gevoegd, op 25 november 2016 afgegeven
door een accountant verbonden aan BDO Audit & Assurance B.V.
Tevens heeft appellante herziene jaarrekeningen 2011 en 2012
bijgevoegd, waarin de verantwoording van het onderhanden werk
is gecorrigeerd. Bij de bepaling van de definitieve omzet uit
prestatiebekostiging dient verweerster, gelet op het vorenstaande
en hetgeen ook in lijn is met de Beleidsregel, de uit de eind 2016
herziene jaarrekeningen 2011 en 2012 blijkende correcties op de
waardering van het onderhanden werk alsnog mee te nemen.
Het beroep is op dit onderdeel gegrond. Verweerster zal de
definitieve transitie- en verrekenbedragen voor 2012 en 2013
opnieuw moeten vaststellen, rekening houdend met hetgeen ten
aanzien van de post 'Onderhanden Werk DBC's geopend in 2011'
blijkt uit de hiervoor genoemde herziene jaarrekeningen 2011 en
2012 van appellante.
D2b

Herziene beoordeling bezwaar
Op grond van artikel 11.1 van de Beleidsregel transitie
bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (BR/CU-2132) is de
omzet uit prestatiebekostiging voor het jaar 2012 gelijk aan de som van
de som van de (het) met inachtneming van het in de regeling
‘Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg’ bepaalde
(1) Tariefopbrengst DBC-A die overlopen uit 2011, minus het
onderhanden werk per ultimo 2011;
(2) Tariefopbrengst DOT-Bnieuw voor producten geopend en
gesloten in jaar 2012;
(3) Onderhanden werk DOT-Bnieuw voor producten geopend in 2012
en gesloten in 2013;
(4) Tariefopbrengst DOT-A2012 voor producten geopend en
gesloten in 2012;
(5) Onderhanden werk DOT-A2012 voor producten geopend in 2012
en gesloten in 2013;
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Zoals volgt uit artikel 11.4 van de Beleidsregel transitie
bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (BR/CU-2132) sluit de
NZa voor de bepaling van de omzetcomponenten genoemd in artikel 11
aan bij de jaarrekening van de instelling.
In de in november 2016 herziene jaarrekeningen 2011 en 2012 van
bezwaarde is het onderhanden werk per ultimo 2011 gewijzigd. In de
oude jaarrekening was het onderhanden werk 2011 op een niveau van
€ 8.150.000 gewaardeerd. In de herziene jaarrekeningen is deze
waardering bijgesteld naar een niveau van € 11.370.077. Dit is een
verschil van € 3.220.077. De door bezwaarde opgevoerde mutatie wordt
daarom gehonoreerd.
Gezien het voorgaande verklaart de NZa het bezwaar op onderdeel D1
Herwaardering onderhanden werk gegrond.
Vervolgprocedure
Bij deze herziene beslissing op bezwaar zijn twee nieuwe beschikkingen
gevoegd. De beschikkingen maken onderdeel uit van deze herziene
beslissing op bezwaar.
Omdat u reeds uitkeringen uit het Zorgverzekeringsfonds heeft
ontvangen, is het van belang dat u na verrekening uiteindelijk uitkomt
bij het definitieve verrekenbedrag op de beschikking. Dit geldt voor elk
van de jaren 2012 en 2013 afzonderlijk.
De definitieve positieve verrekenbedragen 2012 en 2013 worden, elk
afzonderlijk, in één keer door Zorginstituut Nederland uitbetaald uit het
Zorgverzekeringsfonds (dus niet in termijnen). Hiervoor kunt u zich tot
Zorginstituut Nederland wenden en de volgende procedure volgen:
1. U (de zorgaanbieder) moet het formulier ‘opgave
bankrekeningnummer beschikbaarheidbijdrage’ van Zorginstituut
Nederland invullen. Dit formulier kunt u vinden op onze website onder
het tabblad Beleid en regels – Formulieren – publicatiejaar 2013. Op het
formulier geeft u het bankrekeningnummer, de tenaamstelling en de
bank aan die Zorginstituut Nederland moet hanteren voor uitbetaling.
2. Een daartoe procuratie houdende functionaris binnen uw organisatie
tekent het formulier. Deze procuratiehouder dient geregistreerd te zijn
bij de Kamer van Koophandel.
3. Ter verificatie stuurt u een kopie van een recent uittreksel van de
Kamer van Koophandel mee bij het formulier aan Zorginstituut
Nederland.
4. U moet het bijbehorende beschikkingsnummer op het formulier
vermelden. U vindt dit nummer linksboven op de beschikkingen die u
van de NZa ontvangt.
5. Een kopie van de beschikking die u van de NZa ontvangt voor het
definitieve verrekenbedrag stuurt u mee met het formulier. Let op: U
ontvangt voor de definitieve verrekenbedragen 2012 en 2013 aparte
beschikkingen. Deze beschikkingen hebben verschillende
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beschikkingsnummers (kenmerken). Voor elke beschikking moet een
apart formulier worden ingevuld en bij Zorginstituut Nederland worden
ingediend.
Op het formulier staan de adresgegevens van Zorginstituut Nederland
vermeld, zodat u weet waar u het formulier naartoe moet sturen. De
betaalcyclus van Zorginstituut Nederland is als volgt ingericht: Alle
beschikkingen van de zorgaanbieders die uiterlijk de 8ste van de maand
zijn ontvangen worden nog dezelfde maand uitbetaald, op de 22e van die
maand (of de eerstvolgende werkdag als deze dag in het weekend of op
een feestdag valt).
Op de beschikking hebben wij vermeld tot welke datum u het bedrag
kunt aanvragen bij Zorginstituut Nederland.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken
na verzending/bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Adres:

College van Beroep voor het bedrijfsleven
Postbus 20021
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Het beroep moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en dient ten
minste de volgende gegevens te bevatten:
naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het beroep.
Indien mogelijk dient een afschrift van dit besluit te worden
meegezonden.
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