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Geachte,
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grond van de Wet openbaarheid bestuur van 4 december 2020
ontvangen. Wij hebben uw verzoek inmiddels behandeld.
Inhoud Wob-verzoek
Bij brief van 4 december 2020 heeft u de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) gedaan. U verzoekt u de NZa om u de volgende documenten te
doen toekomen:
1. Aanvraagformulieren als vermeld in de beleidsregel acute
psychiatrische hulpverlening (BR/REG-20147a);
2. Een kopie van alle bij ons beschikbare informatie met betrekking
tot de mogelijkheid om bij nacalculatie conform randnummer 65
van het besluit tot een bijstelling van het budget voor de acute
ggz te komen;
3. Een kopie van alle correspondentie tussen vertegenwoordigers
van de NZa en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en
Zorgverzekeraars Nederland aangaande punt 1 en 2.
Hieronder geven wij per gevraagd document een toelichting.
1. Aanvraagformulieren als vermeld in de beleidsregel acute
psychiatrische hulpverlening (BR/REG-20147a)
Het aanvraagformulier voor het vaststellen van het definitieve
opbrengstresultaat is nog niet definitief. Wij sturen u de conceptversie.
Uiterlijk 1 april 2021, conform de beleidsregel, publiceren wij het
definitieve formulier op het aanvragenportaal.
Het concept aanvraagformulier bestaat uit meerdere tabbladen
waaronder tabbladen voor het definitieve budget, de definitieve
opbrengsten en het definitieve resultaat. Ook is er een tabblad waarin
een toelichting gegeven kan worden hoe de toerekening van het aantal
fte’s, bedden en kamers heeft plaatsgevonden.

Het accountantsprotocol is komen te vervallen. Dit is vervangen door een Kenmerk
bestuursverklaring. In de huidige regeling Informatieverstrekking
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(NR/REG-2107a) is de eis van een accountantsprotocol vervangen door
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de bestuursverklaring.
2. Een kopie van alle bij ons beschikbare informatie met betrekking
tot de mogelijkheid om bij nacalculatie conform randnummer 65
van het besluit tot een bijstelling van het budget voor de acute
ggz te komen;
Dat een wijziging van het budget mogelijk is bij de definitieve
vaststelling, staat in de beleidsregel acute psychiatrische hulpverlening
(BR/REG-20147a). Onder artikel 4.2.1 staat:
Er wordt niet nagecalculeerd op de waarden van de budgetparameters.
Er kan wel nacalculatie op de capaciteit (kolom “type”) plaatsvinden,
mits daaromtrent een tweezijdig verzoek wordt ingediend.
Net als bij de voorlopige vaststelling bestaat de mogelijkheid om een
éénzijdige aanvraag in te dienen (artikel 4.2 van de beleidsregel). Bij
twee eenzijdige aanvragen verwerkt de NZa de laagst ingediende
aanvraag. De NZa kan hiervan afwijken indien de vigerende beleidsregels
hiertoe aanleiding geven en/of indien op basis van nadere motiveringen
de ingediende aanvraag door de NZa als onrealistisch wordt beschouwd.
Om een beeld te vormen of de laagst ingediende aanvraag onrealistisch
is, maakt de NZa o.a. gebruik van de toelichting op de berekening van
de budgetparameters.
3. Een kopie van alle correspondentie tussen vertegenwoordigers
van de NZa en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en
Zorgverzekeraars Nederland aangaande punt 1 en 2.
Er is geen correspondentie tussen de genoemde partijen aangaande punt
1 en 2.
Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie heb ik beoordeeld aan de hand van de Wob.
Het uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt
een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.
Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde
informatie achterwege laten als zich een of meer van de in de artikelen
10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen
voordoen.
Zienswijzen
Voor dit WOB verzoek zijn geen zienswijzen gevraagd.
Besluit
De NZa besluit om uw verzoek (gedeeltelijk) toe te kennen. Er is 1
document aangetroffen die onder uw Wob-verzoek vallen. In bijlage 1 bij
dit besluit treft u een overzicht aan van alle relevante documenten. Het
document sturen wij u per e-mail toe.

Publicatie
Kenmerk
Op grond van artikel 8 van de Wob wordt dit besluit op de website van
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de NZa gepubliceerd. Gelijktijdig met de bekendmaking van dit besluit de Pagina
informatie aan u verstrekt.
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Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

M. Krijgsheld MSc
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken
na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen
bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post
of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.
Adres: Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax: 030 296 82 96
Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te 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 bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.
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