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Geachte mevrouw/meneer,
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt signalen dat sommige
zorgaanbieders zorg leveren bovenop de door de NZa geaccordeerde
productieafspraken tijdens de budgetronde in maart 2007. Hiervan is het
zorgkantoor soms op de hoogte gesteld.
De NZa hecht eraan uw instelling er op te wijzen dat het leveren van
AWBZ-zorg zonder geaccordeerde productieafspraak door de NZa voor
uw eigen risico is.
De wet- en regelgeving is duidelijk over de levering van geïndiceerde
AWBZ-zorg zonder geldige productieafspraak: dit is voor eigen risico van
uw instelling, waarvoor u (later) niet de NZa of de overheid kunt
aanspreken.
Indien u er toch voor kiest om ondanks het ontbreken van geaccordeerde
productieafspraken (extra) AWBZ-zorg te leveren - waarvan aldus niet
zeker is of tijdens de budgetronde op 15 juli en/of 15 oktober 2007
daarvoor aanvullende productieafspraken met het zorgkantoor kunnen
worden gemaakt - dient u zich te realiseren dat dit gevolgen kan hebben
voor het door uw instelling te voeren investerings- en personeelsbeleid.
Uw instelling dient daarom rekening te houden met alle mogelijke
daaraan verbonden financiële consequenties voor uw instelling.

Nogmaals wijst de NZa u erop dat de herschikking gerealiseerde
productie 2006 een eenmalig besluit van de toenmalige staatssecretaris
is geweest gezien de bijzondere omstandigheden van de knelpunten in
de AWBZ in dat jaar. Aan deze herschikking in 2006 kunnen, zoals ook
verwoord in de betreffende Beleidsregel, geen rechten worden ontleend
voor eerdere of latere jaren.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

mr. drs. I.J.H.C. van den Boomen
plv. directeur zorgmarkten Care
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