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Formulier Herschikking budget 2012

2 augustus 2012

Met deze circulaire wordt u geïnformeerd over het formulier
‘Herschikking budget 2012’ ten behoeve van de novemberronde 2012.
Het formulier ‘Budget 2013’ zal rond 15 augustus 2012 worden
gepubliceerd.
Geachte heer of mevrouw,
Vanaf heden is het formulier ‘Herschikking Budget 2012’ ten
behoeve van de novemberronde 2012 voor alle AWBZ-sectoren te
downloaden van onze website (www.nza.nl).
1. Uiterste inzenddatum
De NZa verzoekt u het ingevulde formulier ‘Herschikking Budget 2012’
tweezijdig ondertekend vóór 1 november 2012 bij de NZa in te dienen.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat aanvragen of aanpassingen op
ingediende aanvragen die na deze datum door de NZa worden ontvangen
zonder inhoudelijk oordeel zullen worden afgewezen (zie Beleidsregel
contracteerruimte 2012 CA-300-549, artikel 8.2).
In het formulier is een toelichting per onderdeel opgenomen. U wordt
verzocht in het formulier geen mutatiewaarden maar eindwaarden in te
vullen.
2. Wijze van indiening
Wij verzoeken u het formulier elektronisch in te dienen.
Elektronische indiening maakt een snelle verwerking mogelijk. Ook is de
kans op fouten bij de verwerking van elektronische formulieren minder
groot dan bij papieren exemplaren. Inzending op papier blijft natuurlijk
mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur.
Voor een juiste verwerking van de opgaven vraagt de NZa u bij de
elektronische indiening geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen
bestanden in het formulier op te nemen en geen waarden te plakken in
het formulier maar deze in te vullen.

Bij het indienen van de formulieren vraagt de NZa u met het volgende
rekening te houden:
Per e-mail (maximaal één instellingsnummer per mail)
De mail verstuurt u aan info@nza.nl :
o
vermeld in het onderwerp van de e-mail: “Herschikking budget
2012 + 300- [instellingsnummer]”;
o
één Excel-formulier (xls) met de bestandsnaam 300[instellingsnummer].xls (bijvoorbeeld 300-100.xls);
o
een ondertekend voorblad (pdf): het door de zorgaanbieder en
het zorgkantoor ondertekende voorblad;
o
eventuele bijlagen in een apart document.
Het zenden van uw e-mail naar andere of meerdere NZa e-mailadressen
is niet gewenst en kan leiden tot vertraging in de afhandeling van uw
opgave. Indien de bestanden te groot zijn om in één e-mail te versturen,
kunt u de bestanden opsplitsen en in meerdere e-mails versturen.
Vermeld daarbij duidelijk dat de opgave gesplitst is en geef in iedere
e-mail het betreffende instellingsnummer aan en een volgnummer van
de e-mail.
Per usb-stick/cd-rom (meerdere instellingsnummers)
o
voor elke zorgaanbieder een apart zip-bestand, met daarin:
o
één Excel-formulier (xls) met de bestandsnaam 300 [instellingsnummer].xls (bijvoorbeeld 300-100.xls);
een ondertekend voorblad (pdf): het door de zorgaanbieder en
het zorgkantoor ondertekende voorblad;
o
eventuele bijlagen in een apart document;
o
bij een usb-stick graag een retouradres als bestand bijvoegen.
U krijgt binnen tien werkdagen na ontvangst van uw formulier door de
NZa schriftelijk een ontvangstbevestiging toegestuurd.
3. Eenzijdige verzoeken
Als partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen over de hoogte van
de productie en/of de hoogte van de prijzen dan kunnen partijen
individueel een eenzijdig verzoek indienen. Deze worden door de NZa in
behandeling genomen (Beleidsregel contracteerruimte CA-300-549
artikel 9.1).
Wanneer in de budgetronde voor 2012 al een afspraak met betrekking
tot een bepaalde q of een bepaalde p is vastgesteld door de NZa, zal de
NZa de vastgestelde q of p in de volgende budgetrondes alleen
aanpassen als daartoe een nieuw tweezijdig verzoek wordt ingediend.
Eenzijdige verzoeken ter aanpassing van een eerder voor datzelfde jaar
vastgestelde q of p worden afgewezen (Beleidsregel contracteerruimte
CA-300-549 artikel 9.2). Concreet betekent dit dat de NZa het budget
vaststelt conform het tweezijdig verzoek van de eerste budgetronde.
4. Capaciteitswijzigingen en contracteerruimte
Alle capaciteitsmutaties, die nog niet in de rekenstaat verwerkt zijn,
dient u in het formulier Herschikking budget 2012 op te geven. Hierover
bent u via een brief van 8 juni 2011 (kenmerk 11D0020961,
CARE/AWBZ/11/013) geïnformeerd. Na de herschikkingsronde is het niet
meer mogelijk om capaciteitsmutaties 2012 door te geven. Voor een
juiste verwerking van de capaciteitsmutaties in het formulier verwijzen
wij u naar de toelichting bij het formulier.
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U kunt alleen capaciteitsmutaties opgeven waarvoor een
toelatingswijziging is aangevraagd bij of is afgegeven door het CIBG.
Er is per (zorgkantoor)regio een maximumbedrag vastgesteld waarvoor
de zorgkantoren zorg kunnen contracteren: de contracteerruimte.
De contracteerruimte bestaat uit een deel dat betrekking heeft op
geoormerkte gelden en uit een deel dat niet geoormerkt is. Op 25 juli
2012 bent u, middels de circulaire met kenmerk Care/AWBZ/12/09c,
geïnformeerd over de aangepaste Beleidsregel contracteerruimte 2012
(CA-300-549).
5. Extreme zorgzwaarte
Voor de extreme zorgzwaarte in de gehandicaptenzorg kunt u volstaan
met de opgave van het totaalbedrag. Voorheen diende u dit te
specificeren. Dat hoeft nu niet meer. Wel dient u de NZa-sjablonen aan
te leveren. De sjablonen kunt u vinden op de website. Voor verdere
informatie wordt u verwezen naar onze circulaire AWBZ/12/06c van
2 mei 2012 en de beleidsregel CA-300-524.
6. Bekostiging Intensieve Kindzorg
Conform de regeling in 2011 vindt er ook in 2012 geen korting plaats op
de bekostiging van verpleegkundige zorg aan ernstig zieke kinderen in
het geval van een overschrijding van de contracteerruimte AWBZ. De
NZa wijst u er echter op dat alleen gemaakte productieafspraken voor
bekostiging in aanmerking komen. Bij de herschikking dienen de
productieafspraken daarom te worden aangepast aan de daadwerkelijk
geleverde zorg. De betreffende zorg is afgebakend bij de
indicatiestelling.
7. Formulier ‘Budget 2013’
Het formulier 'Budget 2013' kunt u rond 15 augustus 2012 op de site van
de NZa verwachten. Zodra deze is gepubliceerd wordt u hierover
geïnformeerd via een circulaire.
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de NZa via e-mail: VragenCare@nza.nl of via de
informatielijn telefoon: 0900 770 70 70.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

W.G.
drs. H. Lagerwaard
directeur Zorgmarkten Care
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