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lumpsumhonorering psychiaters en
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januari 2006

VDRK/escs/CV/5620/1900/06/1c
mevrouw drs. V.A.J. Op den Drink
030 – 296 82 94
formulierenset verrekening externe lumpsum 2005

In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de voorlopige en definitieve externe verrekening 2005
van de lumpsumhonorering psychiaters. Tevens worden de voorwaarden voor de bevoorschotting
2006 vermeld. Bij deze circulaire is een formulierenset gevoegd.

Geachte heer/mevrouw,

Algemeen
Hierbij wordt u geïnformeerd over de voorlopige en definitieve externe verrekening 2005
van de lumpsumhonorering psychiaters.
Een overzicht van de te onderscheiden stappen inzake de verrekening (voorlopig en
definitief) treft u aan in bijlage 1. In bijlage 2 is de formulierenset opgenomen, inclusief een
toelichting op de waarmerking. Voor psychiaters die werkzaam zijn in een maatschap is een
afzonderlijke toelichting op de waarmerking opgenomen (bijlage 3).
Rapport van bevindingen
In de formulierenset in bijlage 2 wordt vanaf 1 januari 2001 bij de maatschap- en de
verrekeningsaccountant niet meer gesproken van een Verklaring, maar van een Rapport
van bevindingen. Bij de privé-accountant wordt niet meer gesproken van een Verklaring,
maar van een Rapport van bevindingen of van een Mededeling.
In het Rapport van bevindingen wordt aangegeven welke werkzaamheden de accountant in
het kader van de regeling heeft verricht en wat de uitkomsten zijn van de door hem
verrichte werkzaamheden.
Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat in beginsel pas tot de definitieve verrekening zal
worden overgegaan wanneer in dit Rapport geen afwijkingen worden gemeld van de
geldende CTG/ZAio-beleidsregels en circulaires; slechts in zeer sporadische gevallen
zullen niet te voorkomen afwijkingen acceptabel worden geacht.
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Verrekening en bevoorschotting
De uiterste indieningstermijn voor de voorlopige verrekening voor 2005 is
1 september 2006. De definitieve verrekening voor 2005 moet voor 1 september 2007 bij
CTG/ZAio zijn ingediend. Het niet (tijdig) aanleveren van de gevraagde gegevens heeft
tenminste de consequentie dat wij geen nieuwe voorschotten meer zullen verlenen.
Een voorschot voor het jaar 2006 zal nog slechts worden verleend, indien óf de definitieve
verrekening over 2004 óf de voorlopige verrekening over 2005 door ons ontvangen is,
bovendien voldoet aan de vereisten, en dus door ons kan worden afgehandeld. Tevens
gaan wij er hierbij van uit dat de jaren tot en met 2003 reeds definitief zijn verrekend.
Een voorschot voor het jaar 2005 zal nog slechts worden verleend, indien tenminste de
definitieve verrekening over 2003 dan wel de voorlopige verrekening over 2004 door ons
ontvangen is, voldoet aan de vereisten, en dus door ons kan worden afgehandeld. Tevens
gaan wij er hierbij van uit dat de jaren tot en met 2002 reeds definitief zijn verrekend.
Wij merken op dat op dit moment de verwachting is dat de lumpsum honoreringsystematiek
psychiaters in het jaar 2007 niet zal worden gecontinueerd. Wij zullen u hierover
informeren, zodra hierover meer bekend is.
Voor vragen over de lumpsumhonorering psychiaters en de verrekeningsprocedure kunt u
contact opnemen met de heer drs. P.C.M. Segers of mevrouw drs. V.A.J. Op den Drink.
Deze circulaire en formulierenset is tevens beschikbaar op www.ctg-zaio.nl.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. van Vliet,
directeur Cure
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