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In deze circulaire wordt u (nogmaals) geattendeerd op de uiterste indieningtermijn van de
normeringsverzoeken 2005, de procedure voor de afgifte van de tarieven en de
nacalculatiesystematiek 2004.

Geachte heer/mevrouw,

Per 1 januari 2005 is de bekostiging van de huisartsendienstenstructuren (HDS'en)
gewijzigd. Vanaf die datum geldt een genormeerd financieringssysteem, dat gebaseerd is op
een (maximaal) bedrag per inwoner. U bent hierover geïnformeerd via onze circulaire van
december 2004 (kenmerk MVEK/escs/V/04/4c).
In genoemde circulaire is opgenomen dat HDS en zorgverzekeraar het tariefverzoek 2005
dat aan de vaststelling van een nieuw tarief ten grondslag ligt, zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk vóór 1 januari 2005 moest indienen. Aanvragen voor de plusmodule kunnen tot
1 mei 2005 bij CTG/ZAio worden ingediend.
Op dit moment heeft CTG/ZAio van een aantal HDS'en nog geen normeringsverzoek 2005
ontvangen. Via deze circulaire willen wij u nogmaals wijzen op de deadline van de
indieningtermijn van het normeringsverzoek 2005 en de (aanvullende) plusmodule.
Daarnaast wordt ingegaan op de nacalculatiesystematiek 2004.

1.

INDIENINGTERMIJN NORMERINGSVERZOEK 2005

1.1 In de beleidsregels is opgenomen dat HDS en zorgverzekeraar voor het jaar t
gezamenlijk een nieuw tariefverzoek bij CTG/ZAio in moeten dienen vóór 1 november van
het jaar t-1. Voor de tariefverzoeken 2005 was deze eis niet meer mogelijk en is
afgesproken dat het gezamenlijk tariefverzoek 2005 zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
1 januari 2005 bij CTG/ZAio moet worden ingediend. Daarnaast werd afgesproken dat
(aanvullende) aanvragen voor de plusmodule nog tot 1 mei 2005 bij CTG/ZAio kunnen
worden ingediend.
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In het tariefverzoek dienen minimaal de volgende elementen te zijn opgenomen:
– het aantal aangesloten huisartsen (absolute aantal én aantal normpraktijken op basis
van 2.350 verzekerden);
– het adherente gebied van de HDS op basis van gemeenten en postcodes;
– het aantal inwoners in het adherente gebied plus de correcties daarop in verband met
overlappende werkgebieden en AWBZ-inwoners;
– het maximale beschikbare bedrag per inwoner (basisbedrag plus indien van toepassing
(deel van) module platteland en (deel van) module zorgconsumptie;
– de eventueel overeengekomen plusmodule plus plan van aanpak;
– het eventueel overeengekomen herallocatietraject plus plan van aanpak;
– de productieraming in termen van aantal verwachte telefonische consulten,
herhalingsrecepten, visites en consulten;
– het begrote aantal actieve huisartsenuren en het begrote aantal achterwachturen.
1.2 Tot op heden heeft een aantal HDS'en nog geen gezamenlijk normeringsverzoek 2005
ingediend. Dit betekent overigens niet dat voor die HDS'en de normering ook één of
meerdere maanden is verschoven: het overeengekomen budget zal gelden vanaf 1 januari
2005. Het eventueel te hoge of te lage tarief (zie paragraaf 2.1) over de eerste maand(en)
zal in het nieuwe tarief worden verdisconteerd.
1.3 Wij wijzen u er nogmaals op dat indien het tariefverzoek door HDS en zorgverzekeraar
na 1 mei 2005 wordt ingediend, de HDS in ieder geval niet meer in aanmerking komt voor
een plusmodule voor het jaar 2005. CTG/ZAio zal dan een budget en een daarop gebaseerd
tarief afgeven op basis van maximaal 90% van het basisbedrag.
1.4 HDS'en die al wel een tariefverzoek 2005 hebben ingediend, kunnen tot uiterlijk 1 mei
2005 gezamenlijk met de zorgverzekeraar een (onderbouwde) aanvulling op de hoogte van
de plusmodule indienen óf alsnog een plusmodule aanvragen.
1.5 Indien in de loop van het jaar 2005 blijkt dat het volume verkeerd is ingeschat, kunnen
HDS en zorgverzekeraar tot 15 juni 2005 een nieuw tarief aanvragen op basis van de
gewijzigde productie. Uiterlijk 1 juli 2005 zal een nieuwe tariefbeschikking worden
afgegeven op basis van de gewijzigde productie. Deze aanpassing zal niet met
terugwerkende kracht worden doorgevoerd.
1.6 Een tariefverzoek van een HDS en zorgverzekeraar in verband met een uitbreiding van
het werkingsgebied van de HDS, is gedurende het hele jaar toegestaan. Bij een dergelijk
uitbreidingsverzoek na 1 mei 2005 mag de overeengekomen plusmodule, uitgedrukt in
procenten van het uitgangspunt normbudget 2005, in het uitbreidingsgebied echter niet die
van het 'oude' werkingsgebied overschrijden.

2.

AFGIFTE TARIEVEN

2.1 Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat als er nog geen nieuw tarief 2005 is
vastgesteld, de tariefbeschikking die in 2004 is afgegeven, gewoon doorloopt. Het tarief dat
de HDS in rekening dient te brengen, kan echter wel zijn gewijzigd. In veel gevallen is
immers de toeslag/aftrek die in verband met de nacalculatie over de jaren 2001/2002 op het
tarief kon worden gedeclareerd, per 1 januari 2005 vervallen.
2.2 CTG/ZAio zal, indien gereed en voorzover nog niet verwerkt, de afgifte van de tarieven
op basis van de normering, combineren met het verwerken van de nacalculatie 2003 en
eventuele correcties op de nacalculatie 2001 en 2002.
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3.

NACALCULATIESYSTEMATIEK 2004

3.1 De verrekening van het jaar t geschiedt op basis van jaarstukken die moeten worden
ingediend vóór 1 juli van het jaar t+1. Eisen en inhoud van de jaarstukken zijn opgenomen in
beleidsregel V-295-8.0.-4.
3.2 Gegeven het bovenstaande dient de jaarrekening 2004 dus uiterlijk 1 juli 2005 bij
CTG/ZAio te zijn ingediend.

4.

TOT SLOT

De beleidsregels voor de huisartsendienstenstructuren, circulaires en brieven aan de
Minister over de huisartsendienstenstructuren zijn te vinden op www.ctg-zaio.nl.
Voor vragen over de huisartsendienstenstructuren kunt u contact opnemen met mevrouw
drs. J.E.F. Mertens (jmertens@ctg-zaio.nl), de heer drs. H.S.A. Scholman (hscholman@ctgzaio.nl) of mevrouw drs. M.C.M. Verbeek (mverbeek@ctg-zaio.nl).

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. van Vliet,
directeur Cure
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