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Hierbij wordt u geïnformeerd over het formulier 'Budget 2007 '
ten behoeve van de julironde.

Geachte heer/mevrouw,
Voor de zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, de
gehandicaptenzorg en de sector verpleging en verzorging (V&V) is het
formulier 'Budget 2007' ten behoeve van de julironde vanaf heden te
downloaden van onze website (www.nza.nl) 1 .

1. Uiterste inzenddatum
Wij verzoeken u het formulier 'Budget 2007' vóór 15 juli 2007 bij de NZa
in te dienen. In het formulier is een toelichting per onderdeel
opgenomen.
Wij verzoeken u alle onderdelen uit het formulier volledig (conform
Regeling algemene bepalingen informatieverstrekking op grond van
artikel 68 WMG) op basis van eindwaarden in te vullen. Voor de sector
GGZ wordt in het mutatieformulier uitgegaan van mutaties in plaats van
eindwaarden.

2. Elektronisch indienen
Met ingang van de julironde is het voor alle sectoren mogelijk het
formulier elektronisch in te dienen. U kunt uw mail met als bijlage het
ingevulde budgetformulier sturen naar inbox@nza.nl.

1

via "Zorgaanbieder' -> dossiers -> contracteerruimte AWBZ -> 2007 ->
formulieren -> budgetronde 2

Voor een juiste elektronische verwerking verzoeken wij u:
– in het onderwerp "julironde" op te nemen;
– in het emailbericht te specificeren welk formulier(en) u inzendt, zo
nodig met een toelichting;
– het bijgevoegde Excelformulier de volgende bestandsnaam te geven
[categorienummer]–[instellingsnummer].xls;
– het ondertekende voorblad (door instelling en zorgkantoor) gescand
mee te sturen of separaat per post.

3. Capaciteitswijzigingen 2007
De productieafspraken die het gevolg zijn van een wijziging van de
toelating van de intramurale capaciteit in 2007 kunnen door de
zorgaanbieders in de verschillende sectoren op de volgende wijze worden
ingediend. Voor de volledigheid melden we hier per sector op welke wijze
dit gedaan kan worden.
- Zorgaanbieders in de sector V&V kunnen het onderdeel 'Budget 2007'
van het formulier tevens gebruiken voor productieafspraken die het
gevolg zijn van een wijziging van de toelating van de intramurale
capaciteit in 2007.
- Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg kunnen voor
productieafspraken die het gevolg zijn van een wijziging van de
toelating van de intramurale capaciteit in 2007, gebruik maken van het
formulier 'Budget 2007' door middel van het aanklikken van
'Mutatieformulier capaciteitswijziging'.
- Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen voor de
productieafspraken die het gevolg zijn van een wijziging van de
toelating van de intramurale capaciteit in 2007 het 'Mutatieformulier
capaciteit en kleinschalig wonen 2007' invullen. Voor mutaties die
conform wijziging van de toelating vóór 2007 ingaan, verzoeken wij u
gebruik te maken van het wijzigingsformulier van 2005 of 2006.
Deze formulieren zijn tevens te downloaden van onze website
(www.nza.nl).
De NZa wijst erop dat een aanvraag voor een mutatie van het budget
vanwege een toelatingswijziging binnen drie maanden na de
afgiftedatum van de toelatingsbeschikking bij de NZa moet worden
ingediend.

4. Gegevens over Zorgzwaartepakketten (ZZP's)
Dit onderdeel is van toepassing op zorgaanbieders die zijn toegelaten
voor de functie verblijf. Tijdens de maartronde zijn voor het eerst de
ZZP-gegevens in het budgetformulier opgevraagd.
Het budgetformulier is voor de juli-ronde aangepast. Ter voorbereiding
op het maken van productieafspraken in ZZP's ligt de nadruk op het
aantal verwachte dagen 2007 per ZZP, derhalve is de opgave van het
aantal cliënten per ZZP in het budgetformulier komen te vervallen.
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Daarnaast zijn de volgende onderdelen in het formulier vervallen:
•
Extreme zorgzwaarte;
•
Zorgtoeslagen;
•
Dagactiviteiten gehandicaptenzorg.
De NZa wil u erop wijzen dat conform de Regeling aanlevering en
verspreiding scoregegevens ZZP's (CA/NR-100.045) het meesturen van
de ZZP-opgave verplicht is, wanneer u tijdens de juli- of oktoberronde
een bijstelling van de productieafspraken indient.

5. Aandachtspunten Gehandicaptenzorg
Berekening totaal beslag op de contracteerruimte
Om tot een totaal beslag te komen wordt in rubriek 1 het beslag op de
contracteerruimte volgens de laatste rekenstaat gevraagd. Het formulier
berekent vervolgens de mutatie ten opzichte van de laatste rekenstaat.
Tezamen vormen deze uw totale beslag op de contracteerruimte 2007.
In dit kader is het van belang dat indien u dagen wilt muteren u tevens
de bijbehorende plaatsen invult.
Vierkante meters grootschalige plaatsen verblijf
In het budgetformulier ten behoeve van de maartronde is gevraagd naar
het aantal grootschalige plaatsen eigendom en huur, uitgesplitst naar vg,
lg en zg. Indien u dit bij de maartronde niet heeft ingevuld dient u dit
alsnog volledig in te vullen. Het is in dit geval noodzakelijk dat u alle
plaatsen opnieuw invult in de desbetreffende onderdelen.

6. Tot slot
De NZa wil tenslotte het belang van correcte, volledige en tijdige
informatieverstrekking benadrukken. Dit is van belang om aanvragen zo
snel en correct mogelijk te kunnen afhandelen. Op basis hiervan kan de
NZa ook de overheid/het ministerie van VWS tijdig informeren. Dit geldt
overigens niet alleen richting de NZa maar ook richting het zorgkantoor,
dat evenzeer deze informatie nodig heeft voor een correcte en tijdige
uitvoering van zijn taken. Uw medewerking hierbij is onontbeerlijk en
wordt door de NZa zeer op prijs gesteld.
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw vaste
contactpersoon bij de NZa.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. H. Lagerwaard
directeur zorgmarkten Care
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