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Geachte heer / mevrouw,
In augustus heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve
opbrengstverschillen 2005 en de voorlopige opbrengstverschillen 2006
vastgesteld. Deze bedragen staan vermeld op de afgegeven
tariefbeschikkingen aan de ziekenhuizen met de ingangsdatum 1
september 2007. In oktober 2007 is vervolgens de verdeling van deze
opbrengstverschillen over de verschillende verzekeraars naar zowel
ziekenhuizen als verzekeraars gecommuniceerd.
De NZa heeft de te verrekenen opbrengstverschillen berekend door de
werkelijke opbrengsten te vergelijken met de post 'verrekend in
opbrengsten' uit de rekenstaat. De NZa heeft zich hierbij gebaseerd op
de door lokale partijen ingevulde en ondertekende
opbrengstverrekeningsformulieren.
De afgelopen weken hebben de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
overleg gevoerd over de berekeningswijze van de opbrengstverschillen.
De gezamenlijke conclusie is dat het verrekeningssysteem van de NZA
sluitend is. Vastgesteld is dat alles wat afgerekend moet worden, ook
daadwerkelijk wordt afgerekend. Uit een nadere analyse blijkt echter dat
de te verrekenen bedragen niet altijd aan de juiste jaren worden
toegerekend. De oorzaak ligt ten dele in het feit dat de post 'verrekend
in opbrengsten' verrekeningen uit oude jaren en verschuivingen naar
volgende jaren omvat. Voor verzekeraars is het van belang dat de
bedragen in het juiste (schade)jaar terecht komen in verband met de
afronding van de ziekenfondswet, de verschillen in risicoregimes tussen
de jaren en het grote aantal verzekerden dat van verzekeraar is
gewisseld.

Momenteel wordt in kaart gebracht welke bedragen zijn doorgeschoven
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naar andere jaren. De NZa zal per ziekenhuis inzichtelijk maken welke
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bedragen met betrekking tot de opbrengstverrekening 2005 en 2006 zijn
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doorgeschoven naar latere jaren. Dit zal er in ieder geval toe leiden dat
2 van 2
schadelastbedragen voor de jaren 2005 en 2006 voor de
zorgverzekeraars worden aangepast.
Begin februari 2008 zal de NZa de ziekenhuizen en verzekeraars nader
informeren over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
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