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Geachte heer/mevrouw,

1.

Verrekeningsformulieren 2007

Hierbij ontvangt u een formulierenset voor de voorlopige en definitieve
verrekening 2007 van de externe lumpsumhonorering medisch
specialisten (bijlage 2a en 2b). In deze formulierenset is een toelichting
op de waarmerking opgenomen. Een overzicht van de te onderscheiden
stappen inzake de verrekening (voorlopig en definitief) treft u aan in
bijlage 1.
De uiterste indieningtermijn voor het aanleveren van uw verzoek tot
voorlopige verrekening 2007 is 1 september 2008. Voor de aanlevering
van uw verzoek tot definitieve verrekening 2007 is deze gesteld op
1 september 2009. Het onderwerp indieningtermijnen zal in paragraaf 6
nader belicht worden.
De opzet van de verrekeningsformulieren 2007 is niet gewijzigd ten
opzichte van de verrekeningsformulieren 2006. De
verrekeningsformulieren 2007 zijn gebaseerd op de beleidsregel met
nummer CI-1017. Deze beleidsregel vindt u in bijlage 3.
Hierbij wordt opgemerkt dat de beleidsregel CI-1017 een ingangsdatum
van 1 oktober 2007 heeft. De voorafgaande beleidsregel CI-985 is
inhoudelijk identiek, met als uitzondering dat de einddatum van
31 december 2007 hierin niet is verwerkt. Ten behoeve van de
overzichtelijkheid wordt in de verrekenformulieren enkel naar
beleidsregel CI-1017 verwezen. U kunt dit echter opvatten als een
verwijzing naar de voorafgaande beleidsregel CI-985 (voor de periode tot
1 oktober 2007) en de vigerende beleidsregel CI-1017 (voor de periode
vanaf 1 oktober 2007).
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Om inzicht te blijven houden in de capaciteit binnen de lokale initiatieven 2 van 4
gedurende 2007 wordt u gevraagd het formulier in bijlage 4 in te vullen.
Het betreft een overzicht van de aantallen specialisten en artsassistenten, die gemiddeld over 2007 werkelijk aanwezig waren binnen
het lokaal initiatief. Wij verzoeken u deze bijlage tegelijkertijd met uw
verzoek tot voorlopige verrekening 2007 in te dienen. Overigens zullen
de aangeleverde gegevens niet van invloed zijn op de hoogte van de vast
te stellen verrekening.
3.

'Omzet elders'

De door de medisch specialisten gedeclareerde omzet die ter dekking
van de lumpsum moet worden verantwoord, is beschreven in de
omzetdefinitie. De omzetdefinitie is vastgelegd in beleidsregel CI-1017.
De verrekeningsaccountant dient in het Rapport van bevindingen te
bevestigen dat alle gedeclareerde prestaties die binnen deze
omzetdefinitie vallen, zijn meegenomen in de omzetverantwoording.
In de omzetdefinitie staat dat in het kader van de verrekening onder
omzet wordt verstaan: alle declaraties voor hulp verricht in het
desbetreffende jaar door de deelnemende medisch specialisten.
Alleen praktijkdelen waarvoor door de Minister van VWS expliciet
toestemming is verleend, dat deze niet deelnemen aan het initiatief,
kunnen buiten de verrekening worden gelaten. De omzet in deze
praktijkdelen dient wel bij de verrekening afzonderlijk in een aparte
bijlage vermeld te worden.
Met deze expliciete toestemming wordt bedoeld dat de Minister van VWS
op basis van een gezamenlijk verzoek van het lokaal initiatief
toestemming geeft om specifieke en afgebakende omzet niet in de
omzetverantwoording op te nemen. Deze toestemming dient te zijn
verkregen per deelnemend specialisme en per omzetdeel.
4.

Verrekening openstaande DBC’s ultimo 2007

In onze circulaire van 5 oktober 2007 met als onderwerp Regelgeving
2008 (kenmerk BHAE/shot/CI/07/64c) is aangegeven dat de NZa geen
aanvullende regelgeving zal vaststellen inzake het onderhanden werk
medisch specialisten ultimo 2007 dat zal moeten worden aangewend ter
dekking van de lumpsum. De NZa benadrukt echter wel dat 2007 het
laatste jaar van lumpsumverrekening is. Een te hoge of te lage
waardering van de aan 2007 toe te rekenen omzet uit openstaande
DBC’s (A-segment) ultimo 2007 wordt, in tegenstelling tot 2005 en
2006, niet meer gecorrigeerd in een volgend verrekenjaar.
De theoretische benadering van de waardering van het onderhanden
werk van het honorarium van de medisch specialisten op basis van het
onderhanden werk van het ziekenhuis (zoals in 2005 en 2006 als
handreiking werd geboden), zal voor de meeste lokale initiatieven in
2007 niet de juiste methode zijn om het onderhanden werk 2007 correct
te waarderen in het kader van de afwikkeling van de lumpsum.

Om een handreiking te bieden voor een meer correcte benadering van
deze waarde, wordt op het verrekenformulier de totale
honorariumwaarde van de ultimo 2007 nog openstaande DBC’s (Asegment) van de aan het lokaal initiatief deelnemende specialismen
opgevraagd. De partijen geven vervolgens aan welk deel van deze
waarde aan 2007 moet worden toegerekend. Richtlijn hierbij is dat 50%
van de totale honorariumwaarde uit de ultimo 2007 openstaande DBC’s
aan 2007 wordt toegerekend en 50% aan 2008. Bij een gelijkmatige
spreiding van declaratie zal deze verhouding leiden tot een
honorariumwaarde die recht doet aan de in 2007 geleverde productie.
Bovenstaande methode zal niet voor alle lokale initiatieven passend zijn.
Een aanleiding om af te wijken van de 50% benadering kan zijn dat
wordt geconstateerd dat veel DBC’s onterecht nog openstaan per ultimo
2007. In dat geval kunnen de aan het lokaal initiatief deelnemende
parijen overeenkomen af te wijken van de 50%. Het is ook denkbaar dat
hier een differentiatie per specialisme wordt aangebracht.
Het is ook mogelijk dat de totale honorariumwaarde uit openstaande
DBC’s ultimo 2007 niet vast te stellen is, omdat deze DBC’s niet vooraf
getypeerd zijn (bij opening), maar achteraf afgeleid worden op basis van
tot ultimo 2007 verrichte productie. In dat geval geeft een 50%
benadering van de honorariumwaarde van de ultimo 2007 openstaande
DBC’s geen juist beeld. De partijen deelnemend aan het lokaal initiatief
dienen dan een andere, beter passende methode te hanteren voor de
vaststelling van het honorariumbedrag dat dient te worden aangewend
ter dekking van de lumpsum 2007.
De waardering van de totale honorariumwaarde van de ultimo 2007 nog
openstaande DBC’s vormt geen onderdeel van de
controlewerkzaamheden van de verrekenaccountant.
5.

In- en uittreden van specialismen lokaal initiatief

Aan de lumpsumfinanciering van een lokaal initiatief dient per
lumpsumjaar een door het Ministerie van VWS goedgekeurde
raamovereenkomst ten grondslag te liggen. Het komt regelmatig voor
dat de NZa gevraagd wordt de lumpsum op basis van een verzoek vanuit
het lokaal initiatief aan te passen naar aanleiding van het in- en
uittreden van specialismen. In het begeleidend schrijven bij de
formulierenset ten behoeve van de lumpsumverrekening 2006 wordt
uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de NZa de verschillende
varianten van het in- en uittreden van specialismen verwerkt in de
lumpsum. Indien deze situatie in 2007 van toepassing is verwijzen wij
daarom voor meer informatie naar dit schrijven.
6.

Indieningtermijn

Zoals bekend is voor de aanlevering van uw verzoek tot voorlopige en
definitieve verrekening een indieningtermijn gesteld (1 september jaar
t+1 respectievelijk 1 september jaar t+2). Deze indieningtermijn is
vastgelegd in een beleidsregel en staat tevens vermeld in de
verrekeningsformulieren.
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Mede met het oog op de ontwikkelingen na de afschaffing van de
lumpsummethodiek, heeft de NZa besloten om in tegenstelling tot
voorgaande jaren ook de indiening van de voorlopige verrekening
2007 stringent te toetsen en te handhaven. Op basis van de in
september 2008 te ontvangen voorlopige omzetgegevens 2007,
aangevuld met de door het lokaal initiatief aan te leveren
productiegegevens 2007, kan de hoogte van de lumpsum 2007 in
september 2008 met redelijke zekerheid worden vastgesteld.
De NZa verzoekt de partijen binnen het lokaal initiatief om er op toe te
zien dat de gestelde indieningtermijnen voor zowel de voorlopige als de
definitieve lumpsumverrekening 2007 ook daadwerkelijk gehaald
worden. indien het mogelijk is de verrekeningen al in een eerder stadium
aan te leveren, verdient dit de voorkeur.
7.

Vragen

Voor algemene vragen over de lumpsumfinanciering medisch
specialisten, de verrekeningsprocedure of specifieke vragen met
betrekking tot de berekening van de lumpsum voor uw lokaal initiatief
kunt u zich, onder vermelding van het NZa-nummer van uw lokaal
initiatief, wenden tot het volgende e-mailadres: vrijeberoepen@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. L.M. Hoppen
directeur Zorgmarkten Cure
Bijlage(n): 5
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