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Geachte heer of mevrouw,
Met deze brief informeren wij u erover dat het volgende formulier
via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan worden
gedownload:
- Begrotingsformulier 2009
De NZa maakt voor de vaststelling van budgetten voor instellingen
gebruik van gegevens die door de desbetreffende instellingen middels
het bovengenoemde formulier zijn aangeleverd.
Uiterste inzenddatum
U dient het formulier vóór 1 juni 2009 bij de NZa in te dienen. Een
tijdige indiening en verwerking van het begrotingsformulier 2009 is van
belang bij het voorkomen van grote tarieffluctuaties bij de individuele
audiologische centra.
De NZa zal kritisch toezien op tijdige indiening van het formulier.
Volgens artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is
een ieder gehouden desgevraagd aan de NZa de gegevens en
inlichtingen te verstrekken welke redelijkerwijs voor de uitvoering van
deze wet van belang kunnen zijn. De gegevens en inlichtingen dienen te
worden verstrekt binnen een door de vrager te stellen termijn. Voor
meer informatie over de handhaving en de mogelijkheid van eenzijdige
aanlevering verwijzen wij u naar bijlage 1.
Elektronisch indienen
Het formulier kan uitsluitend elektronisch worden ingediend. U wordt
verzocht uw mail met bijlagen te mailen naar formulierencure@nza.nl.
Voor een juiste elektronische verwerking van het nacalculatieformulier
verzoeken wij u:
in het onderwerp “begroting 2009” en uw instellingsnummer op
te nemen

-

het ondertekende voorblad in te scannen en gescand mee te
Kenmerk
sturen met uw e-mail
CURE/lgrn/CI/08/61C
op te letten dat de controlegetallen op het voorblad aansluiten
09D0000313
met de controlegetallen op het elektronisch ingediende formulier Pagina
geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen bestanden in het 2 van 6
formulier op te nemen
geen papieren versie op te sturen.

Locatie formulier
Het formulier kan gedownload worden van de NZa-website. U kunt dit
vinden door via de NZa-homepage www.nza.nl naar de rubriek
Zorgaanbieder te gaan, te kiezen voor Ziekenhuiszorg en vervolgens
Formulieren.
Hieronder geven wij een beknopte toelichting op de inhoud van het
formulier.
Toetsing exploitatie 2007
In de toetsingsbedragen voor de particuliere en overheidsinstellingen is
als de definitieve prijsindex voor de loonkosten 2007 een percentage van
2,42% opgenomen.1 De taakstelling ziekteverzuim van 0,07% voor 2007
is in mindering gebracht op de definitieve prijsindex van de loonkosten
van 2,49% (zie circulaire 40c van 14 juli 2004).
Maximaal is in te calculeren:
Loonkosten particuliere instellingen
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Loonkosten overheidsinstellingen
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235,37 – € 225,76
226,86 – € 207,45
208,62 – € 179,52
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164,83

Per patiënteneenheid
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Het prijsindexcijfer voor de loonkosten is terug te vinden op de website van de NZa,
www.nza.nl
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Variabel
230,95
230,95 – € 221,51
222,55 – € 203,55
204,67 – € 176,07
176,07
161,75

Toetsing exploitatie 2008 en begroting 2009
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verwerkt.2
Maximaal is in te calculeren (begroting 2009):
Loonkosten particuliere instellingen
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Loonkosten overheidsinstellingen

500
1.000
2.000
3.500

<
–<
–<
–<
–<
>

500
1.000
2.000
3.500
5.800
5.800

patiënteneenheden
patiënteneenheden
patiënteneenheden
patiënteneenheden
patiënteneenheden
patiënteneenheden

Variabel
€ 249,85
€ 249,85 – € 239,65
€ 240,81 – € 220,21
€ 221,45 – € 190,57
€ 190,57
€ 174,97

Per patiënteneenheid
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29.900
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De vorengenoemde indelingen van patiënteneenheden dient als volgt
geïnterpreteerd te worden (zie onderstaande box):
Bijvoorbeeld voor een particuliere instelling:
Voor het aantal patiënteneenheden: 3.500 -< 5800 krijgt de
instelling het vaste bedrag € 35.900 en per patiënteneenheid
€190,57 (bedragen prijspeil 2009 - voorcalculatorisch).
Voor het meerdere boven 5800 patiënteneenheden wordt het
variabele bedrag € 174,97 (het vaste bedrag blijft € 35.900).
Dus bij bijvoorbeeld 6000 patiënteneenheden wordt de berekening:
(5.800+€190,57) + (200*€174,97) + € 35.900

2

Hierin is de taakstelling ziekteverzuim van 0,07% niet meegenomen. De taakstelling
ziekteverzuim loopt namelijk tot en met het jaar 2007.

Variabel
€ 245,16
€ 245,16 – € 235,14
€ 236,24 – € 216,07
€ 217,26 – € 186,90
€ 186,90
€ 171,70

Met circulaire BSIK/erug/CI/05/58c van 29 december 2005 bent u
geïnformeerd over de overheveling van de subsidieregeling Spraak- en
taaldiagnostiek per 1 januari 2006. In de begroting 2009 kunnen de
maximale loonkosten zoals hierboven vermeld vermeerderd worden met
de volgende bedragen (inclusief 2,0% voorcalculatorische aanpassing
van de loonkosten in 2009):
Vast
€ 21.028

Variabel
Per kind
€ 670,17

Renteprotocollering
In verband met de invoering van de beleidsregel renteprotocollering is
per 1 januari 2003 een bijlage voor renteprotocollering toegevoegd. U
bent hierover geïnformeerd via onze circulaires JM/ru/I/02/69c van 16
december 2002 en JM/ru/I/03/37c van 27 juni 2003.

Definities
Patiënteneenheden
Onder het totaal aantal patiënteneenheden wordt verstaan het aantal
behandelde/te behandelen patiënten gedurende een jaar,
vermenigvuldigd met de factor 1 voor patiënten van 16 jaar en ouder en
met een factor 1,5 voor patiënten jonger dan 16 jaar. In geval van een
eenmalige behandeling korter dan 1,5 uur geldt een halve
patiënteneenheid. Het aantal patiënteneenheden is bepalend voor de
hoogte van het vaste en variabele beleidsregelbedrag en de in de
tarieven in te calculeren (loon)kosten, overeenkomstig de tabellen voor
de particuliere- en overheidsinstellingen.
DBC-opbrengsten
Met circulaire CURE/cwoe/CI/06/56c van 21 december 2006 bent u
geïnformeerd over de invoering van de DBC-systematiek per 1 januari
2007 bij audiologische centra. Wij verzoeken u de correcte DBC-A
omzet op te nemen in het begrotingsformulier 2009, exclusief het
verrekenpercentage. De opbrengsten worden berekend aan de hand van
de hoeveelheid audiologische producten vermenigvuldigt met de tarieven
van de betreffende audiologische producten. De tarieven kunt u
terugvinden in de tariefapplicatie van de NZa of op de website van DBConderhoud.
Het is voor zelfstandige audiologische centra niet meer toegestaan te
declareren volgens de Tarieflijst Instellingen.
Ondersteuning bij de indiening van de formulieren
Voor eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire
en/of het formulier kunt u een e-mail sturen naar formulieren@nza.nl.
Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in de
onderwerpregel uw instellingsnummer te vermelden.
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De NZa merkt op dat aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in
het formulier geen rechten kunnen worden ontleend. Alleen de formele
besluiten die de NZa heeft genomen ten aanzien van budgetvaststelling
en aanpassing zijn rechtsgeldig.
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De door de NZa beschikbaar gestelde spreadsheet is gecontroleerd op
virussen. De NZa kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor
problemen die desondanks mogelijk met uw apparatuur en/of
programmatuur ontstaan als gevolg van het binnenhalen van de NZa
website van documenten en werkbladen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur a.i. Zorgmarkten Cure

Bijlage 1: Toelichting handhaving

Bijlage 1: Toelichting handhaving tijdige aanlevering en
eenzijdige/tweezijdige ondertekening
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Bestuursrechtelijke handhaving en gebruik maken van eigen
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Indien instellingen niet aan dit informatieverzoek voldoen, gaat de NZa
over tot het inzetten van handhavinginstrumenten door het opleggen van
een last onder dwangsom en/of boete.
Tevens kan de NZa het budget aanvaardbare kosten over het jaar 2008,
indien een instelling geen of onvolledige gegevens daartoe heeft
aangeleverd, op basis van eigen informatie vaststellen. Deze
bevoegdheid steunt op artikel 69 lid 1 van de Wmg en geldt
onverminderd de verplichting om aan het informatieverzoek te voldoen.
Eenzijdig en tweezijdig ondertekende formulieren
Uw instelling kan het desbetreffende formulier tweezijdig ondertekend
aanleveren aan de NZa. Naast de procedure voor tweezijdig ingediende
formulieren, kunt u ook gebruik maken van de procedure voor het
indienen van eenzijdig ondertekende formulieren. Volledigheidshalve
geven wij een korte schets van de verschillende procedures die de NZa
volgt als uw instelling een formulier tweezijdig dan wel eenzijdig
ondertekend indient.
Ten aanzien van de tweezijdig ondertekende formulieren merkt de NZa
op dat het Nacalculatieformulier 2008 als tweezijdig worden aangemerkt
als ze mede ondertekend zijn door de zorgverzekeraars. Indien dit het
geval is, zal de NZa het verzoek tweezijdig afhandelen.
Indien u overgaat tot het aanleveren aan de NZa van een eenzijdig
ondertekend formulier zal de desbetreffende zorgverzekeraar hierover
door de NZa worden geïnformeerd. Dit betekent dat wij de
desbetreffende instelling en de betrokken zorgverzekeraars een
ontvangstbevestiging sturen. In deze ontvangstbevestiging wordt
opgemerkt dat het formulier niet tweezijdig is ondertekend. Wij zullen
vervolgens na een termijn van twintig werkdagen na verzending van
deze ontvangstbevestiging overgaan tot behandeling van het verzoek.
De niet (mede) ondertekenaars van het verzoek hebben binnen de
termijn van twintig werkdagen, zo daartoe voor hen aanleiding mocht
bestaan, de gelegenheid schriftelijk op- en aanmerkingen te maken of
aan te geven dat gebruik gemaakt wenst te worden van de mogelijkheid
om gehoord te worden.

