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Geachte heer / mevrouw,
Met deze brief informeren wij u erover dat de volgende formulieren via
de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen worden
gedownload:
-

Formulier FLO-kosten 2006
Formulier FLO-kosten 2007
Formulier FLO-kosten 2008

Procedure
In de beslissing op bezwaar van 9 juli 2008 (kenmerk
MOFN/ajog/08/2232) heeft de NZa besloten voorlopig, bij wijze van
overgangsmaatregel, 60% van de in de rapporten van Deloitte geraamde
kosten voor de overgangsregeling voor het FLO voor 2006 tot en met
2008 op te nemen in het budget 2008. Dit in afwachting van de
uitkomsten van een onderzoek naar de aanvaardbaarheid van die
kosten. In de circulaire van 4 september 2008 (JKUK/thok/CI/08/43c)
heeft de NZa dit onderzoek aangekondigd.
In de beroepsprocedure tegen de hiervoor genoemde beslissing op
bezwaar, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in zijn
uitspraak van 27 mei 2009 bepaald dat de NZa uiterlijk op 14 juli 2009
het onderzoek naar de overgangsregeling FLO en het nieuwe
loopbaanbeleid moet hebben afgerond en opnieuw moet hebben beslist
op de bezwaren van de ambulancediensten. Om te bepalen welke kosten
voor de overgangsregeling redelijkerwijs voor vergoeding in aanmerking
komen, maakt de NZa onder meer gebruik van de gegevens die door de
zorgaanbieders door middel van bovengenoemde formulieren zijn
aangeleverd.

Uiterste inzenddatum
Gezien de uitspraak van het CBB en de door het CBB gestelde deadline
moet het formulier vóór 17 juni 2009 worden ingediend bij de NZa,
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voorzien van een rapport van bevindingen. Gezien de krappe deadline
MBOY/mvem/CI/09/16C/
die gesteld wordt, kan de NZa zich voorstellen dat het niet mogelijk is
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om vóór 17 juni het rapport van bevindingen gereed te hebben. De NZa
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heeft er begrip voor wanneer het rapport van bevindingen wordt
2 van 2
nagezonden. Het rapport van bevindingen moet in dat geval vóór 26 juni
worden ingediend bij de NZa. De NZa zal kritisch toezien op tijdige,
juiste en volledige indiening van het formulier.
Elektronisch indienen
De formulieren kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend. U
wordt verzocht uw mail met bijlagen te mailen naar:
formulierencure@nza.nl. Voor een juiste elektronische verwerking van
het formulier FLO-kosten 2006/2007/2008 ambulancediensten verzoeken
wij u:
-

-

in het onderwerp “FLO-kosten 2006/2007/2008 ambulance” en
uw instellingsnummer op te nemen
het bijgevoegde Excelformulier de volgende bestandsnaam te
geven: FLO2006_<zevencijferiginstellingsnummer>.xls,
bijvoorbeeld FLO2006_2400060.xls
het ondertekende voorblad in te scannen en gescand mee te
sturen met uw e-mail
geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen bestanden in het
formulier op te nemen
geen papieren versie op te sturen.

De NZa neemt in haar vergadering van 14 juli 2009 een nieuwe
beslissing op de bezwaren van de ambulancediensten, mede op basis van
de door de ambulancediensten aangeleverde gegevens.
Vindplaats 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 Ambulancezorg en vervolgens
Formulieren.
Voor eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire
en/of het formulier kunt u contact opnemen met de heer J. van Kuik of
de heer M. Bovy (T. 030-2968763).
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.
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 Zorgmarkten Cure

