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Planning opbrengstverrekening 2008

5 augustus 2009

Geachte heer/mevrouw,
In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de planning van de
opbrengstverrekening 2008. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de
definitieve opbrengstverschillen t/m 2007 vastgesteld. Inmiddels is de
NZa gestart met de opbrengstverrekening voor 2008 voor alle betrokken
categorieën (vanaf 2008 inclusief revalidatie-instellingen, categorie 100,
en epilepsie centra, categorie 040).
Opbrengstverschil per instelling
In de komende centrale ronde in september 2009 zal de nacalculatie
2008 worden verwerkt in de rekenstaten. Het vaststellen van de
definitieve opbrengstverrekening is de laatste stap in de afronding van de
nacalculatie 2008. Immers, het opbrengstverschil is het verschil tussen
het definitieve budget en de vastgestelde opbrengsten ter dekking van
het budget.
Tijdspad opbrengstverrekening
In september 2009 zal de NZa het opbrengstverschil per jaar per
instelling berekenen. Dit zal gebeuren conform de methodiek die is
gehanteerd bij de vaststelling van de opbrengstverrekening t/m 2007 bij
de algemene en academische ziekenhuizen, klinisch genetische centra,
radiotherapeutische centra, dialyse centra en epilepsie centra.
In oktober 2009 zal de NZa via een consultatieronde de berekende
opbrengstverschillen aan de instellingen en de representerende
zorgverzekeraars voorleggen. De NZa zal de consultatiedocumenten via
de e-mail verzenden. Alle betrokken instellingen en zorgverzekeraars
hebben de mogelijkheid om op de berekening te reageren of om een
nadere toelichting te vragen. Daarbij merkt de NZa op dat correcties op
de verwerkte nacalculatie alleen worden verwerkt wanneer deze
tweezijdig worden ingediend.

In december 2009 zal een externe accountant een audit uitvoeren op het Kenmerk
proces en de berekening van de NZa. De uitkomst hiervan wordt in een
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accountantsrapport gepresenteerd. In december 2009 zal de NZa
tariefbeschikkingen afgeven waarop het definitief te verrekenen bedrag
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per jaar en per instelling zal worden vermeld.
Als naar aanleiding van een bezwaar na de definitieve vaststelling van
het opbrengstverschil een correctie moet plaatsvinden, wordt deze
meegenomen bij de opbrengstverrekening 2009. De reden dat deze
correcties in een later jaar verwerkt worden heeft te maken met het feit
dat een correctie leidt tot een aanpassing van de te verrekenen bedragen
met alle zorgverzekeraars.
Opbrengstverschil per instelling per zorgverzekeraar
In juli 2010 worden de marktaandelen van de zorgverzekeraars over
2008 in opdracht van de NZa door het CVZ berekend. Dit is niet eerder
mogelijk omdat de deadline van de declaratiegegevens uitvraag bij
zorgverzekeraars 1 juni 2010 is. Aansluitend kan door de NZa definitief
worden vastgesteld welke bedragen instellingen en verzekeraars
onderling moeten verrekenen. Ook dit laatste proces en de berekening
door het CVZ zullen door een externe accountant geaudit worden.
Uiterlijk 1 september 2010 zal de NZa aan de instellingen en
zorgverzekeraars de bijlagen afgeven met de definitief te verrekenen
opbrengstverschillen 2008 per instelling per zorgverzekeraar. Deze
sluiten aan op de tariefbeschikkingen van december 2009.
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben dan kunt
u deze stellen middels een e-mail naar vragencure@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder,
directeur Zorgmarkten Cure

