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Bijstelling budgetkorting € 314 miljoen naar € 233 miljoen in 2011

31 augustus 2011

Geachte heer of mevrouw,
Met circulaire CI/10/47c d.d. 23 december 2010 bent u geïnformeerd
over de budgetkorting ad. € 314 miljoen in verband met overschrijdingen
van het ziekenhuiskader in 2009, die met ingang van 1 januari 2011
structureel in de budgetten is verwerkt.
Op 4 juli 2011 hebben de minister van VWS, de NVZ, NFU, ZN en ZKN
een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord ondertekend waarin afspraken zijn
gemaakt over de bijstelling van de korting. Op 21 juli 2011 heeft de
minister van VWS de NZa een aanwijzing gegeven om de korting als
volgt aan te passen:
“In afwijking van de Aanwijzing inzake de overschrijding ziekenhuiskader
2009 ten aanzien van algemene en categorale ziekenhuizen inclusief
long/astmacentra, academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen,
instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra en dialysecentra
van 25 november 2010 (Stcrt. 2010, nr. 19323) waarbij een structurele
korting van € 314 miljoen (prijspeil 2009) is opgelegd, wordt ter
uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord de voor overschrijdingen 2009
opgelegde structurele korting alleen in 2011 eenmalig beperkt tot € 233
miljoen.”
De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 30 augustus 2011 een besluit
genomen over de bijstelling van de korting.
De NZa heeft besloten om in het jaar 2011 de budgetten op te hogen
met € 81 miljoen euro, volgens de verdeelsleutel die ook is gebruikt voor
de verdeling van de € 314 miljoen over de instellingen.

Dat betekent dat voor elke instelling het kortingsbedrag wordt bijgesteld
met dezelfde factor, 233/314 (=0,74).

Kenmerk

CI/11/31c

11D0031488

Met ingang van het jaar 2012 loopt de korting weer op naar het
oorspronkelijke niveau van € 314 miljoen, structureel. Bij de instellingen
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die in 2012 nog niet overgaan op prestatiebekostiging (long/astma
centra en epilepsie-inrichtingen) wordt de oploop van de korting in 2012 2 van 2
in het instellingsbudget verwerkt. Voor de instellingen waarvoor in 2012
prestatiebekostiging wordt ingevoerd, wordt de oploop van de korting via
het schaduwbudget verwerkt. Dat houdt in dat de korting doorwerkt in
het vast te stellen transitiebedrag en daarop gebaseerde verrekening.
Binnenkort worden de instellingen die op prestatiebekostiging overgaan
geïnformeerd over het transitiemodel waar het schaduwbudget een
onderdeel van vormt.
De aanpassing van de korting naar € 233 miljoen voor het jaar 2011 is
verwerkt in de gewijzigde beleidsregel ‘Budgetkorting 2011 in verband
met overschrijding ziekenhuiskader’ (BR/CU-2036); deze beleidsregel
vindt u binnenkort op onze website www.nza.nl, via het menu ‘wet- en
regelgeving’, onder ‘beleidsregels’, selectie ‘ziekenhuiszorg’.
Op grond van artikel 57 lid 5 van de WMG worden de tarieven in verband
met de verwerking van de korting ambtshalve vastgesteld.
De aangepaste kortingsbedragen worden in de budgetten (met
terugwerkende kracht) per 1 januari 2011 verwerkt. De NZa zal in
september 2011 nieuwe rekenstaten afgeven, waarin de korting is
verwerkt.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. K. Noorlag
plv. directeur Zorgmarkten Cure

