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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over het feit dat voor uw categorie de
volgende formulieren via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) kunnen worden gedownload:
–
Productieafspraken 2012 / Voorlopige nacalculatie 2011
–
Nacalculatie 2011
De NZa maakt voor de vaststelling van budgetten voor instellingen
gebruik van gegevens die door de desbetreffende instellingen en
zorgverzekeraars door middel van het bovengenoemde formulier zijn
aangeleverd.
Procedure en indiening productieafspraken / (voorlopige)
nacalculatie 2011
Voor de voorlopige nacalculatie 2011 en nacalculatie 2011 zijn per
1 januari 2012 de beleidsregel Procedure en indieningstermijnen
vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten (BR/CU-2049) en de
regeling Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten
(NR/CU-212) van toepassing.
In de beleidsregel staat omschreven hoe de NZa de aanvaardbare kosten
vaststelt van de onder het toepassingsbereik van de beleidsregel
vallende zorgaanbieders. Hierbij valt te denken aan de procedure die
gevolgd wordt, de indieningstermijnen van formulieren en de wijze van
indiening. In de regeling staat vervolgens welke gegevens, op welk
moment en waar ingediend moeten worden door de zorgaanbieders om
de (voorlopig) aanvaardbare kosten te kunnen vaststellen. De NZa kan
gebruik maken van handhavingsinstrumenten bij de uitvoer van deze
regeling.

Bovenstaande betekent dat het formulier voorlopige nacalculatie 2011
vóór 1 april 2012 en het formulier nacalculatie 2011 vóór 1 juli 2012
ingediend moet worden bij de NZa1.
Elektronisch indienen
De formulieren worden elektronisch ingediend. U dient uw mail met
bijlagen te mailen naar formulierencure@nza.nl.
Formulier Voorlopige nacalculatie 2011
Naast de voorwaarden die genoemd worden in de regeling, dient u bij de
aanlevering van het formulier:
–
het Excel bestand van het formulier in te dienen
–
in het onderwerp “voorl nac 2011” en uw instellingsnummer op te
nemen
–
het bijgevoegde Excelformulier de volgende bestandsnaam te
geven: VN11_<zevencijferiginstellingsnummer>.xls, bijvoorbeeld
VN11_2400060.xls of VN11_810310.xls
–
op te letten dat de controlegetallen op het voorblad aansluiten met
de controlegetallen op het elektronisch ingediende formulier
–
geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen bestanden op te
nemen en de structuur en de inhoud/formules niet te wijzigen
–
het ondertekende voorblad in te scannen en als PDF-bestand mee te
sturen met uw e-mail
–
geen papieren versie op te sturen
Formulier nacalculatie 2011
Naast de voorwaarden die genoemd worden in de regeling, dient u bij de
aanlevering van het formulier:
–
het Excel bestand van het formulier in te dienen
–
in het onderwerp “nacalculatie 2011” en uw instellingsnummer op te
nemen
–
het bijgevoegde Excelformulier de volgende bestandsnaam te
geven: NC11_<zevencijferiginstellingsnummer>.xls, bijvoorbeeld
NC11_240060.xls of NC11_810310.xls
–
op te letten dat de controlegetallen op het voorblad aansluiten met
de controlegetallen op het elektronisch ingediende formulier
–
geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen bestanden op te
nemen en de structuur en de inhoud/formules niet te wijzigen
–
mutaties die u in het formulier niet kwijt kunt op te nemen in het
tabblad overige mutaties.
–
het ondertekende voorblad in te scannen en als PDF-bestand mee te
sturen met uw e-mail
–
geen papieren versie op te sturen
Vindplaats formulier
De laatste versies van de formulieren kunnen gedownload worden van
de NZa-website. U vindt deze door via de NZa-homepage www.nza.nl
naar de rubriek Wet- en regelgeving te gaan, te kiezen voor formulieren
en vervolgens Ziekenhuiszorg. Wij raden u aan om voor indiening van
het formulier de website te raadplegen en de laatste versie te
downloaden.
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Voor een compleet overzicht van de procedure en de verplichtingen, wordt verwezen
naar eerdergenoemde regelingen.
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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 vragencure@nza.nl.
Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in de
onderwerpregel uw instellingsnummer te vermelden.
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 op de
NZa website gepubliceerde documenten en werkbladen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J.C.E. Kursten
unitmanager Eerstelijnszorg en Ketens
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