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Geachte heer, mevrouw,
De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft u, in de circulaire van
28 september 2012 met kenmerk CI/12/87c, geïnformeerd over het
formulier productieafspraken GGZ 2013. De NZa heeft u verzocht om dit
formulier in te dienen vóór 1 maart 2013. Met deze brief willen wij u
herinneren aan dit verzoek en wijzen wij u op de consequenties van niet
tijdige indiening door uw instelling.
Wettelijke plicht voor aanlevering het formulier productieafspraken 2013
Uw instelling dient op grond van artikel 61 Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) vóór 1 maart 2013 over te gaan tot indiening
van het productieafsprakenformulier 2013.
Bestuursrechtelijke handhaving
Wij vertrouwen erop dat u tijdig zult overgaan tot het indienen van het
productieformulier GGZ. Ik moet u er echter op wijzen dat indien de NZa
niet voor 1 maart 2013 in het bezit is van het productieformulier GGZ,
de NZa over zal gaan tot het inzetten van het haar toegekende
handhavingsinstrumentarium zoals een last onder dwangsom of een
boette.
Ook indien u geen overeenkomst heeft bereikt met de representerende
zorgverzekeraars, dient u over te gaan tot aanlevering van het
productieformulier GGZ. Wij wijzen u op de mogelijkheid om het
formulier in dat geval eenzijdig in te dienen.
Indien u inmiddels aan bovengenoemd informatieverzoek heeft voldaan,
kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure
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Toelichting eenzijdige indiening
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 definitieve productieafspraken 2013 als tweezijdig worden
aangemerkt als het mede ondertekend is door de zorgverzekeraars.
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 betrokken
zorgverzekeraars een ontvangstbevestiging sturen. In deze
ontvangstbevestiging wordt opgemerkt dat het formulier niet tweezijdig
is ondertekend. Wij zullen vervolgens na een termijn van vier weken na
verzending van deze ontvangstbevestiging overgaan tot behandeling van
het verzoek. De niet (mede) ondertekenaars van het verzoek hebben
binnen de termijn van vier weken, 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.
Zie hiervoor verder beleidsregel BR/CU-5073 en regeling NR/CU-528.

