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Hierbij wordt u geïnformeerd over het Formulier 'Budget 2006 en Voorlopige nacalculatie 2005'
V&V-instellingen (650-categorie).

Geachte heer/mevrouw,
Voor de V&V-instellingen (650-categorie) is het formulier 'Budget 2006 en Voorlopige
nacalculatie 2005' vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1. In dit
formulier zijn de door het CTG/ZAio vastgestelde beleidsregels 2006, onder voorbehoud van
goedkeuring door de Minister van VWS, verwerkt.

1.

UITERSTE INZENDDATUM

Wij verzoeken u het formulier 'Budget 2006 en Voorlopige nacalculatie 2005' vóór 1 maart
2006 bij CTG/ZAio in te dienen. In het formulier is een toelichting per onderdeel
opgenomen.
Het onderdeel 'Budget 2006' kunt u ook gebruiken voor productieafspraken die het gevolg
zijn van een wijziging van de toelating van de intramurale capaciteit in 2006. CTG/ZAio wijst
u erop een aanvraag voor een mutatie van het budget vanwege een toelatingswijziging
binnen drie maanden na de afgiftedatum van de toelatingsbeschikking door het College voor
zorgverzekeringen bij CTG/ZAio in te dienen.
Wij verzoeken u beide onderdelen uit het formulier altijd en volledig (conform Regeling
algemene bepalingen informatieverstrekking op grond van artikel 30a WTG) op basis van
eindwaarden in te vullen.
Indien u met ingang van 2006 overgaat op stichtingsbudgettering, verzoeken wij u per
'oud' CTG/ZAio-registratienummer het onderdeel 'Voorlopige nacalculatie 2005' in te vullen.
U ontvangt binnenkort uw nieuwe CTG-ZAio-registratienummer vanaf 2006.

1
via 'Formulieren en overige documenten' in zoekscherm invullen bij 'Hoofdrubriek': verpleging en verzorging en
bij 'Soort document': 'Formulier' aanklikken.

2
Circulairenummer: EKEP/ihot/CARE/650/05/5c

2.

AANVULLENDE PRODUCTIEAFSPRAKEN 2006

In de loop van het jaar 2006 kunnen aanvullende productieafspraken worden gemaakt.
Aanvullende productieafspraken kunnen worden ingediend in twee aanvraagrondes,
namelijk vóór 15 juli 2006 en vóór 15 oktober 2006. Aanvullende productieafspraken
ingediend na de uiterste inzenddatum van 15 oktober 2006 kunnen niet meer leiden tot een
mutatie van de aanvaardbare kosten 2006.
Voor het indienen van de aanvullende productieafspraken in de juli- en oktoberronde kunt u
gebruik maken van het onderdeel 'Budget 2006' van het nu voorliggende formulier. Indien er
in de loop van het jaar beleidswijzigingen voordoen die van invloed zijn op het onderdeel
'Budget 2006', zal er een aangepast formulier beschikbaar worden gesteld. Hierover zullen
wij u te zijner tijd informeren.

3.

TOT SLOT

CTG/ZAio wil tenslotte nog eens het belang van correcte, volledig en tijdige
informatieverstrekking benadrukken. Dit is van belang om aanvragen zo snel en correct
mogelijk te kunnen afhandelen. Op basis hiervan kan CTG/ZAio ook de overheid/VWS tijdig
informeren. Dit geldt overigens niet alleen richting CTG/ZAio maar ook richting het
zorgkantoor, dat evenzeer deze informatie nodig heeft voor een correcte en tijdige
uitvoering van zijn taken. Uw medewerking hierbij is onontbeerlijk en wordt door CTG/ZAio
zeer op prijs gesteld.
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij het
secretariaat van CTG/ZAio.
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