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Formulier ‘Aanvraag Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2016’

24 september 2015

Met deze circulaire informeren wij u over het formulier ‘Aanvraag
Subsidieregeling Overgang Kapitaallasten 2016’.

Geachte heer of mevrouw,
Vanaf heden is het formulier ‘Aanvraag Subsidieregeling Overgang
Kapitaallasten 2016’ voor de zorgaanbieders te downloaden van onze
website (www.nza.nl). Dit formulier is bestemd voor zorgaanbieders die
in 2014 verblijf leverden in de AWBZ.
In de circulaire Care/AWBZ/14/12c van 23 december 2014 bent u reeds
geïnformeerd over de Subsidieregeling Overgang Kapitaallasten 20152017. Zoals vermeld in die circulaire is de subsidieregeling te
downloaden van onze website.
1. Uiterste inzenddatum
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzoekt u het ingevulde formulier
‘Aanvraag Subsidieregeling Overgang Kapitaallasten 2016’ ondertekend
vóór 1 november 2015 bij de NZa in te dienen.
In het formulier is per onderdeel een toelichting opgenomen.
2. Wijze van indiening
Wij verzoeken u het formulier elektronisch in te dienen.
Elektronische indiening maakt een snelle verwerking mogelijk. Ook is de
kans op fouten bij de verwerking van elektronische formulieren minder
groot dan bij papieren exemplaren. Inzending op papier blijft natuurlijk
mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur.
Voor een juiste verwerking van de opgaven vraagt de NZa u bij de
elektronische indiening geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen
bestanden in het formulier op te nemen. Ook verzoeken wij u geen
waarden in het formulier te plakken, maar deze in te vullen.

Bij het indienen van het formulier vraagt de NZa u met het volgende
rekening te houden:

Kenmerk

Per e-mail (maximaal één instellingsnummer per e-mail)
De e-mail verstuurt u aan info@nza.nl :
– maximaal één instellingsnummer per e-mail;
– vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Aanvraag Overgang
Kapitaallasten 2016’ + 300- [instellingsnummer]”;
– één Excel-formulier (xls) met de bestandsnaam 300[instellingsnummer].xls (bijvoorbeeld 300-100.xls);
– een door de zorgaanbieder ondertekend voorblad (pdf);
– eventuele bijlagen in een apart document.
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Het zenden van uw e-mail naar andere of meerdere NZa e-mailadressen
is niet gewenst en kan leiden tot vertraging in de afhandeling van uw
aanvraag. Indien de bestanden te groot zijn om in één e-mail te
versturen, kunt u de bestanden opsplitsen en in meerdere e-mails
versturen. Vermeld daarbij duidelijk dat de opgave gesplitst is en geef in
iedere e-mail het betreffende instellingsnummer en het volgnummer van
de e-mail aan.
Na ontvangst van uw formulier sturen wij u schriftelijk een
ontvangstbevestiging toe.
Nadat wij uw aanvraag beoordeeld hebben, ontvangt u van ons een
beschikking. Indien u voldoet aan de voorwaarden en aan u subsidie
wordt verleend, vermeldt deze verleningsbeschikking het voorschot
waarop u recht heeft. Met deze beschikking kunt u het voorschot innen
bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Nadere informatie hierover kunt u
vinden in circulaire Care/Wlz/15/05c.
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de NZa via e-mail: VragenCare@nza.nl of via de
informatielijn telefoon: 088 770 87 70.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. H.M. Sikkema
wnd. directeur Zorgmarkten Care
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