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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeer ik u over de procedure ‘Vaststelling
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2016’.

Achtergrond
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan aan een opleidende
zorgaanbieder een beschikbaarheidbijdrage verstrekken voor de
bekostiging van (medische) vervolgopleidingen. Deze bekostiging bestaat
uit twee fases:
1. De verlening – u doet de aanvraag voor de verlening voor 1 oktober
in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar (t-1) waarin u de
opleidingen verzorgt.
2. De vaststelling – u doet de aanvraag voor de vaststelling voor 1 juni
in het jaar na afloop van het kalenderjaar (t+1) waarin u de
opleidingen verzorgt.
Als u een verleningsbeschikking (medische) vervolgopleidingen 2016
heeft ontvangen, moet u bij de NZa een aanvraag indienen voor de
definitieve vaststelling. U kunt tot uiterlijk 1 juni 2017 een aanvraag
indienen voor de definitieve vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage
(medische) vervolgopleidingen 2016. Het gaat hierbij zowel om de
vervolgopleidingen tot (medisch) specialist als de ziekenhuisopleidingen.
In de beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen1’ op de website van de NZa kunt u lezen op welke
wijze wij de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage vaststellen. Wij
beoordelen het door u ingevulde aanvraagformulier en vermenigvuldigen
het aantal fte met het vergoedingsbedrag per opleidingsplaats. De
recente vergoedingsbedragen publiceren we op de de website van de
NZa. Het definitieve bedrag verrekenen wij met het door Zorginstituut
Nederland aan u betaalde voorschot. Bij een positief verschil - wanneer
de definitieve beschikbaarheidbijdrage hoger uitvalt dan de
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bevoorschotting - bepaalt de NZa in de vaststellingsbeschikking dat het
openstaande bedrag door Zorginstituut Nederland wordt voldaan aan de
opleidende zorgaanbieder. Bij een negatief verschil – wanneer de
definitieve beschikbaarheidbijdrage lager uitvalt dan de bevoorschotting
– bepaalt de NZa dat de opleidende zorgaanbieder het te betalen bedrag
dient te voldoen aan het Zorginstituut Nederland.
Zorginstituut Nederland voert de kassiersfunctie uit voor de
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. Voor de
uitbetaling van een restantbedrag of terugbetaling van een teveel
ontvangen voorschot wendt u zich tot het Zorginstituut Nederland2.
Procedure aanvraag vaststelling 2016
U dient uw aanvraag voor de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage
(medische) vervolgopleidingen 2016 vóór 1 juni 2017 in bij de NZa via
het NZa-portaal.
Voor uw aanvraag maakt u gebruik van een Excel-formulier dat wij
beschikbaar stellen. Dit Excel-formulier kunt u downloaden op het NZa
portaal, https://aanvragen.nza.nl/, en zal ook op onze website,
www.nza.nl, geplaatst worden, in de rubriek Onderwerpen > Medische
vervolgopleidingen > Publicaties. Hier vindt u tevens het
accountantsprotocol.
Invullen aanvraagformulier
Op het aanvraagformulier is op het 2e tabblad een toelichting
opgenomen. Leest u deze informatie goed door voordat u uw formulier
invult. Met het aanvraagformulier doet u een aanvraag voor de
vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage voor álle opleidingen die uw
organisatie in 2016 heeft verzorgd, zowel voor de opleidingen tot
(medisch) specialist als de ziekenhuisopleidingen. Dit betreft zowel
instroom als doorstroom van (medische) vervolgopleidingen. Per
zorgaanbieder (NZa-nummer) dient u één aanvraag in.
Assurance-rapport van de accountant
Als u een verleningsbeschikking heeft ontvangen met een bedrag dat
hoger is dan € 125.000 (exclusief ziekenhuisopleidingen), moet u een
assurance-rapport van een accountant bij de aanvraag toevoegen.
Wanneer u een verleningsbedrag heeft ontvangen met een bedrag van
€ 125.000 euro of lager (exclusief ziekenhuisopleidingen), hoeft u geen
assurance-rapport van een accountant bij uw aanvraag te voegen. Op de
website van de NZa vindt u het accountantsprotocol 2016 waarin
handvatten staan beschreven voor hoe uw accountant zijn controle moet
uitvoeren. Aanvragen met een verleend bedrag tussen de € 25.000 en
€ 125.000 worden door de NZa gecontroleerd met behulp van
overzichten van de registratiecommissie.
Indienen aanvraag
U dient de vaststellingsaanvraag voor de beschikbaarheidbijdrage
medische vervolgopleidingen 2016 in via het NZa-portaal
https://aanvragen.nza.nl/. Het is niet mogelijk om de aanvraag per email bij de NZa in te dienen. Het genoemde portaal is hetzelfde portaal
dat u heeft gebruikt voor de aanvraag voor de verlening van de
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beschikbaarheidbijdrage 2017. Het is belangrijk dat u daarvoor
inloggegevens heeft. Mocht u geen inloggegevens hebben voor het
portaal, neemt u dan contact op met de Informatielijn van de NZa.
Onderaan deze brief tref u hiervoor de contactgegevens aan.
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Wanneer u klaar bent met het invullen van het formulier en deze wilt
indienen, logt u in op het NZa-portaal. U opent het dossier ‘Vaststelling
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen’ in ‘Actuele
dossiers’. U moet de volgende stukken uploaden:

Het ingevulde Excel-formulier ‘Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage
(medische) vervolgopleidingen 2016’. In de bestandsnaam dient u
uw NZa-nummer op te nemen.

Het voorblad van het ingevulde formulier, ondertekend door uw Raad
van Bestuur of procuratiehouder in PDF-format. Hierbij dient u
ervoor te zorgen dat het controlegetal op het voorblad overeenkomt
met het controlegetal op het voorblad van het Excel-document.

Indien van toepassing: het assurance-rapport van de accountant in
PDF-format . Dit rapport dient overeen te komen met het model
assurance-rapport dat u kunt terugvinden in het accountantsprotocol
2016.

Overige bijlagen: u kunt eventueel een toelichting meesturen als
bijlage.
Alleen volledige, juiste en tijdig ingediende aanvragen nemen wij in
behandeling. Wij sturen u een ontvangstbevestiging per e-mail na
ontvangst van het formulier en de bijbehorende bijlagen. Indien de
aanvraag niet compleet of niet goed is ingediend, wordt de aanvraag via
het portaal naar u teruggezet. Hiervan krijgt u een automatische melding
per e-mail. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag alsnog
goed en compleet in te dienen.
Publicatie beschikking
Zodra de NZa uw aanvraag heeft beoordeeld zal deze verwerkt worden in
een beschikking. Deze beschikking zal op het portaal gepubliceerd
worden. We streven ernaar de (laatste) beschikkingen in oktober 2017 te
publiceren. Wij sturen u een automatische e-mail als de beschikking is
gepubliceerd.
Tot slot
Heeft u vragen? De Informatielijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-770 8 770. U kunt uw
vraag ook via e-mail stellen via info@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. H. Lieverdink
unitmanager Beschikbaarheid en innovatie van zorg

