BESLISSING OP BEZWAAR
(herzien n.a.v. uitspraak CBb)

135707-195211

Bij brief van 3 november 2011 is door de Interconfessionele Stichting
Gezondheidszorg Rivierenland te Tiel (bezwaarde) bezwaar gemaakt
tegen de tariefbeschikking 010-0900-2011-5 van 26 september 2011
inzake de vaststelling van de versnelde afschrijving Immateriële Vaste
Activa (IVA) in de nacalculatie 2010.
Bij de beslissing op bezwaar van 13 augustus 2012 is het bezwaarschrift
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gedeeltelijk gegrond verklaard.
Bezwaarde heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft dit beroep op 17 juli
2015 (gedeeltelijk) gegrond verklaard en de NZa opgedragen opnieuw te
beslissen op het bezwaar.
De NZa heeft bij brief van 13 augustus 2015 aan bezwaarde een
berekening voorgelegd van het, naar aanleiding van de uitspraak van het
CBb, nog te vergoeden bedrag. Hierop heeft bezwaarde bij brieven van
20 augustus 2015 en 24 augustus 2015 gereageerd.
In zijn vergadering van 8 september 2015 heeft de Raad van Bestuur
van de NZa de hierboven vermelde tariefbeschikking in heroverweging
genomen. De NZa heeft besloten dat alsnog tegemoet wordt gekomen
aan het bezwaar voor zover dit ziet op:
- de berekening van de vergoede IVA op basis van de nacalculatie.
Het bezwaar wordt dan ook gedeeltelijk gegrond verklaard. Voor het
overige wordt het bezwaar ongegrond verklaard. Hieronder volgt de
motivering daarvan.

DE AANGEVOERDE BEZWAREN
Voor een volledige weergave van de aangevoerde bezwaren verwijst de
NZa naar de beslissing op bezwaar van 13 augustus 2012 met het
kenmerk 11J0438\jroe 12D0021439.
In reactie op de berekening van de NZa over het nog te vergoeden
bedrag heeft bezwaarde bij brief van 20 augustus 2015 – kort
weergegeven – naar voren gebracht dat zij akkoord gaat met de
praktische berekening van de te corrigeren kapitaallasten.
Bij brief van 24 augustus 2015 herroept bezwaarde haar schrijven van
20 augustus 2015. Bezwaarde voert aan alleen akkoord te gaan met de
berekening onder de voorwaarde dat ook de reguliere
afschrijvingsvergoeding over 2011 van € [vertrouwelijk ] voor de in de
nacalculatie 2010 afgewezen IVA wordt verwerkt. Bezwaarde voert aan
dat, omdat de te veel ontvangen afschrijvingsvergoedingen over de jaren
2012 en 2013 worden verrekend, ook de inhaalafschrijving 2011
verwerkt kan worden.
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BEOORDELING VAN HET BEZWAAR
Met inachtneming van de uitspraak van het CBb van 17 juli 2015 (waarin
de beslissing op bezwaar van 13 augustus 2012 is vernietigd) dient de
NZa opnieuw een beslissing te nemen op uw bezwaren tegen de
tariefbeschikking van 26 september 2011 die betrekking heeft op de
versnelde afschrijving IVA.
Besluit
Gelet op hetgeen het CBb in de uitspraak heeft overwogen, besluit de
NZa dat de door bezwaarde verzochte vergoeding voor een bedrag van
€ [vertrouwelijk ] alsnog wordt gehonoreerd.
Voor het overige wordt het bezwaar gericht tegen de bestreden
beschikking gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit betekent dat van de
aangevraagde versnelde afschrijving van € [vertrouwelijk ] in totaal
€ [vertrouwelijk ] wordt afgewezen. De overwegingen uit het
voornoemde besluit op bezwaar worden hier als herhaald en ingelast
beschouwd.
Berekening reguliere afschrijving IVA 2012/2013
Een gedeelte van het te vergoeden bedrag van € [vertrouwelijk ] is
door de NZa reeds vergoed als reguliere afschrijving in het
schaduwbudget 2012 en de daarop gebaseerde verrekenbedragen 2012
en 2013. Dit bedrag is door de NZa vastgesteld op totaal: €
[vertrouwelijk ]. De NZa heeft dit bedrag als volgt berekend.
De NZa heeft als uitgangspunt genomen dat in de vergoeding 2012 en
2013 wordt afgeschreven tegen 2,5% van de aanschafwaarde. Het is
daarom essentieel om de aanschafwaarde te bepalen respectievelijk te
benaderen. Het bedrag van € [vertrouwelijk ] betreft de resterende
boekwaarde van verschillende investeringen die in het verleden zijn
gerealiseerd.
De NZa hanteert voor de aanschafwaarde, in verband met het ontbreken
van een gedetailleerde uitsplitsing van het bedrag, een gemiddelde van
de helft van de economische levensduur. Dit betekent dat de
boekwaarde de helft van de aanschafwaarde weergeeft en de
aanschafwaarde (in deze benadering) € [vertrouwelijk ] bedraagt.
Op basis van de NZa-regelgeving voor afschrijving wordt/werd hierover
2,5% jaarlijks afgeschreven = € [vertrouwelijk ]. Uitgaande van de
verrekenpercentages die onder het transitiemodel voor de jaren 2012 en
2013 van toepassing zijn, betekent dit dat een bedrag van €
[vertrouwelijk ]
((€ [vertrouwelijk ] * [vertrouwelijk ])+(€ [vertrouwelijk ] *
[vertrouwelijk ])) reeds aan bezwaarde is vergoed.
Het resterende bedrag van € [vertrouwelijk ] wordt in één keer
verwerkt via de rekenstaat 2010. Deze rekenstaat maakt onderdeel uit
van deze beslissing op bezwaar.
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Brieven van bezwaarde van 20 en 24 augustus 2015
Bij brief van 20 augustus 2015 heeft bezwaarde aangegeven met deze
berekenmethode in te stemmen.
In haar brief van 24 augustus 2015 heeft bezwaarde aan haar
instemming de voorwaarde verbonden dat een reguliere IVA vergoeding
die in de nacalculatie 2011 door de instelling niet is aangevraagd
eveneens, alsnog, voor vergoeding in aanmerking komt.
Voor zover bezwaarde verwijst naar de nacalculatie 2011 merkt de NZa
op dat reeds in de beslissing van 4 december 2014 over het
bezwaarschrift van Rivierenland gericht tegen de verrekenbedragen 2012
en 2013 door de NZa uiteen is gezet waarom de NZa de
inhaalafschrijving over het jaar 2011 niet (alsnog) honoreert. 1 De NZa
ziet geen reden om op haar besluit van 4 december 2014 terug te
komen.
Afwikkeling functiegerichte budgettering
Op 2012 is de ziekenhuisbekostiging van de functiegerichte budgettering
overgegaan op de prestatiebekostiging. Het effect van dit besluit wordt
door de NZa ambtshalve meegenomen bij de afwikkeling van de
functiegerichte budgettering.2 Deze afwikkeling vindt in het najaar 2015
plaats.
Ter informatie delen wij u alvast mee dat voor zover u voornemens bent
de inhaalafschrijving IVA 2011 op te voeren bij de afwikkeling van de
functiegerichte budgettering, aan de afwikkeling beperkingen zijn
verbonden. De NZa verwijst u hiervoor naar de circulaire van 30 april
20153 en het daaraan ten grondslag liggende convenant. Hierin staat
opgenomen dat de finale afwikkeling van het FB-systeem beperkt is tot
drie correctieposten (waaronder correcties als het gevolg van bezwaar en
beroep). Budgetaanpassingen vanwege eventuele fouten in de
rekenstaat waartegen bij de NZa géén formeel bezwaar is aangetekend
(en in bezwaar alsnog zijn gehonoreerd), kunnen niet in de finale
afwikkeling worden meegenomen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

1

Beslissing op bezwaar NZa van 4 december 2014 met het kenmerk 72657-123512
72656-123511.
2
Zie voor verdere informatie de circulaire CI/14/26c van 4 juli 2014 en de circulaire
CI-15-15c van 30 april 2015.
3
circulaire CI-15-15c van 30 april 2015.
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Mogelijkheid tot indienen van beroep
Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto 8:6 Awb
juncto hoofdstuk 2, artikel 4 van Bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak) kan een belanghebbende binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het beroep dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en
ondertekend te worden ingediend en moet ten minste de volgende
gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het
beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te worden
meegezonden.
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