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Onderwerp 
Convenant Finale afwikkeling FB-systeem 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij treft u het Convenant Finale Afwikkeling FB aan. Het Convenant is op 9 april jl. 
ondertekend door de voorzitters van de NVZ, NFU en ZN. Het Convenant is afgestemd met de 
NZa en NBA. 
 
Achtergrond 
Onder het oude FB-systeem was het gebruikelijk dat na afronding van het jaar verrekening 
plaatsvond van de opbrengsten van het ziekenhuis met het voor dat jaar vastgestelde FB-
budget. Op 31 december 2011 is het FB-systeem beëindigd. Voor het jaar 2011 is door de 
NZa het budget 2011 vastgesteld evenals de dekking hiervan. Na deze laatste reguliere 
opbrengstverrekening hebben er bij de meeste ziekenhuizen echter nog mutaties plaats 
gevonden die betrekking hebben op het FB-systeem dan wel op de omzet. Die mutaties 
moeten nog finaal worden verwerkt en verrekend. 
 
Rol NZa 
De NVZ, NFU en ZN hebben de NZa enkele jaren geleden reeds verzocht de finale afwikkeling 
van het FB uit te voeren. Echter op basis van een uitspraak van het College van Beroep voor 
het Bedrijfsleven heeft de NZa juridisch gezien geen formele bevoegdheid ten aanzien van de 
opbrengstverrekening. De NZa heeft zich wel bereid verklaard om de afwikkeling FB te 
faciliteren. Ten behoeve hiervan hebben de branches van NVZ, NFU en ZN bijgaand 
Convenant opgesteld. Dit Convenant zal tezamen met het invul-format binnenkort via de NZa 
aan het veld worden aangeboden. 
 
De FB-afwikkeling is beperkt tot een drietal elementen: 

a. Correcties op declaraties na controles door zorgverzekeraars en herfacturaties; dit 
betreft alle correcties die na de opbrengstverrekening 2011 zijn ontvangen/verwerkt 
en die nog niet in de opbrengstverrekening 2011 zijn verwerkt. 

b. Correcties op de opbrengsten: herwaardering OHW 31/12/2011 als gevolg van 
herwaardering OHW 1/1/2012 door stelselwijziging. 

c. Correcties als gevolg van uitspraken inzake bezwaar en beroep.  
 
FB-afwikkeling: vrijwillig maar niet vrijblijvend 
Hoewel de FB-afwikkeling door de NZa formeel bezien niet juridisch afdwingbaar is, is de 
opbrengstverrekening het sluitstuk om de opbrengsten in lijn te brengen met het budget. 
Binnen de FB-systematiek van de afgelopen decennia is het volstrekt logisch en passend om 
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bij de definitieve beëindiging van het FB tot een eindafrekening te komen. In die zin rust er 
plicht op alle partijen om tot een ordentelijke en passende afwikkeling te komen, zonder dat 
een van de partijen daarvan oneigenlijke voordelen of nadelen ondervindt. Tegen die 
achtergrond achten de NVZ, NFU en ZN het van groot belang dat alle ziekenhuizen en 
verzekeraars hun medewerking aan het Convenant afwikkeling FB verlenen zodat op korte 
termijn het FB-tijdperk definitief kan worden afgerond. 
 
In dit kader is afgesproken dat de gezamenlijke brancheorganisaties zullen toezien op 
indiening van het ingevulde en ondertekende format bij de NZa. Direct na de deadline van 1 
september informeert de NZa de brancheorganisaties over de zorginstellingen die geen 
tweezijdig ondertekend formulier hebben ingediend bij de NZa. De NVZ, NFU en ZN zullen 
vervolgens de betreffende leden rappelleren en bevragen, en zo nodig bestuurlijk aanspreken. 
De NVZ doet hierbij dan ook een dringend appèl op u om uw medewerking te verlenen aan de 
finale FB afwikkeling. 
 
Vragen 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen 
met Lilianne van der Velde, telefoon 030 273 96 80 of per mail 
l.vander.velde@nvz-ziekenhuizen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Margot van der Starre, 
directeur 
 
 
 
Bijlage: Convenant Finale afwikkeling FB-systeem 
 







Protocol NVZ/NFU/ZN   

 

Controle werkzaamheden accountants ten behoeve van finale afwikkeling FB 
 
De opgave van het ziekenhuis voor de eindafrekening FB moet worden voorzien van een rapport 
van feitelijke bevindingen van de accountant. 
 
De werkzaamheden van de accountant beperken zich tot de post mutaties opbrengsten der 
dekking budget tot en met 2011.  
 
Mutaties opbrengsten ter dekking budget tot en met 2011:  
Dit betreft een opgave van de correcties en/of herdeclaraties na controles door zorgverzekeraars 
voor zover nog niet meegenomen in de opbrengstverrekening 2011. (Indien van toepassing moet 
derhalve rekening worden gehouden met de ultimo 2011 opgenomen voorziening) 
 
De accountant stelt vast dat de opgave van de instelling op dit onderdeel aansluit bij de mutaties 
met betrekking tot materiele controle op de grootboekrekening(en) ‘nog in de tarieven te 
verrekenen’ voor zover nog niet meegenomen zijn in de opbrengstverrekening 2011 zoals 
vastgesteld door de NZa. 
 
 


