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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in de Beleidsregel
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (BR/REG-17185)
voor het subsidiejaar 2018. Deze beleidsregel treedt per 1 augustus
2017 in werking en is terug te vinden op onze website www.nza.nl via
het tabblad Onderwerpen en vervolgens Medische vervolgopleidingen.
Vanaf 2013 voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het proces van de
beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen uit. De wijze
waarop de NZa de procedure vormgeeft, beschrijven we in onze
beleidsregels. Beleidsregels komen tot stand via een zorgvuldig proces
van consultatie van veldpartijen en belanghebbenden.
Wijzigingen in de beleidsregel (medische) vervolgopleidingen
In de beleidsregel voor het subsidiejaar 2018 zijn geen grote wijzigingen
doorgevoerd. Wij hebben de beleidsregel verduidelijkt op basis van
ervaringen van diverse partijen die betrokken zijn bij het verzorgen van
(medische) vervolgopleidingen. De wijzigingen zijn onder te verdelen in:
- algemene wijzigingen;
- wijzigingen per artikel;
- wijzigingen in de toelichting.
Algemene wijzigingen

De term ‘beschikt’ is gewijzigd naar ‘subsidiabel’.

De termen ‘(medisch) specialist in opleiding’ en ‘medisch
beroepsbeoefenaar’ zijn synoniemen van elkaar en worden
consequent in dezelfde context gebruikt.
Wijzigingen per artikel
1.5 Fte berekening
Deze wijziging heeft betrekking op de maximering van het
opleidingsregister in het huidige artikel 1.5 over de fte-berekening.
De maximering van het opleidingsregister is losgelaten en is nu in lijn
met het accountantsprotocol. De zorgaanbieder en accountant moeten
voor de fte-berekening kijken naar de administratie van de opleidende
zorgaanbieder (zoals personele administratie, salarisadministratie en

opleidingsadministratie). De accountant moet vervolgens bij het
opleidingsregister controleren of een opleideling op een subsidiabele plek
zit of niet. Het aantal fte uit het opleidingsregister hoeft de accountant
niet meer te controleren.
4.6 Controle aanvragen < € 125.000
In de huidige beleidsregel is opgenomen dat aanvragen met een
verleend bedrag < € 125.000 steekproefsgewijs door de NZa worden
gecontroleerd door het opvragen van een assurance rapport bij de
opleidende zorgaanbieder. De zorgaanbieders die in de steekproef vallen,
ontvangen hier vier maanden voor het indienen van de aanvraag tot
vaststelling een brief over. Om aanbieders niet onnodig te belasten met
het aanvragen van een assurance rapport is ervoor gekozen de
steekproefmethode te vervangen door een controle. Alle aanvragen met
een verleend bedrag < € 125.000 worden door de NZa gecontroleerd aan
de hand van de overzichten van de registratiecommissies. Wanneer wij
significante afwijkingen constateren, nemen we contact op met de
betreffende zorgaanbieder. Mocht het assurance rapport nodig zijn om
de controle goed uit te kunnen voeren, dan vragen wij dit alsnog op bij
de betreffende zorgaanbieder.
5.3 Peildatum registratiecommissies
De NZa geeft op basis van de overzichten van de registratiecommissies
verleningsbeschikkingen af voor doorstroomplaatsen van (medisch)
specialisten in opleiding. De overzichten van de registratiecommissies
hebben een peildatum van 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het
subsidiejaar. Deze peildatum hebben we opgenomen in het beleid. Dat
betekent dat de peildatum leidend is voor de verleningsbeschikking en
de bevoorschotting. Wijzigingen die na de peildatum plaatsvinden bij de
registratiecommissies, worden niet bij de verlening gebruikt, maar bij de
vaststelling van dat subsidiejaar.
8.2 Betaling salaris door het ministerie van Defensie
Artikel 8.2 bevat situaties waarin de NZa de beschikbaarheidbijdrage
lager kan vaststellen. Voor het subsidiejaar 2018 hebben we daar de
situatie aan toegevoegd dat het salaris van een (medisch) specialist in
opleiding of een medisch beroepsbeoefenaar in opleiding betaald wordt
door het inisterie van Defensie. Bij de opgave tot vaststelling door de
opleidende zorgaanbieder moet voor de betreffende opleideling in een
bijlage opgegeven worden wat het salaris is dat door het ministerie van
Defensie wordt uitbetaald. De beschikbaarheidbijdrage wordt uiteindelijk
vastgesteld op het aantal fte maal het vergoedingsbedrag minus het
salaris.
Wijzigingen in de toelichting
Artikel 1.9 Instroomplaats
Opleidelingen op een instroomplaats worden op 1 januari na het
subsidiejaar automatisch een doorstromer (zie ook artikel 1.10). Het is
daarom van belang dat opleidelingen uiterlijk 31 december van het
subsidiejaar worden gekoppeld aan een instroomplaats bij de
registratiecommissies. Het is niet mogelijk om na 31 december van het
subsidiejaar opleidelingen op instroomplaatsen te zetten en/of
opleidelingen op een instroomplaats te wisselen met boventallige
opleidelingen. Dit hebben we in de beleidsregel toegevoegd.
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Artikel 1.10 Doorstroomplaats
Na 31 december van het subsidiejaar wordt een instromer automatisch
een doorstromer. De beschikbaarheidbijdrage is vanaf dat moment
persoonsgebonden en kan daarom niet vervangen worden door een
andere opleideling. Dit hebben we in de beleidsregel toegevoegd.
Artikel 4 Algemeen
De aanvrager gebruikt voor de aanvraag tot verlening en voor de
aanvraag tot vaststelling één formulier voor de opleidingen die
gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en één
formulier voor opleidingen die gefinancierd worden vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz).
Artikel 6 Berekening verlening ziekenhuisopleidingen
We hebben de berekening van de verlening van de ziekenhuisopleidingen
verduidelijkt in dit artikel, onder andere door het toevoegen van een
tijdslijn.
Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa (BR/REG-17152)
Naast de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen, is het Uniform kader beschikbaarheidbijdrage van
toepassing. Het Uniform kader beschikbaarheidbijdrage heeft als doel om
het beleid voor het toekennen van elke soort beschikbaarheidbijdrage
uniform vast te leggen. Het Uniform kader heeft betrekking op alle
procedurele aspecten van het toekennen van de beschikbaarheidbijdrage
door de NZa.
Als u een beschikbaarheidbijdrage aanvraagt en/of ontvangt, dient u ook
op de hoogte te zijn van de regels uit het Uniform kader. Wanneer wij
voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen afwijken
van het Uniform kader, dan hebben wij dit expliciet in de beleidsregel
vermeld.
Aanvraagprocedure verlening 2018
Om in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor het
verzorgen van (medische) vervolgopleidingen in 2018, dient u vóór 1
oktober 2017 uw aanvraag tot verlening bij ons in te dienen via het NZaportaal: aanvragen.nza.nl.
Vergoedingsbedragen en het verdeelplan
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de
hoogte van de vergoeding vast per opleidingsplaats per fte per
kalenderjaar. Wij publiceren de geïndexeerde vergoedingsbedragen op
onze website in augustus 2017. Uiterlijk 15 augustus 2017 publiceert het
ministerie van VWS het verdeelplan op hun website,
waarin het maximale aantal opleidingsplaatsen per opleidende
zorgaanbieder voor het jaar 2018 is opgenomen.
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Accountantsprotocol vaststelling 2017
De aanvraag tot vaststelling (die u indient voor 1 juni 2018) dient door
een accountant gecontroleerd te zijn. De regels voor deze controle zijn
terug te vinden in het accountantsprotocol. Het accountantsprotocol voor
de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage over het subsidiejaar
2017 wordt begin 2018 op de website van de NZa gepubliceerd.
Vragen? We helpen u graag verder
Op onze website houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen
rondom de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen.
www.nza.nl > Onderwerpen > Medische vervolgopleidingen.
Heeft u vragen? Ons Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer
088-7708770. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via info@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

Suzanne van der Marel
Projectleider beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen
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