BELEIDSREGEL V-0000-14.0.-2

De ombuigingsbijdrage zorgaanbieders in de berekening van de maximumtarieven voor vrije
beroepsbeoefenaren en in de berekening van de lumpsum lokale initiatieven vrijgevestigde medisch
specialisten (inclusief psychiatrie), ter uitvoering van de aanwijzing ex artikel 13 WTG van
16 juni 2003"

Beleidsregel vrije beroepsbeoefenaren

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in
artikel 1, onder B, nummer 1 tot en met 9 en in artikel 1, onder A, nummer 22, 24, 25, 32 en 33
en in artikel 2a van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991, 732), dat laatstelijk is
gewijzigd bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van 5 november 2002
(Stb. 2002, 549).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De termijn voor de goedgekeurde beleidsregel V-0000-14.0.-1 geldt, wordt gewijzigd van
'onbepaald' in 'tot 1 januari 2005'.

e.

De beleidsregel kan worden aangehaald als “de ombuigingsbijdrage zorgaanbieders in de
berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren en in de berekening van de
lumpsum lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten (inclusief psychiatrie), ter
uitvoering van de aanwijzing ex artikel 13 WTG met kenmerk Z/P-2387265 van 16 juni 2003".

2.1 De onafgeronde maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren* niveau 2004 en volgend
kennen een ombuigingsbijdrage zorgaanbieders (= korting) van 0,8% ter uitvoering van een
aanwijzing ex artikel 13 WTG d.d. 16 juni 2003. In de uitwerking betekent dit dat de maximumtarieven
worden vermenigvuldigd met de factor 0,992.
* Behoudens de DBC's in segment B waarvoor per 1 januari 2005 vrije prijsvorming geldt.
Voor de periode 1 juli 2003 tot 1 januari 2004 geldt daarbovenop een ombuigingsbijdrage
zorgaanbieders van 0,8% ter uitvoering van een aanwijzing ex artikel 13 WTG d.d. 16 juni 2003.
2.2 De lumpsum lokale initiatieven vrij gevestigde medisch specialisten (inclusief psychiaters) voor
2005 en volgende jaren kent een ombuigingsbijdrage zorgaanbieders (= korting) van 0,8% ter
uitvoering van een aanwijzing ex artikel 13 WTG d.d. 16 juni 2003. In de uitwerking betekent dit dat
de lumpsum wordt vermenigvuldigd met de factor 0,992.

Ambtshalve vaststelling
Op basis van artikel 8 lid 5 WTG stelt CTG/ZAio, ter uitvoering van deze beleidsregel, de
maximumtarieven ter vervanging van reeds goedgekeurde of vastgestelde maximumtarieven
ambtshalve vast per 1 januari jaar(t).
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