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BELEIDSREGEL CA 300-586
Experiment regelarme instellingen
Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen
van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te
stellen.
Onder verwijzing naar artikel 58 Wmg is in de voorliggende beleidsregel
een experiment opgenomen. De daartoe vereiste aanwijzing, bedoeld in
artikel 59, onderdeel f, Wmg, is door de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport met brief van 11 juni 2012, kenmerk MC-U-3117726,
aan de NZa gegeven en heeft kenmerk MC-U-3117725.
Op 13 juni 2013 heeft de NZa een aanwijzing ontvangen inzake de
verlenging van het Experiment regelarme instellingen tot 1 januari 2015
(kenmerk 1192252-104109-MC). Met deze verlenging worden
instellingen die deelnemen aan het Experiment regelarme instellingen in
de gelegenheid gesteld hun experiment een jaar langer uit te voeren.

1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven
bij of krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) die
wordt geleverd door zorgaanbieders die door de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aangewezen voor deelname aan
het Experiment regelarme instellingen en een individuele akkoordbrief of
GO-brief ontvangen hebben.

2.

Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel heeft tot doel de deelnemende zorgaanbieders de
mogelijkheid te bieden om een experiment uit te voeren.

3.

Begripsbepalingen

3.1 Experiment regelarme instellingen
Het experiment zoals beschreven in de brief van de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal van 23 december 2011 en de daarbij behorende bijlagen
(Kamerstukken II 2011/12, 31 765, nr. 53).
3.2 Een experiment
Een door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij
individuele akkoordbrief goedgekeurde werkwijze van een aan het
Experiment regelarme instellingen deelnemende zorgaanbieder.
3.3 Individuele akkoordbrief of GO-brief
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan
een deelnemende zorgaanbieder, waarin het experiment van die
zorgaanbieder en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt nader
worden gedefinieerd.
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3.4 Deelnemende zorgaanbieder
De zorgaanbieder die blijkens de individuele akkoordbrief van de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedoeld in
artikel 3.3, deelneemt aan het Experiment regelarme instellingen.

4.

Uitgangspunten

4.1 Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden, houdt de NZa
binnen haar mogelijkheden rekening met een experiment.
4.2 Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden, hanteert de
NZa in het kader van een experiment in het bijzonder de volgende
uitgangspunten:
a.

Personen aan wie zorg wordt verleend komen door een
experiment niet in een nadeliger positie te verkeren, dan
wanneer het experiment niet zou plaatsvinden;

b.

Een zorgaanbieder kan geen beroep doen op extra financiële
middelen in verband met deelname aan het Experiment
regelarme instellingen.

4.3 Gelet op het uitgangspunt als vermeld in artikel 4.2 onderdeel b,
neemt de NZa een aanvraag om extra financiële middelen wegens
deelname aan een experiment niet in behandeling.
4.4 Indien een experiment naar het oordeel van de NZa niet meer
voldoet aan een uitgangspunt als bedoeld in artikel 4.2, kan de NZa dat
experiment, indien en voor zover het haar bevoegdheidsdomein betreft,
onmiddellijk beëindigen.

5.

Tweezijdige aanvragen

Een aanvraag die betrekking heeft op een experiment moet door
zorgkantoor en deelnemende zorgaanbieder gezamenlijk (‘tweezijdig’) bij
de NZa worden ingediend. Indien slechts een deel van de aanvraag op
een experiment betrekking heeft, moet in ieder geval dat experimentdeel
tweezijdig worden ingediend. Dit geldt ook voor zover uit nadere regels
en beleidsregels van de NZa volgt dat eenzijdige indiening mogelijk zou
zijn.

6. Informatieverstrekking NZa aan staatssecretaris van VWS
6.1 Indien de NZa van oordeel is dat zij van haar recht als bedoeld in
artikel 4.4 gebruik dient te maken, informeert de NZa onverwijld de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
6.2 Indien de NZa met betrekking tot een experiment kennis heeft van
feiten of omstandigheden die naar haar oordeel van zodanig ernstige
aard zijn dat het desbetreffende experiment redelijkerwijs niet of niet
ongewijzigd kan worden voortgezet, informeert de NZa onverwijld de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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7.

Nadere regels
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Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden, past de NZa haar
nadere regels toe. Voor zover noodzakelijk voor de goede uitvoering van
een experiment, en voor zover passend binnen de kaders van artikel 4,
wijkt zij van haar nadere regels af.

8.

Beleidsregels

8.1 Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden, past de NZa
haar beleidsregels toe. Voor zover noodzakelijk voor de goede uitvoering
van een experiment, en voor zover passend binnen de kaders van artikel
4, wijkt zij van haar beleidsregels af.
8.2 Behoudens in het geval genoemd in artikel 5 blijft in afwijking van
artikel 8.1 gedurende een experiment de beleidsregel inzake de
contracteerruimte AWBZ van toepassing voor de zorgaanbieder en het
betrokken zorgkantoor. Dit betekent onder andere dat de zorgaanbieder
en het zorgkantoor vóór 1 november van het jaar t-1 de
budgetafspraken voor het jaar t indienen bij de NZa. De budgetafspraak
gemaakt in het kader van het experiment gaat mee in de toetsing van de
regionale contracteerruimte. Mocht deze regionale contracteerruimte
worden overschreden, dan wordt ook deze zorgaanbieder meegenomen
in de korting, zoals beschreven in de beleidsregel inzake de
contracteerruimte AWBZ.

9.

Prestaties en tarieven

9.1 Prestaties en tarieven
Indien ten behoeve van een experiment afwijkende prestaties of
tarieven noodzakelijk zijn, stelt de NZa afwijkende prestaties en tarieven
vast op de tariefbeschikking voor de deelnemende zorgaanbieder. De
NZa doet dat uitsluitend op aanvraag van de deelnemende zorgaanbieder
en het betrokken zorgkantoor. Op de aanvraag is artikel 5 van deze
beleidsregel van toepassing.
9.2 Lumpsum
Voor zover een experiment uitgaat van een lumpsum, stelt de NZa de
lumpsum vast op een tariefbeschikking voor de deelnemende
zorgaanbieder. De NZa doet dat uitsluitend op aanvraag van de
deelnemende zorgaanbieder en het betrokken zorgkantoor. Op de
aanvraag is artikel 5 van deze beleidsregel van toepassing.

10. Wijze van indiening aanvraag
10.1 Voor zover de zorgaanbieder voor het maken van
productieafspraken gebruik kan maken van het reguliere budget- of
herschikkingsformulier, dan dient gebruik gemaakt te worden van dit
reguliere formulier. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag
door de NZa gelden de reguliere vereisten.
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10.2 Voor zover de productieafspraken niet in het reguliere formulier
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De NZa neemt een aanvraag dan uitsluitend in behandeling indien:
de aanvraag vooraf wordt gegaan door een voorblad dat de NZa
ter beschikking stelt;
voornoemd voorblad volledig is ingevuld en is ondertekend; en
de in de aanvraag genoemde tarieven maximaal twee decimalen
en de overige aantallen geen decimalen bevatten.
Voor het overige is de aanvraag vormvrij.

11. Duur experiment
Een experiment duurt tot het moment dat is aangegeven in de
individuele akkoordbrief, maar ten hoogste tot het moment dat deze
beleidsregel vervalt.

12. Evaluatie
Volgens artikel 58, zesde lid, Wmg evalueert de NZa een experiment
tijdig en tijdens de uitvoering. Ingevolge het zevende lid van genoemd
artikel rapporteert de NZa aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over de uitslag van het Experiment regelarme instellingen in
ieder geval binnen drie maanden na afloop van voornoemd Experiment.
In dat kader is in artikel 7 van de aanwijzing van de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaald dat de NZa haar evaluatie in
overleg met de staatssecretaris uitvoert. In de toelichting op voornoemde aanwijzing is opgenomen dat het niet efficiënt is als de
verschillende onderdelen van het Experiment regelarme instellingen
geïsoleerd worden geëvalueerd. Voor deze evaluatie heeft de
staatssecretaris dan ook een landelijke begeleidingsgroep ingesteld
bestaande uit verschillende stakeholders, waaronder de NZa. De
begeleidingsgroep volgt onder meer de voortgang van de experimenten,
lost eventuele problemen op en bespreekt monitorresultaten. De
begeleidingsgroep evalueert gezamenlijk de resultaten van het
Experiment regelarme instellingen. De betrokkenheid van de NZa geldt
primair voor de evaluatie vanuit Wmg-invalshoek, aldus de toelichting op
de aanwijzing.

13. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
Beleidsregel experiment regelarme instellingen, met kenmerk CA-300555, ingetrokken.

14. Overgangsbepaling
De Beleidsregel experiment regelarme instellingen, met kenmerk CA300-555, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun
grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de
periode waarvoor die beleidsregel gold.

15. Inwerkingtreding en citeerregel
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Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum
van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in
artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en
vervalt met ingang van 1 januari 2015.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel experiment
regelarme instellingen’.
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Toelichting
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Om te bezien welke mogelijkheden er zijn om de administratieve
belasting in de zorg weg te nemen, is het kabinet een experiment met
regelarme zorginstellingen gestart. De NZa faciliteert dat experiment. Op
13 juni 2013 heeft de NZa een aanwijzing ontvangen inzake de
verlenging van het Experiment regelarme instellingen tot 1 januari 2015.
Met deze verlenging worden instellingen die deelnemen aan het
Experiment regelarme instellingen in de gelegenheid gesteld hun
experiment een jaar langer uit te voeren. Instellingen die hiervan gebruik
willen maken, kunnen dit aangeven bij de indiening van de
productieafspraken.
Artikel 7
Wet- en regelgeving waar de NZa niet over gaat kan door de NZa niet
buiten werking worden gesteld. De algemene verplichtingen zoals
bijvoorbeeld de verplichting om een administratie te voeren conform
artikel 36 van de Wmg blijven daarom van kracht.
Artikel 10
De informatie op het in artikel 10.1 bedoelde formulier en het in artikel
10.2 bedoelde voorblad is nodig voor de administratieve afwikkeling van
het verzoek door de NZa. Met betrekking tot het in artikel 10.2 bedoelde
voorblad kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor vormvrij in een bijlage
de overige gegevens van de aanvraag bij de NZa indienen. Partijen
dienen op het voorblad het aantal bijlagen te vermelden.
Indien de zorgaanbieder voor het maken van productieafspraken gebruik
kan maken van het reguliere budget- of herschikkingsformulier, dan
dient gebruik gemaakt te worden van dit reguliere formulier. Indien de
productieafspraken 2014 niet in het reguliere formulier passen, moet het
in artikel 10.2 bedoelde voorblad worden gebruikt. Mocht een experiment
betrekking hebben op slechts een deel van de productie van de
zorgaanbieder, dan dient de productie voor zover mogelijk geheel met
het reguliere formulier te worden ingediend (voor zowel de gewone
productie als het experimentdeel van de productie). Pas wanneer dat
deel van de productie dat onder het experiment valt niet in het reguliere
formulier past, wordt naast het regulier formulier (voor de gewone
productie) gebruik gemaakt van het in artikel 10.2 genoemde voorblad.
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar, bijvoorbeeld:
A
Stel dat de afgesproken producties als volgt zijn:
50 gebruikelijke productie plus
30 experimentproductie die in het reguliere formulier past.
In dit geval hoeft slechts een regulier formulier bij de NZa te worden
ingediend. Het totaal van de aanvraag is dan 80.
B
Stel dat de afgesproken producties als volgt zijn:
50 gebruikelijke productie plus
30 experimentproductie die niet in het reguliere formulier past.
In dit geval moet voor 50 het reguliere formulier bij de NZa worden
ingediend. Voor de 30 experimentproductie moet aanvullend het in
artikel 10.2 bedoelde voorblad worden ingediend. Het totaal van de twee
aanvragen samen is dan 80.

C
Stel dat de afgesproken producties als volgt zijn:
50 gebruikelijke productie plus
40 experimentproductie die wel in het reguliere formulier past plus
30 die niet in het reguliere formulier past.
In dit geval moet de 50 in het reguliere formulier worden opgenomen.
Ook de 40 experimentproductie die wel in het reguliere formulier past,
moet in het reguliere formulier worden opgenomen. Het bij de NZa in te
dienen reguliere formulier is dan een aanvraag van 90.
Verder moet aanvullend het in artikel 10.2 bedoelde voorblad worden
ingediend voor de experimentproductie van 30 die niet in het reguliere
formulier past.
Het totaal van de twee aanvragen samen is dan 120.
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