Bijlage 34 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL AL/BR–0034
Wmg-tarieven exclusief de BTW heffing en
afdracht
Kenmerk

AL/BR-0034

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.
Ingevolge artikel 52, aanhef en onderdeel e, Wmg worden de tarieven en
prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien
ambtshalve door de NZa vastgesteld.
1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als omschreven bij of
krachtens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze
beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het
terrein van de in de vorige zin genoemde zorg geleverd door of onder
verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3,
dan wel 34, van de Wet BIG.

2.

Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is vastlegging van het beleid inzake de
wijze waarop de gereguleerde maximum- of vaste tarieven voor de zorg
genoemd in artikel 1, worden vastgesteld.

3.

Inhoud van de beleidsregel

De door de NZa vastgestelde Wmg-tarieven voor de zorg genoemd in
artikel 1 zijn inclusief BTW kosten, maar exclusief de BTW heffing en
afdracht door een zorgaanbieder.

4.

Intrekking oude beleidsregel(s)

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
Beleidsregel Wmg-tarieven exclusief de BTW-heffing en afdracht met
kenmerk AL/BR-0015 ingetrokken.

5.

Overgangsbepaling

De beleidsregel ‘Wmg-tarieven exclusief de BTW-heffing en afdracht’ met
kenmerk AL/BR-0015 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.

1
2

Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, sub b, nr. 2o, van de Wmg.
Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub c, van het
Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

6.

Inwerkingtreding en citeerregel

Kenmerk

AL/BR-0034

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
werkt terug tot 1 januari 2015.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Wmg-tarieven exclusief de BTWheffing en afdracht’.
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Toelichting
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De voorliggende beleidsregel is niet gewijzigd ten opzichte van de
voorgaande beleidsregel. Het betreft slechts het veranderen van de
reikwijdte van deze beleidsregel waarbij de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten is vervangen voor de Wet langdurige zorg.
Deze beleidsregel maakt duidelijk dat de Wmg-tarieven inclusief BTW
kosten, maar exclusief de BTW heffing en afdracht door een
zorgaanbieder zijn.
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