BELEIDSREGEL BR/CU-2149
Abortusklinieken
Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder 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 onder e, Wmg, worden tarieven en
prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien
ambtshalve door de NZa vastgesteld.
Op grond van artikel 7 van de Wmg heeft de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 14 december 2015, een
aanwijzing met kenmerk MC-U-876908-144681, inzake wijziging van de
tariefsoort voor abortushulpverlening aan niet Wlz-verzekerden aan de
NZa gegeven.

1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of diensten als omschreven
bij of krachtens de Wet afbreking zwangerschap welke wordt/worden
geleverd door abortusklinieken aan niet Wlz-verzekerden1.
2.

Doel van de beleidsregel

In deze beleidsregel is vastgelegd op welke wijze de NZa prestaties en
tarieven voor abortushulpverlening vaststelt voor de in artikel 1
genoemde klinieken.
3. Prestaties
De NZa verdeelt abortushulpverlening in verrichtingen. Iedere verrichting
wordt voorzien van een unieke code (een J-code) met bijbehorende
prestatiebeschrijving en maximum tarief.
Een verrichting mag enkel worden gedeclareerd als aan de
prestatieomschrijving is voldaan.
4. Tarieven
3.1 Tariefsoort
Jaarlijks worden prestaties en tarieven in de abortushulpverlening
vastgesteld door de NZa in de ‘Prestatie- en tariefbeschikking
abortusklinieken’. De tarieven zijn maximum tarieven als bedoeld in
artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.
3.2 Jaarlijkse indexatie
De maximum tarieven voor prestaties in de abortushulpverlening worden
in beginsel jaarlijks geïndexeerd. Deze indexatie heeft betrekking op de
navolgende posten:
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Ten aanzien van de bekostiging van Wlz-verzekerden is de Kaderwet VWS-subsidies
van toepassing. Deze subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van VWS.
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Loonkosten
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overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova). Zolang de
2 van 2
overheidsbijdrage nog niet bekend is, wordt de door de Minister van VWS
vastgestelde voorcalculatie toegepast.
Materiële kosten
De aanpassing van de materiële kosten in jaar t wordt gebaseerd op
gegevens uit de tabel 'middelen en bestedingen' van het Centraal
Economisch Plan (CEP) van het jaar t en bestaat uit een eindcalculatie
voor het jaar t en uit een structurele doorwerking van de uit het CEP van
jaar t blijkende afwijking van de eindcalculatie van het jaar t-1. Zolang
de eindcalculatie nog niet bekend is wordt de door de Minister van VWS
vastgestelde voorcalculatie toegepast.
Eindcalculatie jaar t (A):
particuliere consumptie jaar t in
prijzen t
particuliere consumptie jaar t in
prijzen t-1

-1

Structurele doorwerking afwijking jaar t-1 (B):
particuliere consumptie jaar t-1 in prijzen t-1
(particuliere consumptie jaar t-1 in prijzen t2)*(1+eindcalculatie t-1)

-1

Totale aanpassing jaar t: [(1+A)*(1+B)] – 1.
Normatieve huisvestingscomponent
De huisvestingskosten en kapitaallastenopslag is in de tarieven voor nietWlz-gerechtigden opgenomen als een normatieve huisvestingscomponent
(NHC) per behandeling. Deze is berekend op basis van het gemiddelde
profiel. De NHC wordt ieder jaar met 2,5% geïndexeerd.
5. Intrekking oude beleidsregel(s)
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
beleidsregel ‘Beleidsregel abortusklinieken’, met kenmerk BR/CU-2135,
ingetrokken.
6. Overgangsbepaling
De beleidsregel ' Beleidsregel abortusklinieken ', met kenmerk BR/CU2135, 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.
7. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na
31 december 2015, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de
tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling
wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel
abortusklinieken’.

