TARIEFBESCHIKKING

- honorarium A-segment

Nummer

Datum ingang

Datum beschikking

Datum verzending

5600-1900-10-5

1 september 2010

10 augustus 2010

11 augustus 2010

Volgnr.

Geldig tot

Behandeld door

48

Directie Zorgmarkten Cure

De Nederlandse Zorgautoriteit
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg
op basis van de beleidsregels:
- DBC-Bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de
zorginstelling A-segment
- Beleidsregel uurtarief DBC’s
- Beleidsregel Normtijden DBC’s
- Beleidsregel Honorariumbedragen DBC’s
- Beleidsregel Afronding tarieven
en gelet op:
Wmg-artikel 35 jo.
art. 52 lid 5
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
* zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die
bieden;
* instellingen voor medisch specialistische zorg; en
* zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg
met inachtneming van de declaratievoorschriften zoals opgenomen in de regeling
'Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg
door of vanwege de zorginstelling'
- indien de zorgaanbieder werkzaam is in een instelling:
aan of via de instelling waar de zorgaanbieder werkzaam is en die het DBC-tarief dan
wel een tarief voor een overig traject of een verrichting, dan wel een O(V)P op verzoek
van de eerstelijn aan de patiënt of diens verzekeraar in rekening brengt
de volgende prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief in rekening mogen worden
gebracht:
de honorariumbedragen voor het van toepassing zijnde specialisme, vermeld
achter de desbetreffende prestaties zoals die zijn opgenomen in de DBCtarieventabel op de website van de NZa (www.nza.nl)
waarbij een (opwaartse en neerwaartse) bandbreedte van € 6,50 op het
vigerende uurtarief zoals genoemd in de beleidsregel ‘uurtarief DBC’s’ van
toepassing is
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- indien de zorgaanbieder zelfstandig werkzaam is als medisch specialist
buiten een instelling:
aan de patiënt of diens verzekeraar
de volgende prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief in rekening mogen worden
gebracht:
maximaal de honorariumbedragen voor het van toepassing zijnde specialisme,
vermeld achter de desbetreffende prestaties zoals die zijn opgenomen in de DBCtarieventabel op de website van de NZa (www.nza.nl).
De honorariumbedragen zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en
afdracht door een zorgaanbieder.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure

1.
Werkingssfeer
Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die
•
krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
•
in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
•
krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens
enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft
op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met
een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.
2.
Bezwaar/beroep
De tariefbeschikking maakt onderdeel uit van de beslissingen op de bezwaren tegen
de tariefbeschikking d.d. 9 november 2009 (kenmerk 5600-1900-10-1, honorarium
A-segment) geëffectueerd door alsnog, voor zover als mogelijk, te differentiëren naar
specialisme per 2010. De honorariumtarieven die gelden met ingang van 1 september
2010 bevatten een gedifferentieerde korting, waarbij een correctie wordt toegepast voor
de generieke korting die in de eerste 8 maanden van 2010 in de tarieven is verwerkt. Het
betreft een aanpassing met materiele terugwerkende kracht. De incidentele toe- en
afslagen die hiermee samenhangen worden verwerkt in de tarieven die gelden in de
periode vanaf september 2010 tot en met december 2011. Tegen dit onderdeel van het
besluit is beroep mogelijk zoals hierna is aangegeven.
Daarnaast wordt middels de tariefbeschikking uitvoering gegeven aan de aanwijzing
van de Minister d.d. 7 mei 2010 (kenmerk CZ/TSZ-3003410).Tegen dit onderdeel van
het besluit geldt dat alvorens beroep kan worden ingesteld eerst bezwaar moet
worden gemaakt, desgewenst gecombineerd met een verzoek tot instemming met
rechtstreeks beroep.
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Gelet op voorgaande is tegen de onderhavige tariefbeschikking deels bezwaar en deels
beroep mogelijk.
Hieronder wordt aangegeven waartegen bezwaar en beroep mogelijk is:
Beroepsclausule:
Ten aanzien van de differentiatie per specialisme per 1 januari 2010 met materiele
terugwerkende kracht effectueert de onderhavige tariefbeschikking een aantal beslissingen
op bezwaar van de NZa gericht tegen de tariefbeschikking van de NZa d.d. 9 november
2009 (kenmerk 5600-1900-10-1, honorarium A-segment). Ingevolge artikel 105 van de
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan een belanghebbende binnen zes
weken na de datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage. Het
beroep dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend te worden
ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de
indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de
gronden van het beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te
worden meegezonden.
Bezwaarclausule:
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel
7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes
weken na de datum van verzending van dit besluit voor zover het de vaststelling van de
honorariumtarieven A-segment met ingang van 1 september 2010 betreft ter uitvoering
van voornoemde aanwijzing een bezwaarschrift, per post dan wel per fax, indienen bij de
Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar dient conform
artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet ten minste
de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het verdient
aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.

