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Geachte heer of mevrouw,
Met deze circulaire informeren wij u over het ‘Wlz-formulier Budget
2015’. Dit formulier is nu beschikbaar via een nieuwe webapplicatie.
Geachte heer of mevrouw,
Vanaf vandaag is het ‘Wlz-formulier Budget 2015’ beschikbaar op het
portaal toegang.nza.nl. U vindt dit formulier dus niet meer, zoals u
gewend was, als een Excel-bestand op onze website. Wel is de opzet van
het formulier grotendeels gelijk aan wat u gewend bent.
Toegang tot de webapplicatie/het portaal
U kunt het portaal overal benaderen via een beveiligde toegang. U heeft
geen specifieke software nodig om het formulier te kunnen indienen. Het
formulier werkt het best wanneer u de internetbrowsers Internet
Explorer of Google Chrome gebruikt. U logt in op het portaal met een
gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft deze gegevens inmiddels van
ons ontvangen. Het wachtwoord is naar het door u opgegeven
e-mailadres voor de e-mailnotificaties gestuurd. De gebruikersnaam
ontvangt u per post. Iedere zorgaanbieder of zorgkantoor heeft zijn
eigen beveiligde portaal. Dit portaal is alleen toegankelijk voor de
betreffende zorgaanbieder of zorgkantoor.
Wat vindt u op het portaal?
Op toegang.nza.nl vindt u altijd de meest actuele versie van het voor u
bestemde budgetformulier. Ook de rekenstaat en tariefbeschikking 2015,
die we afgeven op basis van het ingevulde budgetformulier, publiceren
we hier. Alle rekenstaten en tariefbeschikkingen tot en met 2014
publiceren we nog via het oude NZA-portaal.

Via een e-mailnotificatie attenderen wij u op verschillende acties die
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tijdens het indieningsproces plaatsvinden; bijvoorbeeld wanneer een
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(Care/AWBZ/14/080086805/0121365) geïnformeerd.
Gebruikersinstructie
In het portaal kunt u onder Algemene Informatiedocumenten een
instructie vinden. Daarin wordt het indieningsproces voor het Wlz
formulier budget 2015 beschreven. Wij verzoeken u deze instructie goed
door te lezen voordat u met het invullen van het formulier begint.
Overigens spreken wij in alle berichtgeving over het ‘Wlz-formulier
Budget 2015’, terwijl het wetsvoorstel langdurige zorg nog in de Tweede
Kamer ligt. Op het moment van publicatie van het formulier was het
wetsvoorstel nog niet aanvaard. Daarom zijn in de applicatie en deze
instructie de huidige AWBZ-begrippen gehanteerd.
Indienen voor 8 november 2014
U kunt het door de zorgaanbieder en het zorgkantoor ondertekende ‘Wlzformulier Budget 2015’ tot 8 november 2014 bij ons indienen. Wij wijzen
u er nadrukkelijk op dat wij aanvragen of aanpassingen op ingediende
aanvragen die wij na deze datum ontvangen zonder inhoudelijk oordeel
zullen afwijzen. Meer informatie hierover vindt u in de Beleidsregel
budgettair kader Wlz 2015.
Eenzijdige verzoeken
Als partijen niet tot overeenstemming komen over de omvang van de
productie en/of de hoogte van de prijzen, kunnen beide partijen
individueel een eenzijdig verzoek indienen. Daarnaast is het voor ZZP’ers
mogelijk gemaakt om in de herschikkingsronde (tweede budgetronde)
later dit jaar eenzijdig in te dienen. Hiermee wordt meer aangesloten bij
de reguliere budgetsystematiek.
Capaciteitswijzigingen
U kunt alleen (verwachte) capaciteitsmutaties opgeven waarvoor u
uiterlijk op 1 november 2015 een toelatingswijziging heeft aangevraagd
bij het CIBG of waarvoor het CIBG op uiterlijk 1 november 2015 een
toelatingswijziging heeft afgegeven. U kunt de capaciteitsmutaties ook
opnemen in het ‘Wlz-herschikkingsformulier 2015’. Het is niet mogelijk
om op andere momenten een capaciteitsmutatie in te dienen. Het ‘Wlzformulier Budget 2015’ is alleen bestemd voor capaciteitswijzigingen met
een ingangsdatum in 2015. Voor capaciteitswijzigingen in 2014 gebruikt
u het ‘AWBZ-Herschikkingsformulier 2014’. Voor een juiste verwerking
van de capaciteitswijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting in het
‘Wlz-formulier Budget 2015’.
Per (zorgkantoor)regio is een maximumbedrag vastgesteld waarvoor de
zorgkantoren zorg kunnen contracteren: de contracteerruimte. Ook de
bekostiging van de (verwachte) capaciteitsmutaties moet u binnen deze
contracteerruimte oplossen. Naast het budgettaire kader voor de Wlz is
er € 5 miljoen specifiek geoormerkt voor innovatie.

Nieuwe zorgaanbieders moeten zich aanmelden
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zorgaanbieder/ZZP’er bekend zijn bij de NZa en inloggegevens
aanvragen. Bent u een nieuwe zorgaanbieder/ZZP-er en nog niet bekend Pagina
bij de NZa, dan moet u zich aanmelden. Op de website www.nza.nl vindt 3 van 4
u onder Formulieren een webformulier waarmee u zich als nieuwe
zorgaanbieder/ZZP’er kunt aanmelden. Binnen tien werkdagen na uw
aanmelding sturen wij u een NZa-nummer en inloggegevens toe. U kunt
vervolgens uw aanvraag indienen via het nieuwe portaal. Het is
belangrijk dat u zich op tijd aanmeldt, zodat u het budget 2015 voor de
uiterste indieningstermijn kunt aanvragen. Het is vanaf het budgetjaar
2015 niet meer mogelijk om via het NZa-nummer 9999 een eerste
aanvraag in te dienen.
Aandachtspunten formulier
Met circulaire Care/AWBZ/14/04c van 1 juli 2014 hebben wij u
geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen in de beleidsregels en
regelingen voor 2014 en 2015. Hieronder geven wij u een paar
belangrijke aandachtspunten mee voor het ‘Wlz-formulier Budget 2015’.
Normatieve Inventaris Component (NIC)
De Normatieve Inventaris Component (NIC) komt, net als de Normatieve
huisvestigingscomponent (NHC), als opslag op de ZZP en vormt een
integraal onderdeel van het Integrale AWBZ Tarief. In het ‘Wlz-formulier
Budget 2015’ is de beleidsregelwaarde voor de NIC samen met de NHC
opgenomen in één kolom. Nieuwe zorgaanbieders in het kader van de
kapitaallasten kunnen prijsafspraken maken in deze kolom voor zowel de
NIC als de NHC. Zorgaanbieders die dit doen, moeten een bijlage
bijvoegen waarin de afgesproken tarieven worden uitgesplitst. Dit
formulier is te vinden op de website van de NZa
(http://www.nza.nl/regelgeving/formulieren/) en kies de categorie GGZ,
GHZ of V&V.
Bezette plaatsen
Het tabblad ‘Bezette plaatsen’ is vervallen. In het onderdeel ‘Overig’ is
een tabel toegevoegd waar u het ‘Aantal bezette plaatsen kleinschalig
wonen 2015’ en de eventueel bijbehorende toeslagen kunt invullen. De
tabel ‘Mutaties kleinschalig wonen op basis van nieuwe of gewijzigde
capaciteit’ op het tabblad ‘Toelating en Capaciteit’ is hierdoor vervallen.
Toerekening van intramurale kapitaallasten
In het budgetformulier wordt de verdeling van de intramurale
kapitaallasten uitgevraagd. Een groot aantal intramurale zorgaanbieders
levert naast intramurale Wlz-zorg ook Zvw-zorg, zorg die door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) wordt ingekocht en/of AWBZzorg die vanaf 2015 onder de Jeugdwet valt. Ten behoeve van de
invoering van de NHC’s, de overheveling van de langdurige GGZ naar de
Zvw en de overheveling naar de Jeugdwet zullen de intramurale
kapitaallasten gesplitst worden in Zvw, Justitie, Jeugdwet en Wlz. De
intramurale kapitaallasten die toegerekend worden aan de Wlz kunnen
zodoende gerelateerd worden aan de bijbehorende NHC-waarde ten
behoeve van het invoertraject NHC.

De toerekening van de intramurale kapitaallasten naar Zvw, Justitie,
Jeugdwet en Wlz vindt plaats op basis van de verhouding van de NHCwaarde van de afgesproken intramurale afspraak van jaar t-1. Ook van
de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg wordt een toedeling naar
Wlz- en Jeugdzorg opgevraagd.
De verdeling kunt u bepalen aan de hand van het sjabloon ‘Toerekening
kapitaal 2015’ dat op de website van de NZa ter beschikking is gesteld
(http://www.nza.nl/regelgeving/formulieren/) en kies uw categorie. In
dit sjabloon is een nadere toelichting opgenomen voor de toedeling van
de intramurale kapitaallasten.
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de NZa via e-mail: VragenCare@nza.nl of via de
informatielijn telefoon: 0900 770 70 70.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. H. Lagerwaard
directeur Zorgmarkten Care
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