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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de
abortusklinieken attenderen op de aanpassingen die gedaan zijn in de
beleidsregel Abortusklinieken ten gevolge van de wijziging in de Regeling
subsidies AWBZ met betrekking tot subsidie aan abortusklinieken en het
vervallen van de Tarieflijst Instellingen.
Wijzigingen subsidieregeling Abortusklinieken
Op 10 februari 2010 heeft de toenmalig staatssecretaris aan de Kamer
toegezegd de systematiek van subsidiëring van abortusklinieken te
verbeteren (32 123 XVI, nr. 122). Op 20 maart 2012 heeft de Minister
een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin de aanpassing die
is doorgevoerd in de subsidieregeling om klinieken de mogelijkheid te
geven een financiële reserve op te bouwen.
Daarna is er op 4 december 2012 met terugwerkende kracht tot
1 januari 2012 nog een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling,
kenmerk Z-3141126.
Naar aanleiding van de wijzigingen in de subsidieregeling zijn de
volgende aanpassingen gedaan in de beleidsregel Abortusklinieken
(kenmerk BR/CU-2082):
Het plafond voor de egalisatiereserve van maximaal 10% is
losgelaten.
Er is een onderhoudsvoorziening toegevoegd van 1% van de
stichtingskosten.
De toeslag overige kapitaallasten wordt verdeeld op basis van het
aantal verrichtte zwangerschapsafbrekingen en
overtijdbehandelingen en naar rato verdeeld, waarbij gekeken wordt
naar de verhouding AWBZ versus niet AWBZ behandelingen.

Kenmerk

Vervallen Tarieflijst Instellingen
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in
de vergadering van 25 september 2012 de beleidsregel BR/CU-2079
‘Eerstelijnsdiagnostiek’ (ELD) met ingangsdatum 1 januari 2013
vastgesteld1. Als gevolg van de invoering van deze beleidsregel komt de
Tarieflijst Instelling te vervallen per 1 januari 2013.2 Alle prestaties voor
eerstelijnsdiagnostiek uit de tarieflijst instellingen zijn opgenomen in de
nieuwe beleidsregel ELD.
Voor de meeste prestaties van de Tarieflijst Instellingen 2012, die niet op
de beleidsregel ELD terecht zijn gekomen, geldt dat ze te vinden zijn op
de lijst met overige zorgproducten medisch specialistische zorg. Een
uitzondering hierop vormen de prestaties en (sluit)tarieven die gelden
voor de abortusklinieken. De prestaties voor abortusklinieken staan met
code en tarief vermeld in een bijlage bij de beleidsregel Abortusklinieken
BR/CU-2094 en zijn geldig vanaf 1 januari 2013. Abortusklinieken
kunnen middels deze beleidsregel hun prestaties declareren. Voor de
prestaties met sluittarieven geeft de NZa een individuele
tariefbeschikking af.
De vastgestelde beleidsregel en bijlage kunt u vinden op de website van
de NZa (www.nza.nl). Voor vragen kunt u mailen naar
vragencure@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure
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Zie circulaire ‘Vaststelling beleidsregel eerstelijnsdiagnostiek’ (kenmerk CI/12/89c)
Zie circulaire ‘Beëindiging Tarieflijst Instellingen’ (kenmerk CI/12/95C)
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