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Geachte heer, mevrouw,
Via deze circulaire willen we u informeren over de wijzigingen in de
beleidsregel voor de abortusklinieken (BR/CU-2116) per 1 januari 2014.
Het ministerie van VWS heeft ons per brief (kenmerk: 159228-111628PG) op 10 december 2013 verzocht onze beleidsregel voor
abortusklinieken te wijzigen.
Aanvragen lager tarief
Vanuit het veld hebben wij signalen ontvangen dat de door ons
vastgestelde tarieven voor niet-AWBZ gerechtigden in sommige gevallen
hoger liggen dan strikt noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering.
Per 1 januari 2014 is het mogelijk dat abortusklinieken een aanvraag
kunnen indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor een lager
tarief voor niet-AWBZ gerechtigden. Deze aanvraag is gemaximeerd tot
het tarief zoals opgenomen in de tariefbeschikking. De tariefsoort zal niet
wijzigen. Dit betekent concreet dat bij een aanvraag voor een lager
tarief, het ook een vast tarief blijft. Naar verwachting zal de tariefsoort
per 1 januari 2015 wijzigen naar een maximumtarief.
Invoering NHC
Per 1 januari 2014 wordt de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)
opgenomen in de subsidieregeling. Dit houdt in dat de
beleidsregelbedragen, en tarieven voor niet-AWBZ gerechtigden, worden
opgehoogd met de NHC zoals berekend door TNO.
In de beleidsregel wordt geen onderscheid meer gemaakt in de
beleidsregelbedragen aan de hand van het aantal behandelingen (meer
of minder dan 1000). De huisvestingslasten worden door de invoering
van de NHC niet meer bekostigd op basis van de werkelijke
huisvestingslasten en een kapitaallastentoeslag.
Voor de bekostiging van AWBZ gerechtigden geldt een overgangsregime,
welke uitgevoerd voor door het College van Zorgverzekeringen (CvZ).

Collectieve tariefbeschikking
Door de invoering van de NHC is de begrotingssystematiek voor het
vaststellen van tarieven voor niet-AWBZ gerechtigden niet meer van
toepassing. Dit houdt in dat wij geen individuele tariefbeschikkingen
meer af geven aan abortusklinieken, tenzij zij een verzoek indienen voor
een lager tarief.
Als bijlage bij deze brief treft u de tariefbeschikking 2014 aan met de
tarieven die gelden per 1 januari 2014 voor niet-AWBZ gerechtigden.
De beleidsregel (BR/CU-2116) is te vinden op onze website www.nza.nl
> wet- en regelgeving > beleidsregels. Mocht u over bovenstaande nog
vragen hebben, dan kunt u die richten aan vragencure@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg
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