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Geachte heer of mevrouw,
Met deze circulaire informeren wij u over de Wlz-formulieren
‘herschikking 2015’ en ‘budget 2016’.
Indien u in 2015 en 2016 geen Wlz-zorg levert, dan is deze
circulaire voor u niet van toepassing.
Met het vernieuwde portaal https://aanvragen.nza.nl zet de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) een volgende stap in het digitaliseren van het
aanvragen van budgetten en het afgeven van beschikkingen. Op dit
nieuwe portaal stellen wij in augustus Wlz-aanvraagformulieren
beschikbaar. Het herschikkingsformulier 2015 is vanaf 24 augustus 2015
beschikbaar en het budgetformulier 2016 vanaf 31 augustus 2015.
Toegang tot de webapplicatie/het portaal
Het vernieuwde portaal https://aanvragen.nza.nl kunt u overal
benaderen via een beveiligde toegang. U heeft geen specifieke software
nodig om het aanvraagformulier te kunnen indienen. Het
aanvraagformulier werkt het best wanneer u de internetbrowser Google
Chrome gebruikt, maar ook Internet Explorer is bruikbaar.
Iedere zorgaanbieder of zorgkantoor heeft zijn eigen beveiligde portaal.
Dit portaal is alleen toegankelijk voor de betreffende zorgaanbieder of
zorgkantoor. U logt in op het portaal met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
•
De gebruikersnaam is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
portaal dat u gebruikte voor het indienen van het aanvraagformulier
voor het budget 2015.
•
Het wachtwoord wordt binnenkort naar het door u opgegeven emailadres voor e-mailnotificaties gestuurd.
Nieuwe zorgaanbieders kunnen, op de wijze zoals verderop in deze
circulaire beschreven, een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Wat vindt u op het portaal?
De NZa heeft op dit moment drie portalen:
https://aanvragen.nza.nl
https://toegang.nza.nl
https://nzaportaal.nza.nl
Op termijn zullen de laatste twee portalen gefaseerd opgeheven gaan
worden. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.
Hieronder vindt u op welk portaal u wat kunt vinden.
https://aanvragen.nza.nl:
aanvraagformulier voor de herschikking 2015 (vanaf 24 augustus
2015);
het budget 2016 (vanaf 31 augustus 2015);
beschikkingen 2015 en 2016, die we afgeven op basis van de
ingevulde aanvraagformulieren. Deze beschikkingen zijn nieuw
en bevatten informatie die u tot nu toe via een rekenstaat en
tariefbeschikking kreeg toegestuurd.
Via een e-mailnotificatie attenderen wij u op verschillende acties die
tijdens het indieningsproces plaatsvinden; bijvoorbeeld wanneer een
aanvraagformulier is ingediend bij de zorgaanbieder, het zorgkantoor
en/of de NZa.
https://toegang.nza.nl :
rekenstaten en tariefbeschikkingen die vanaf 2015 gepubliceerd
zijn op het portaal;
het budgetformulier 2015 is hier nog in te zien;
zorgaanbieders die gebruik maken van de
beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen kunnen
via dit portaal de aanvraag indienen en de beschikking
ontvangen.
https://nzaportaal.nza.nl :
Rekenstaten en tariefbeschikkingen die betrekking hebben op de jaren
tot en met 2014.
Gebruikershandleiding
Op onze website www.nza.nl vindt u binnenkort op de homepage onder
“Veel geraadpleegd door” een link naar de pagina “Online aanvragen en
uitwisselen”. Op deze pagina staat informatie over het indieningsproces
voor de Wlz aanvraagformulieren herschikking 2015 en budget 2016,
waaronder gebruikershandleidingen. Wij adviseren u deze instructie en
informatie goed door te lezen voordat u met het invullen van de
aanvraagformulieren begint.
Indienen voor 1 november 2015
U kunt de door de zorgaanbieder en het zorgkantoor ondertekende Wlzaanvraagformulieren ‘herschikking 2015’ en ‘budget 2016’ tot
1 november 2015 bij ons indienen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat
wij aanvragen of aanpassingen op ingediende aanvragen die wij na deze
datum ontvangen, afhandelen conform de Beleidsregel budgettair kader
Wlz van het jaar 2015 (CA-BR-1502b) respectievelijk 2016 (CA-BR1602).
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Toelatingen
Uw digitale aanvraag wordt opgebouwd aan de hand van de toelating in
zorgvormen (voorheen functies). In tegenstelling tot voorgaande jaren
kunt u niet zelfstandig deze toelating in uw aanvraag aanpassen. Als u
van mening bent dat de toelating onjuist is en aangepast moet worden
dan kunt u een verzoek om aanpassing sturen naar vragencare@nza.nl
voorzien van een kopie of scan van de nieuwe aangepaste toelating in
zorgvormen/functies van het CIBG. Neem als onderwerp in de mail op:
“aanpassing toelating 300-<uw NZa-nummer>”. Wij zullen dan uw
toelating aanpassen, zodat u met uw aanvraag kunt beginnen. Wacht u
met het invullen van uw aanvraag tot de toelating in
zorgvormen/functies is aangepast, om te voorkomen dat u een onjuist
formulier krijgt. U krijgt van ons bericht zodra de toelating is aangepast.
Eenzijdige verzoeken
Als partijen niet tot overeenstemming komen over de omvang van de
productie en/of de hoogte van de prijzen, kunnen zij elk een eenzijdig
verzoek indienen. De verdere afhandeling van de eenzijdige verzoeken
zal gebeuren conform de eerdergenoemde beleidsregel budgettair kader
2015 en/of 2016.
Capaciteitsmutaties
Capaciteitsmutaties kunt u alleen via een budgetaanvraag of
herschikkingsaanvraag aanvragen. Hiervoor gelden de volgende regels.
U kunt een (verwachte) capaciteitsmutatie opgeven als u al in het bezit
bent van een toelatingsbeschikking van het CIBG, of deze heeft
aangevraagd. Capaciteitsmutaties waarvan de toelating nog niet is
aangevraagd, zullen niet worden verwerkt.
U kunt alleen een (verwachte) capaciteitswijziging aanvragen voor het
jaar waarin u de aanvraag doet. Capaciteitsmutaties 2015 dient u in de
herschikking 2015 op te nemen. Capaciteitsmutaties 2016 dient u in het
budget 2016 (of volgend jaar in de herschikking 2016) op te nemen.
Aanmelden nieuwe zorgaanbieders
Om de webapplicatie te kunnen gebruiken moet u als Wlzzorgaanbieder/ZZP-er bekend zijn bij de NZa en inloggegevens
aanvragen. Bent u een nieuwe zorgaanbieder/ZZP-er en nog niet bekend
bij de NZa, dan moet u zich aanmelden. Op de website
http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/langdurige-zorg
vindt u rechts onderin een link naar 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 de herschikking 2015 of
het budget 2016 voor de uiterste indieningstermijn kunt aanvragen. Het
is niet meer mogelijk om via het NZa-nummer 9999 een eerste aanvraag
in te dienen.
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Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt Kenmerk
u contact opnemen met de NZa via e-mail: VragenCare@nza.nl of via de Care/Wlz/15/10c
0140804/0198448
informatielijn telefoon: 088 770 87 70.
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Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. H.M. Sikkema
wnd. directeur Zorgmarkten Care
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