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Beleidsregels en nadere regels Wlz 2016

17 december 2015

In deze circulaire lichten wij de belangrijkste wijzigingen in de
beleidsregels en nadere regels voor 2016 toe. Voor ZZP-ers zijn de voor
hen meest relevante beleidsregels/nadere regels in deze circulaire
aangeduid met een * .

Geachte heer of mevrouw,
De Raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op
15 december 2015 enkele beleidsregels en nadere regels 2016
vastgesteld.
In deze circulaire geven wij eerst een overzicht van de gewijzigde
beleidsregels en nadere regels. Daarna geven wij een toelichting per
beleidsregel of nadere regel.
1. Beleidsregels en nadere regels
Naam beleidsregel
Budgettair kader Wlz 2016*
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten
Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz
Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016*
Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen
Nacalculatie 2015*
Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk
Naam nadere regel
Declaratievoorschriften Wlz-zorg*
Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en
individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen
Informatieverstrekking defintieve vaststelling aanvaardbare
kosten Wlz 2016*
Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlzzorgaanbieders 2016

Beleidsregel
nr.
CA-BR-1602b
CA-BR-1607a
CA-BR-1608a
CA-BR-1610b
CA-BR-1616a
CA-BR-1619
CA-BR-1620
Nadere regel
nr.
CA-NR-1650b
CA-NR-1651a
CA-NR-1653a
CA-NR-1655
CA-NR-1656

2. Toelichting per beleidsregel/nadere regel
2.1 Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven
zorgzwaartepakketten (CA-BR-1607a)
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In de beleidsregel is de overgangsregeling ketenafspraak GGZ-B cliënten
opgenomen (zie brief VWS aan NZa, 23 oktober 2015, kenmerk
143240). Wlz-uitvoerders/ Zorgkantoren en zorgaanbieders mogen voor
de groep cliënten die op 31 december 2014 een GGZ-B indicatie hadden
en op dat moment woonachtig waren op een GGZ-C plek bij een
zorgaanbieder die niet is toegelaten voor behandeling (beschermd
wonen), de zorg aan deze cliënten voor de jaren 2015 en 2016 inkopen
op basis van een GGZ-B pakket. Het tarief waarvoor de zorg mag worden
ingekocht is maximaal het GGZ-C tarief zoals opgenomen in de
beleidsregel CA-300-579.
2.2 Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz (CA-BR-1608a)
In de beleidsregel is nu ook meerzorg opgenomen voor de prestatie LG
6. Dit gebeurt op basis van de brief die op 30 november 2015 door VWS
naar de Kamer is gestuurd (kenmerk 874166-144231-LZ). De Regeling
langdurige zorg moet hier nog op worden aangepast. Onder voorbehoud
van de aanpassing van de Regeling Langdurige zorg, maakt deze
beleidsregel de meerzorg voor de prestatie LG 6 mogelijk.
2.3 Nadere regel Declaratievoorschriften Wlz-zorg (CA-NR1650b)
In deze nadere regel is toegevoegd dat zorgaanbieders die zorg
declareren op basis van de overgangsregeling ketenafspraak GGZ-B (zie
hiervoor de wijzigingen in de beleidsregel CA-BR-1607a) dit bij de
declaratie aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder in de factuur duidelijk
zichtbaar maken. Ook in de budgetafspraken en nacalculatieopgave
moeten zorgaanbieders en zorgkantoor/Wlz-uitvoerdcer dit duidelijk
kenbaar maken. Het gaat daarbij om het aantal eenheden, het daarbij
gehanteerde tarief en het totaalbedrag.
2.4 Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2016 (CA-BR-1602b)
De beleidsregel is gewijzigd conform de brief van VWS over het kader
zorg voor 2015 (kenmerk, datum?). De belangrijkste wijzigingen zijn:
Het terugdraaien van de Wlz-taakstelling van € 45 miljoen die
reeds in het landelijke kader was verwerkt;
Het terugdraaien van de overheveling van de huishoudelijke zorg
voor het Modulair pakket thuis (MPT) en de bijhorende
toevoeging aan het landelijke kader van € 40 miljoen;
De verhoging van het budgettair kader voor de loon- en
prijsbijstelling met € 165 miljoen;
Een verschuiving van de contracteerruimte voor zorg in natura
naar het PGB-kader van € 80 miljoen. VWS heeft gekozen voor
deze schuif naar aanleiding van ontwikkelingen in de zorgvraag
in 2015.

2.5 Nadere regel Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget
en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen (CA-NR-1653a)
De nadere regel wijzigt op drie punten:
De NZa heeft enkele variabelen toegevoegd op geanonimiseerd
cliëntniveau. Wij willen deze informatie ontvangen voor onze
advisering over en monitoring van de PGB-uitgaven in 2016.
In 2016 ontvangt de NZa informatie over de werkelijke PGBuitgaven in 2015. De indieningstermijn is gewijzigd van 15 juli
naar 1 juli. Hiermee sluit de indieningstermijn aan bij de overige
(financiële) verantwoordingsproducten die de zorgkantoren
dienen aan te leveren bij de NZa.
Toegevoegd is dat bij de opgave van de werkelijke PGB-uitgaven
een controleverklaring van een accountant noodzakelijk is. Een
accountant dient vast te stellen dat het totaal bedrag op
zorgkantoorniveau juist is.
2.6 Beleidsregel nacalculatie 2016 (CA-BR-1619), Nadere regel
informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare
kosten Wlz 2016 (CA-NR-1655), Nadere regel Administratieve
Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 (CANR-1656)
De beleidsregel en nadere regels zijn geactualiseerd naar het
verantwoordingsjaar 2016. Dit betreft voortzetting van bestaand beleid.
2.7 Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk (CABR-1620)
De prestatielijst zoals opgenomen in de (algemene) tariefbeschikking
‘tandheelkundige zorg’ is gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de
Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk:
De prestatie Behandeling externe cliënt door tandarts zonder
eigen huispraktijk (G012) komt per 2016 te vervallen.
De prestatie G011 ‘Behandeling externe cliënt door tandarts met
eigen huispraktijk’ is aangepast naar ‘Behandeling externe cliënt
door tandarts’. Daarmee vervalt het onderscheid tussen tandarts
met en zonder huispraktijk.
In het tarief van Behandeling externe cliënt door tandarts (G011)
is per 2016 een korting doorgevoerd. Door een nieuwe
onderbouwing op basis van een kostenonderzoek en een
aangepaste arbeidskostencomponent is het tarief U02 in de
Beleidsregel tandheelkundige zorg gekort met 5,15%. Daarom is
het tarief G011 ook gekort per 2016. Met het kostenonderzoek is
de tariefonderbouwing in de mondzorg in zijn geheel herijkt.
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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: 088 770 87 70.
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Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

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