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Uitstel afgifte tariefbeschikking Wlz 2016 en uitstel indieningstermijn nacalculatie 2015

19 januari 2016

Geachte heer of mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de budgetverzoeken 2016 en de
nacalculatieopgaven 2015. Zorgaanbieders kunnen vooruitlopend op de
tariefbeschikking 2016, per direct ook declareren op basis van de
tarieven die zij voor 2016 met de zorgkantoren hebben afgesproken. De
deadline voor het indienen van de nacalculatie van 2015 wordt ook
verplaatst.
Wlz budgetverzoek 2016
Op 28 december 2015 stuurden wij u een brief waarin we aangaven dat
de verwerking van de budgetverzoeken voor 2016 meer tijd kost dan
gebruikelijk. Deze vertraging komt door de overgang naar een nieuw
automatiseringssysteem. De beschikking met daarin uw budgetafspraken
voor 2016 zal daarom naar verwachting half februari 2016 worden
gepubliceerd op https://aanvragen.nza.nl.
In de brief van 28 december 2015 gaven we aan dat u tot de publicatie
van de nieuwe tariefbeschikking gebruik kunt maken van uw
tariefbeschikking 2015. En dat als u een nieuwe zorgaanbieder bent, u
nog niet mag declareren totdat u een eerste tariefbeschikking ontvangt.
Het is de NZa gebleken dat het declareren van in 2016 geleverde zorg op
basis van tarieven 2015 tot administratieve lasten bij zorgaanbieders en
zorgkantoren leidt. Wij melden u daarom dat u ook de volgende
alternatieve wijze van handelen kunt hanteren.
De NZa staat in dit geval toe dat zorgaanbieders, vooruitlopend op de
door de NZa af te geven tariefbeschikkingen 2016, declareren op basis
van de tarieven zoals zij deze voor 2016 samen met de zorgkantoren
(tweezijdig) hebben aangevraagd bij de budgetronde 2016 en
zorgkantoren op basis van deze tarieven uitbetalen.

Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders. Deze
handelwijze is mogelijk tot het moment dat de tariefbeschikking 2016
definitief aan de individuele zorgaanbieder bekend is gemaakt.
Nacalculatie 2015
De vertraging bij de herschikking voor 2015 en de budgetronde voor
2016, heeft ook gevolgen voor de nacalculatie 2015. Het
nacalculatieformulier 2015 zal half maart 2016 worden gepubliceerd.
Om zorgaanbieders en zorgkantoren voldoende tijd te bieden om de
nacalculatieopgave in te dienen, wordt de uiterste indieningstermijn
verplaatst van 31 mei 2016 naar 30 juni 2016.
Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u ons
telefonisch bereiken op 088-770 877 0 of ons een e-mail sturen via
VragenCare@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering
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