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Met deze brief lichten wij enkele wijzigingen in de beleidsregels en
nadere regels voor 2015 en 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
enkele beleidsregels en nadere regels 2015 en 2016 vastgesteld. Voor
het verantwoordingsjaar 2015 is het Controleprotocol nacalculatie 2015
Wlz-zorgaanbieders aangepast.
In deze brief geven wij eerst een overzicht van de gewijzigde
beleidsregels en nadere regels. Daarna geven wij een toelichting per
beleidsregel of nadere regel.
1. Beleidsregels, nadere regels en protocol
Naam beleidsregel
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten
Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis
Nacalculatie 2015 *
Naam nadere regel
Declaratievoorschriften Wlz-zorg *
Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare
kosten Wlz 2015 *
Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlzzorgaanbieders 2015 *
Naam protocol
Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders

Beleidsregel
nr.
CA-BR-1607b
CA-BR-1609a
CA-BR-1519a

Bijlage
nr.
1
2
3

Nadere regel
nr.
CA-NR-1650c
CA-NR-1555a

Bijlage
nr.
4

CA-NR-1556a

Versie
Versie 2;
april 2016

5
6
Bijlage
nr.
7

2. Toelichting per beleidsregel/nadere regel

Kenmerk

Care/Wlz/16/09c

2.1 Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven
zorgzwaartepakketten (CA-BR-1607b)
Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig
pakket thuis (CA-BR-1609a)
Het ministerie van VWS heeft afspraken gemaakt met zorgkantoren/Wlzuitvoerders en zorgaanbieders over de inzet van extra middelen voor
kwaliteitsverbetering in het kader van het plan ‘Waardigheid en Trots’.
Het gaat om een bedrag van € 110 miljoen voor 2016.
Deze extra middelen zullen worden ingezet voor een zinvolle
dagbesteding voor cliënten die zijn geïndiceerd voor een cliëntprofiel VV4
t/m VV10 en het versterken van de deskundigheid van personeel. De
extra middelen zijn in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven
zorgzwaartepakketten en in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en
tarieven volledig pakket thuis verwerkt als opslagen op de huidige
tarieven van ZZP VV4 t/m VV10 en VPT-ZZP VV4 t/m VV10. Bij de
herschikking 2016 kunnen voor het eerst productieafspraken over deze
opslagen worden gemaakt.
Eerder heeft al de aanpassing plaatsgevonden van de Beleidsregel
budgettair kader Wlz 2016 (CA-BR-1602c). In artikel 5.2 van de
betreffende beleidsregel is opgenomen dat de contracteerruimte is
opgehoogd met € 110 miljoen in het kader van het plan “Waardigheid en
Trots”.
De opslagen Waardigheid en Trots gelden ook na 2016. Dit is vermeld in
de brief van het ministerie van VWS met kenmerk 900826-146088-LZ
van 12 januari 2016. Begin juli zal de NZa de hoogte van de opslagen
2017 bekend maken in de circulaire over de geldende beleidsregels en
nadere regels 2017.
2.2 Beleidsregel Nacalculatie 2015 (CA-BR-1519a)
Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlz-zorgaanbieders
(versie 2; april 2016)
In de beleidsregel is de indieningstermijn van de nacalculatie-opgave
gewijzigd in 1 juli 2016.1
In het bijbehorende Controleprotocol nacalculatie 2015 Wlzzorgaanbieders (versie 2; april 2016) zijn de verwijzigingen naar de
meest recente beleidsregelnummers en nadere regelnummers
opgenomen. De volgende beleidsregels en nadere regels zijn in het
controleprotocol gewijzigd (met tussen haakjes het nieuwe nummer):
-

1

Beleidsregel budgettair kader Wlz 2015 (CA-BR-1502d).
Beleidsregel nacalculatie 2015 (CA-BR-1519a).
Nadere regel administratieve organisatie en interne controle Wlzzorgaanbieders 2015 (CA-NR-1556a).

Zie ook: NZa-circulaire van 29 maart 2016 met kenmerk Care/Wlz/16/08c en NZacirculaire van 19 januari 2016 met kenmerk Reg/Wlz/16/02c.
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2.3 Nadere regel Declaratievoorschriften Wlz-Zorg (CA-NR1650c)

Care/Wlz/16/09c
0178861/0246414
Pagina

In de nadere regel is in artikel 4.2 opgenomen dat de opslagen
Waardigheid en Trots op prestatieniveau gedeclareerd worden. Op deze
manier worden de administratieve lasten beperkt.
2.4 Nadere regel Informatieverstrekking definitieve vaststelling
aanvaardbare kosten Wlz 2015 (CA-NR-1555a)
Nadere regel Administratieve Organisatie en Interne Controle
Wlz-zorgaanbieders 2015 (CA-NR-1556a)
In deze nadere regels is de indieningstermijn van de nacalculatie-opgave
2015 gewijzigd in 1 juli 2016.2
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: 088 770 87 70.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. A. Koopman
unitmanager directie Regulering
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Zie voetnoot 1.
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