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Nieuwe zorgaanbieders zonder initiële budgetaanvraag

30 maart 2017

Geachte heer of mevrouw,
Vanaf heden is het mogelijk voor nieuw aangemelde zorgaanbieders in
de Wlz om gedurende een jaar een beschikking aan te vragen op basis
waarvan zij zorg kunnen declareren. Hiertoe is de Beleidsregel Budgettair
kader Wlz 2017 (BR/REG-17141c) aangepast.
Tot op heden was het aantal momenten waarop een (nieuwe)
zorgaanbieder een aanvraag kon indienen beperkt tot twee keer per jaar.
De eerste mogelijkheid was de budgetronde voorafgaande aan het jaar
(1 november jaar t-1) en de tweede mogelijk was de herschikking in het
jaar zelf (1 november jaar t).
De verwerkingswijze van de aanvragen en de voorwaarden waaraan de
aanvragen van nieuwe zorgaanbieders zonder initiële budgetaanvraag
moeten voldoen worden hieronder nader uiteengezet.
De aanvraag kan worden ingediend door zorgaanbieders die niet eerder
een budgetaanvraag voor 2017 bij de NZa hebben ingediend. Het gaat
om zorgaanbieders die ná de eerste budgetronde zijn gecontracteerd
door het zorgkantoor.
De periode waarin deze aanvragen ingediend kunnen worden loopt tot
uiterlijk 1 oktober. Op 1 november moet de herschikking 2017 zijn
ontvangen, dit is de laatste mogelijkheid om nog een budgetaanvraag in
te dienen.
Procedure
Wanneer een zorgaanbieder is gecontracteerd kan deze een NZanummer aanvragen. Dit kan op de gebruikelijke wijze. Op de volgende
pagina op de NZa-website vindt u de link naar het aanmeldformulier:
https://www.nza.nl/organisatie/Contact/online-aanvragen-enuitwisselen/ .

De zorgaanbieder ontvangt dan een mail met het toegekende NZanummer. Vervolgens wordt via https://aanvragen.nza.nl/ het formulier
klaargezet voor het aanvragen van een beschikking.
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De aanvragen worden elke maand verwerkt per de eerste van de maand. 2 van 2
Alle aanvragen die de NZa op dat moment heeft ontvangen worden
meegenomen bij de afhandeling.
Met de aanvraag wordt een beschikking aangevraagd. Alleen tweezijdig
door de zorgaanbieder en het zorgkantoor ondertekende aanvragen
worden in behandeling genomen. Er worden met dit formulier nog geen
productieafspraken gemaakt. De afgegeven beschikking bevat de
maximum beleidsregelwaarden die als vaste tarieven zijn vastgesteld. De
aanvaardbare kosten worden op € 0,- gesteld. Dit biedt de zorgaanbieder
de mogelijkheid om geleverde zorg te kunnen declareren.
Om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieder een beslag op de
contracteerruimte en aanvaardbare kosten krijgt, moet de zorgaanbieder
samen met het zorgkantoor wel vóór 1 november nog het
herschikkingsformulier indienen. Hierin kunnen dan de met het
zorgkantoor afgesproken prijzen worden aangevraagd.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. C.M. Veldhuizen
unitmanager Langdurige Zorg

