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In deze circulaire lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe in de
beleidsregels en nadere regels voor 2016 en 2017. Verder wordt de
planning voor publicatie van het nacalculatieformulier 2016, het
calculatiemodel rentekosten Wlz 2016 en het controleprotocol
nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders geschetst.

Geachte heer of mevrouw,
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op
6 december 2016 acht gewijzigde beleidsregels en twee nadere regels
2016 en 2017 vastgesteld.
In deze circulaire geven wij eerst een overzicht van de gewijzigde
beleidsregels en nadere regels 2016 en 2017. Daarna geven wij een
toelichting per beleidsregel of nadere regel.
1. Beleidsregels en nadere regels
Jaar 2016
Naam beleidsregel
Budgettair kader Wlz 2016
Overheveling GGZ budget Wlz Zvw
Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC)
en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande
zorgaanbieders

Nummer
beleidsregel
CA-BR-1602f
AL/BR-0041a
CA-BR-1611

Jaar 2017
Naam beleidsregel
Budgettair kader Wlz 2017
Overheveling GGZ budget Wlz Zvw
Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten
Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg
2017
Prestatiebeschrijvingen en tarieven Volledig Pakket
Thuis
Naam nadere regel
Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz
Declaratievoorschriften Wlz-zorg

Kenmerk

Nummer
beleidsregel
BR/REG17141b
BR/REG17140a
BR/REG17137b
BR/REG17135a
BR/REG17136b
Nummer
nadere regel
NR/REG1720a
NR/REG1721a

2. Beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz 2016’ (CA-BR-1602f)
Beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz 2017’ (BR/REG-17141b)
De beleidsregels zijn aangepast op basis van de ‘Kader- en voorhangbrief
langdurige zorg 2017’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) (7 november 2016, kenmerk 1035746-157403-LZ).
De wijzigingen die voor beide beleidsregels gelden, lichten we hieronder
toe:
-

-

Er is een omschrijving van het begrip ‘bruteringseffect’ in de
beleidsregels opgenomen.
De procedure voor structurele en incidentele overhevelingen tussen
zorg in natura (zin) en persoonsgebonden budget (pgb) is tegen het
licht gehouden. Met partijen is afgestemd om de overhevelingen zo
veel mogelijk structureel te verwerken in plaats van incidenteel.
Hierdoor is het niet nodig jaarlijks overhevelingen opnieuw door te
geven.
Het verwerken van de overhevelingen tussen zin en pgb heeft
gevolgen voor de verdeling van het budgettair kader Wlz. Ook de
hoogte van het budgettair kader Wlz kan enigszins fluctueren door
het bruteringseffect dat plaatsvindt bij deze overhevelingen.
Om te voorkomen dat de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ elke
keer aangepast moet worden, is voor de volgende praktische
werkwijze gekozen:
1. In de beleidsregel ‘Budgettair kader Wlz’ worden de
contracteerruimte zin en het subsidieplafond pgb opgenomen
zoals deze door het Ministerie van VWS zijn opgenomen in de
kaderbrief. Als er een aanvulling op deze kaderbrief komt,
dan wordt de beleidsregel hierop aangepast.
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2. Naar aanleiding van binnengekomen overhevelingen wordt
op de website van de NZa maandelijks de nieuwe verdeling
van het Budgettair Kader Wlz geplaatst
(https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/budgettairkader-langdurige-zorg/uitgelicht);
3. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de beleidsregel
‘Budgettair kader Wlz’ en dus de kaderbrief opgenomen.
Specifiek voor 2016:
Het budgettair kader Wlz voor het jaar 2016 omvat € 18.607 miljoen. Dit
bedrag is als volgt verdeeld:
a)
De contracteerruimte voor zin € 16.792 miljoen;
b)
Het beschikbare bedrag voor pgb’s betreft € 1.815 miljoen.
Ten opzichte van de vorige versie van deze beleidsregel van 2016
(CA-BR-1602e) is de volgende wijziging opgenomen:
De overheveling van € 0,8 miljoen van GGZ-middelen vanuit de
Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de contracteerruimte zin is opgenomen.
Specifiek voor 2017:
Het budgettair kader Wlz voor het jaar 2017 omvat € 19.475 miljoen. Dit
bedrag is als volgt verdeeld:
a) De contracteerruimte voor zorg in natura (zin) betreft € 16.470
miljoen;
b) De contracteerruimte voor het experiment persoonsvolgende inkoop
bedraagt € 655 miljoen. Hiervan is € 485 miljoen beschikbaar voor
de regio Zuid-Limburg voor de sector ‘verpleging en verzorging’ en
€ 170 miljoen voor de regio Rotterdam voor de sector
‘gehandicaptenzorg’;
c) Het beschikbare bedrag voor pgb’s betreft € 2.150 miljoen;
d) De herverdelingsmiddelen bedragen € 200 miljoen. De NZa zal de
staatssecretaris van VWS eind mei 2017 en eind augustus 2017
adviseren over onder andere de inzet en verdeling van deze
middelen.
Ten opzichte van de vorige versie van deze beleidsregel van 2017
(BR/REG-17141a) zijn de volgende wijzigingen opgenomen:
1.

2.

Er is een verlaging van € 40 miljoen in de beleidsregel
opgenomen vanwege de afloop van het overgangsrecht voor Wlzindiceerbaren;
Er is een verhoging van € 35 miljoen in de beleidsregel
opgenomen in verband met de overheveling van de
huishoudelijke hulp bij een modulair pakket thuis (mpt) van de
gemeenten naar de Wlz.
In de vorige versie van deze beleidsregel budgettair kader Wlz
2017 (BR/REG-17141a) is voor deze post een verhoging van € 40
miljoen opgenomen. Er wordt gestart met de overheveling naar
de Wlz per 1 januari 2017, maar in verband met een zorgvuldige
overdracht is een uitloop mogelijk tot 1 april 2017. Rekening
houdend hiermee is er in de Wlz in 2017 een budget benodigd
van € 35 miljoen. Dit is in de aangepaste beleidsregel
opgenomen.
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3.

4.

5.

Er is een verhoging van € 166 miljoen in de beleidsregel
opgenomen om de incidentele extra middelen uit 2016 ook in de
jaren 2017 en verder beschikbaar te stellen.
Er is een verhoging van € 220 miljoen aan extra middelen in de
beleidsregel opgenomen zodat Wlz-uitvoerders aan hun
zorgplicht kunnen voldoen en problematische wachtlijsten
worden voorkomen.
Er is een verhoging van € 213 miljoen in de beleidsregel
opgenomen voor loonprijsbijstelling 2017.

3. Beleidsregel ‘Overheveling GGZ budget Wlz-Zvw 2016’
(AL/BR-0041a)
Beleidsregel ‘Overheveling GGZ budget Wlz-Zvw 2017’
(BR/REG-17140a)
De volgende inhoudelijke wijziging is in deze beleidsregels doorgevoerd:
De overhevelingen worden structureel verwerkt en werken dus door in
jaar t en latere jaren. Als de overheveling incidenteel (alleen voor jaar t)
geldt, dan moet dit bij de indiening in het formulier ‘GGZ-Budget WlzZvw) kenbaar gemaakt worden. Dit was al de praktijk, maar is nu
expliciet in de beleidsregel opgenomen.
4. Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en
normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande
zorgaanbieders (CA-BR-1611)
De beleidsregel ‘Invoering NHC en NIC bestaande zorgaanbieders’ is
tekstueel aangepast in verband met de ‘Subsidieregeling
eerstelijnsverblijf 2016’ en de nieuwe beleidsregel ‘Eerstelijns verblijf’
(BR/REG-17119). Het invoertraject integrale tarieven eerstelijnsverblijf
sluit nu aan bij de subsidieregeling 2016 en de nieuwe beleidsregel 2017.
5. Beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten’ (BR/REG-17137b)
Beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven Volledig
Pakket Thuis’ (BR/REG-17136b)
Beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire
zorg 2017’ (BR/REG-17135a)
Nadere regel ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’ (NR/REG1721a)
De beleidsregels ‘Prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten
2017’, ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2017’ en
de nadere regel ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg 2017’ zijn tekstueel
aangepast. In de beleidsregel staat nu duidelijker omschreven dat een
afwezigheidsdag gedeclareerd kan worden vanaf de eerste volledige dag
van afwezigheid.
Verder is in de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten en nadere regel Declaratievoorschriften Wlz-zorg
de overgangsregeling ketenafspraak GGZ-B cliënten verlengd ten
behoeve van het jaar 2017. In de beleidsregel en de nadere regel
'Declaratievoorschriften Wlz-zorg' is de overgangsregeling ketenafspraak
GGZ-B cliënten opgenomen (zie brief Ministerie van VWS, 23 oktober
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2015, kenmerk 143240). Zorgkantoren mogen voor deze groep cliënten
de zorg ook in 2017 contracteren op basis van GGZ-B prestaties.
Het tarief waarvoor de zorg mag worden ingekocht is maximaal het
GGZ-C tarief zoals opgenomen in de beleidsregel CA-300-579.
De beleidsregel ‘Prestatiebeschrijving en tarieven modulaire zorg 2017’
(BR/REG-17135a) is alleen tekstueel aangepast.
6. Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz (NR/REG-1720a)
In de (oude) nadere regel ‘Declaratievoorschrift verkeerde bed Wlz ‘
(NR/REG-1720) ontbrak het artikel ‘Beëindiging oude regeling’. Dit
artikel is nu opgenomen.
7. Publicatie van het nacalculatieformulier 2016
Calculatiemodel rentekosten Wlz 2016
Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders
Het formulier voor de nacalculatie 2016 wordt begin februari 2017
beschikbaar gesteld. Begin januari publiceert de NZa op haar website het
calculatiemodel rentekosten Wlz 2016 en een circulaire met meer
informatie over het nacalculatieformulier 2016.
Het controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders en de
bijbehorende circulaire worden in december 2016 (week 50)
gepubliceerd.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de NZa via e-mail: info@nza.nl of via de
informatielijn: 088-770 87 70.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering
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