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In deze circulaire wordt de invoering van de normatieve 

inventariscomponent (NIC) voor de AWBZ toegelicht. 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 

2014 de volgende beleidsregels vastgesteld in verband met de invoering 

van een nieuwe norm voor inventaris, de Normatieve 

inventariscomponent (NIC).  

 

Naam beleidsregels Beleidsregel-

nummer 

Beleidsregel tarieven normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) en normatieve 

inventariscomponent (NIC) bestaande 

zorgaanbieders; 

CA-300-605 

Beleidsregel invoering normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) en normatieve 

inventariscomponent (NIC) bestaande 

zorgaanbieders 

CA-300-604 

Beleidsregel indexering AWBZ CA-300-598 

 

Na de invoering van prestatiebekostiging in de vorm van 

Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en de Normatieve Huisvestingscomponent 

(NHC) bleef de inventaris van een zorgaanbieder nog bekostigd op basis 

van het aantal toegelaten plaatsen/bedden. Om de prestatiebekostiging 

te voltooien zijn nieuwe normen voor inventaris vastgesteld. Evenals de 

NHC’s is de Normatieve inventariscomponent (NIC) een normatieve 

vergoeding per ZZP-dag. 

 

De nieuwe norm heeft in 2014 nog geen gevolgen voor de hoogte van 

het budget. Vanaf 2015 heeft de nieuwe prestatie afhankelijke norm 

daadwerkelijke budgettaire consequenties.  
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Er is voor gekozen om de nieuwe norm vast te stellen en in te voeren 

zonder dat dit materieel effect heeft in 2014. De nieuwe normering zal 

inzichtelijk worden gemaakt in de rekenstaat op basis van de 

productieafspraken 2014. Zorgaanbieders kunnen hierdoor heel concreet 

zien waar zij in de navolgende jaren aan toe zijn en hier indien nodig hun 

bedrijfsvoering op aanpassen. Op deze wijze wordt u tijdig geïnformeerd 

over de wijzigingen en de mogelijke gevolgen voor uw AWBZ-budget 

vanaf 2015.  

 

 

Algemene uitgangspunten 

Bij de bepaling van de hoogte van de NIC worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd. 

 

– voor het bezettingspercentage is een percentage van 97% gehanteerd; 

– voor de rente is uitgegaan van een percentage van 4,0%; 

– de NIC wordt geïndexeerd conform de indexatie van de materiële 

kosten. 

 

Voor meer informatie omtrent de berekening van de NIC’s verwijzen wij 

u naar de toelichting in de Beleidsregel tarieven normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventaris component 

(NIC) bestaande zorgaanbieders. 

 

 

Bestaande zorgaanbieders 

De overgang van de huidige vergoeding naar de nieuwe prestatie 

afhankelijke inventarisnorm gaat voor bestaande zorgaanbieders 

stapsgewijs, parallel aan het invoertraject van de NHC’s.  

 

Bestaande zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die in 2011 intramurale 

zorg leverden en op grond van de Beleidsregel kapitaallasten werden 

gebudgetteerd. Deze zorgaanbieders ontvangen in de periode 2012 tot 

2018 een vergoeding op basis van een gewogen gemiddelde van de 

huidige oude inventarisnorm per zorgaanbieder en de productie  

afhankelijke NIC-vergoeding. In 2015 is deze verhouding oud/nieuw 

50/50, in 2016 30/70 etc. De NIC gaat evenals de NHC’s onderdeel 

uitmaken van de contracteerruimte.  

 

 

Nieuwe zorgaanbieders 

Nieuwe zorgaanbieders kunnen vanaf 2015 productieafspraken maken op 

basis van de normen. Een overgangsregeling voor bekostiging op basis 

van het integrale tarief is niet noodzakelijk. De overgangsregeling is wel 

van toepassing voor de contracteerruimte. Ook voor nieuwe 

zorgaanbieders geldt dat het NIC-deel volgens de verhouding 50/50 in 

2015, 30/70 in 2016 etc. stapsgewijs onderdeel gaat uitmaken van de 

contracteerruimte. 
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NIC en productieafspraken 

De NIC voor bestaande zorgaanbieders is niet onderhandelbaar, er is 

sprake van een vast tarief. Voor bestaande zorgaanbieders wijzigt er bij 

het maken van de productieafspraken niets. In het budgetformulier 2015 

en op de uiteindelijke tariefbeschikking zullen de afgesproken ZZP-

tarieven worden verhoogd met 50% van de NIC. 

 

De NIC voor nieuwe zorgaanbieders is een maximumtarief waarover net 

als over het ZZP-tarief met het zorgkantoor wordt onderhandeld. 

 

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: 0900 770 70 70. 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Zorgautoriteit 

 

drs. H. Lagerwaard 

directeur Zorgmarkten Care  

 

  

 

 


