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Met deze brief lichten wij een aantal gewijzigde en nieuwe beleidsregels 

en nadere regels Wlz 2015, 2016 en 2017 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  

een aantal beleidsregels en nadere regels Wlz 2015, 2016 en 2017 

vastgesteld.  

 

In deze brief geven wij eerst een overzicht van de gewijzigde en nieuwe 

beleidsregels en nadere regels. Daarna geven wij een toelichting per 

beleidsregel of nadere regel. 

 

Algemeen 

 

Index 

De beleidsregelwaarden (prijzen) in de genoemde beleidsregels zijn, voor 

zover van toepassing, trendmatig aangepast met de volgende 

percentages. 

 

- Definitieve index materiële kosten 2016 0,38% 

- Definitieve index loonkosten 2016 1,74% 

- Definitieve index kapitaallasten 2016 0,31% 

- Voorlopige index materiële kosten 2017 1,14% 

- Voorlopige index loonkosten 2017  1,54% 

- Voorlopige index kapitaallasten 2017 1,14% 

 

Gedurende de overgangsperiode van 2012 tot 2018 worden de NHC 

tarieven jaarlijks met 2,5% geïndexeerd. 

 

Reikwijdte en tekstuele verduidelijkingen 

In verband met de introductie van de prestaties schoonmaak en 

logeeropvang is de reikwijdte van een aantal beleidsregels en nadere 

regels aangepast. Daarnaast zijn de teksten van de beleidsregels en 

nadere regels op enkele punten verduidelijkt.  
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Beleidsregels en nadere regels1  

 

 

 

 
  

                                                
1 Per 1 januari 2016 zijn de directies Zorgmarkten Care en Zorgmarkten Cure 

samengevoegd tot de nieuwe directie Regulering. Daarom is de aanduiding van de 

beleidsregels en nadere regels vanaf 2017 gewijzigd. 

Naam beleidsregel 

 

Beleidsregel nr. 

Experiment proeftuinen meerzorg 2.0 Wlz CA-BR-1523 

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten CA-BR-1607c 

Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis CA-BR-1609b 

Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders CA-BR-1614 

Kosten MRSA  CA-BR-1618 

Nacalculatie 2016 CA-BR-1619a * 

Indexatie Wlz BR/REG-17125 

Nacalculatie 2017 BR/REG-17126 * 

Tarifering onderlinge dienstverlening BR/REG-17127 

Vergoeding bij gedwongen verhuizing  BR/REG-17128 

Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk BR/REG-17129 

Aanvaardbare kosten Wlz 2017 BR/REG-17130 * 

Definities Wlz BR/REG-17131 

Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent 

(NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe 

zorgaanbieders 

BR/REG-17132 

Kosten MRSA BR/REG-17133 

Prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz BR/REG-17134 

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg BR/REG-17135 * 

Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis BR/REG-17136 

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BR/REG-17137 

Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz BR/REG-17138 

Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en 

normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande 

zorgaanbieders 

BR/REG-17139 
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1. Toelichting per beleidsregel/nadere regel 

Wij geven eerst een toelichting op de aanpassingen in de beleidsregels 

en nadere regels die geldig zijn in het jaar 2015 en 2016. Daarna volgt 

uitleg voor aanpassingen in de beleidsregels en nadere regels die geldig 

zijn in het jaar 2017. 

 

2015 

 

1.1 Beleidsregel Experiment proeftuinen meerzorg 2.0 Wlz (CA-

BR-1523) 

 

Deze beleidsregel is nieuw. Het doel van deze beleidsregel is om met 

terugwerkende kracht een experimenteerstatus toe te kennen aan 

zorgaanbieders die deelnemen aan de proeftuinen meerzorg 2.0, zodat 

hun reeds lopende experiment voortgezet kan worden. De proeftuinen 

zijn eind 2014 gestart. De aanwijzing van het ministerie van VWS volgde 

echter pas later. Daarom wordt deze beleidsregel nu met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2015 ingevoerd. 

 

2016 

 

1.2 Beleidsregel Nacalculatie 2016 (CA-BR-1619a) 

 

In de vorige versie van de beleidsregel was een onjuist nummer van de 

beleidsregel vermeld in de overgangsbepaling. Dat is nu gecorrigeerd. 

 

Daarnaast is artikel 4.2h toegevoegd aan de beleidsregel. Hierin is 

beschreven dat een prijs die in het budget- of herschikkingsformulier 

expliciet op €0,- wordt gezet, wordt gezien als een aangevraagd en 

vastgesteld tarief en dus ook bij de nacalculatie niet wijzigbaar is. 
  

Naam nadere regel Nadere regel nr. 

 

Declaratievoorschriften Wlz-zorg CA-NR-1650d * 

Informatieverstrekking definitieve vaststelling 

aanvaardbare kosten Wlz 2016 

CA-NR-1655a * 

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-

zorgaanbieders 2016 

CA-NR-1656a * 

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-

zorgaanbieders 2017 

NR/REG-1717 * 

Informatieverstrekking definitieve vaststelling 

aanvaardbare kosten Wlz 2017 

NR/REG-1718 * 

Administratieve- en declaratievoorschriften ZZP-

meerzorg Wlz 

NR/REG-1719 

Declaratievoorschrift verkeerde bed Wlz NR/REG-1720 

Declaratievoorschriften Wlz-zorg NR/REG-1721 * 

Transparantie contracteerproces Wlz NR/REG-1727 
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2017 

 

1.3 Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven 

zorgzwaartepakketten (BR/REG-17137) 

 

De beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven 

zorgzwaartepakketten’ is op de volgende punten aangepast: 

- Artikel 6 ‘Prestatiebeschrijvingen basisprestaties’ is uitgebreid 

met een integrale prestatie voor logeeropvang. De oude 

werkwijze waarbij zorgaanbieders de verblijfscomponent 

afspreken in combinatie met losse zorgfuncties komt te 

vervallen. Vanaf 2017 is sprake van een integraal tarief per 

logeerdag. De definitie van een dag logeeropvang is opgenomen 

in artikel 4.3. De NZa heeft vijf nieuwe maximum beleidsregel-

waarden voor logeren vastgesteld, te weten logeren vg, lg, lvg, 

zg en vv. De mate waarin behandeling of dagbesteding 

gedurende het logeren wordt geboden, verschilt in de praktijk 

per sector en per cliënt. In de prestatiebeschrijving is vermeld in 

welke mate rekening is gehouden met behandeling in de 

tariefstelling. Indien cliënten veel meer behandeling behoeven 

dan waarmee in de tariefstelling rekening is gehouden of 

dagbesteding ontvangen in combinatie met logeren, dan wordt 

deze zorg bekostigd op grond van de beleidsregel 

‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg’.  

- Een toevoeging bij artikel 9 ‘Aan- en afwezigheid’ maakt het 

mogelijk dat afwezigheidsdagen – onder bepaalde voorwaarden - 

ook gedeclareerd mogen worden wanneer de cliënt op een 

andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde 

rechtspersoon verblijft. 

- Artikel 7 ‘Prestatiebeschrijvingen toeslagen’ is uitgebreid met een 

Toeslag voor jong volwassen ggz-cliënten. In 2011 heeft 

onderzoek plaatsgevonden naar de zorg voor volwassenen en 

kinderen in de ggz. Op basis van het rapport Kinderen en 

jeugdigen in de zzp-systematiek (ggz) en aanvullend onderzoek 

is een toeslag voor jong volwassenen in de leeftijdscategorie van 

18 tot en met 22 jaar ontwikkeld. De toeslag is bedoeld om de 

gebruikelijke zorg te bekostigen die elke jong volwassene 

behoeft en om extra behandeling te bekostigen. 

 

1.4 Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig 

pakket thuis (BR/REG-17136) 

 

Een wijziging van artikel 9 ‘Aan- en afwezigheid’ maakt het mogelijk dat 

aan- en afwezigheid onder voorwaarden gedeclareerd mag worden. 

Voorheen mocht aan- en afwezigheid in geval van een vpt niet worden 

gedeclareerd. Met de wijziging van artikel 9 sluiten wij aan bij de regels 

voor aan- en afwezigheid in geval van een zzp. Het vpt is direct afgeleid 

van het zzp. Hiermee wordt voorkomen dat de vpt’s in gevaar komen 

van met name jeugdige cliënten die in de weekenden bij hun familie 

verblijven. 
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1.5 Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire 

zorg (BR/REG-17135) 

 

De beleidregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg’ is op 

de volgende punten aangepast: 

 

- In artikel 6 ‘Tarieven modulair pakket thuis’ is de nieuwe 

prestatie schoonmaak met een maximum beleidsregelwaarde 

toegevoegd2. De prestatie schoonmaak beschrijven wij als het 

schoonhouden van de woonruimte van een cliënt. Met ingang van 

2017 wordt alle huishoudelijke hulp voor Wlz-cliënten 

ondergebracht in de Wlz. Het budget voor de huishoudelijke hulp 

voor deze cliënten – ad € 40 miljoen – wordt toegevoegd aan het 

budgettair kader Wlz 2017. Schoonmaakbedrijven hoeven niet 

over een toelating ingevolge de WTZi te beschikken om 

schoonmaak te mogen leveren aan een Wlz geïndiceerde cliënt.  

- In de toelichting is de ondersteuning van de huisarts door de 

specialist ouderengeneeskunde (SO) verduidelijkt. Wij 

beschrijven om welke zorg binnen de prestatie H335 het kán 

gaan als een SO de huisarts ondersteunt. De huisarts heeft 

behoefte aan ondersteuning bij consultatie en medebehandeling, 

en ondersteuning bij het vraagstuk polyfarmacie. Diagnostiek, 

consulten en medebehandeling hebben wij –voorlopig – vertaald 

naar vier globaal te onderscheiden ondersteuningsactiviteiten van 

de SO aan de huisarts. Deze werkzaamheden kunnen zo mogelijk 

makkelijker afgesproken worden tussen zorgkantoren en 

zorgaanbieders. Wij bieden hiermee landelijk duidelijkheid over 

de eenheid van taal voor de af te spreken zorg. Voor de continue, 

systematische, langdurige, multidisciplinaire zorg (CSLM-zorg) 

hadden wij onvoldoende handvatten om dit zorgonderdeel verder 

uit te werken. Wij wachten daarom de adviezen van het 

Zorginstituut Nederland over behandeling in de Wlz en over de 

subsidieregeling extramurale behandeling af.  

 

1.6 Beleidsregel Tarieven normatieve huisvestingscomponent 

(NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande 

zorgaanbieders (BR/REG-17139) 

 

Met ingang van 2017 zijn de NIC en NHC prestaties verblijfscomponent 

kortdurend verblijf vervangen door NIC’s en NHC’s bij de nieuwe 

logeerprestaties. De aanleiding hiervoor is de wens van partijen om 

integrale logeerprestaties in te voeren die alle geleverde zorg omvatten. 

 

De uitgangspunten voor de NHC- en NIC-waarden zoals vastgesteld bij 

invoering van de NHC en NIC zijn niet gewijzigd. Het aantal NHC- en 

NIC-prestaties voor logeren is wel gewijzigd. De NHC- en NIC-waarden 

zijn vanaf 2017 niet van toepassing op één logeerprestatie (vg, lg) maar 

op drie afzonderlijke logeerprestaties te weten logeren vg, logeren lvg en 

logeren lg. Tevens is sprake van vijf nieuwe codes voor logeren (vg, lg, 

lvg, zg en vv). 

                                                
2
 De prestatie schoonmaak is onder voorbehoud dat bij Koninklijk Besluit wordt 

geregeld dat de huishoudelijke hulp per 2017 onderdeel uitmaakt van het modulair 

pakket thuis, door de NZa vastgesteld. 
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1.7 Beleidsregel Tarieven normatieve huisvestingscomponent 

(NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe 

zorgaanbieders (BR/REG-17132) 

 

In deze beleidsregel zijn dezelfde wijzigingen verwerkt als in de 

beleidsregel ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en 

normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders’. 

 

2. NZa-congres ‘Van beleid naar praktijk’ 

 

Tot slot wijzen wij u graag op het NZa-congres ‘Van beleid naar praktijk’ 

op 22 september 2016. Tijdens dit congres zullen inhoudelijk 

deskundigen de wijzigingen voor de langdurige zorg toelichten. 

Daarnaast is er gedurende de gehele dag een helpdesk beschikbaar die u 

kan helpen bij vragen, die u heeft bij het invullen van de formulieren 

voor de herschikking 2016 en het budget 2017 in het webportaal 

aanvragen.nza.nl. Inschrijven is mogelijk via onze website. Wij hopen u 

op 22 september 2016 te ontmoeten. 
 

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: 088-7708770. 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Zorgautoriteit 

 

 

 

 

 

 

mw. drs. J.C.E. Kursten 

directeur Regulering 

 

 


