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Zoals u van ons al jaren gewend bent brengt AAG ook dit jaar weer een samenvatting uit van de 

beleidsregels 2017. Graag maken wij u deelgenoot van de belangrijkste wijzigingen. Indien u kennis wenst 

te nemen van de integrale beleidsregels verwijzen wij u naar de NZa website. 

 

Voorlopig budgettair kader 2017 
Op 13 juni heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het voorlopig budgettair kader 
2017 bekend gemaakt. Belangrijk nieuws in het budgettair kader 2017 is dat de taakstelling van €500 

miljoen is teruggedraaid. Het voorlopig budgettair kader 2017 is onder voorbehoud van de politieke 

besluitvorming die op Prinsjesdag aan het parlement gepresenteerd wordt.   
 
In totaal is er voor 2017 €18.920 miljoen beschikbaar voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de zorg in 
natura is €16.800 miljoen beschikbaar en voor de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is €1.920 miljoen 
beschikbaar. Er is €200 miljoen gereserveerd voor herverdelingsmiddelen. In onderstaande tabel is het 

voorlopige Wlz-kader 2017 weergegeven. 
 

Tabel opbouw contracteerruimte 2017 (in miljoen euro)  
 

1 Wlz-kader 2016 18.440 

   

2 Groeiruimte 2017 250 

3 Oploop NHC/ NIC 360 

4 Huishoudelijke hulp MPT 40 

5 Oploop Waardigheid & Trots 20 

6 Langer thuis 2017 -140 

7 GGZ-B (uitstroom) -50 

8 Taakstelling Wlz regeerakkoord -500 

9 Terugdraaien taakstelling +500 

10 Loonprijsbijstelling 2017 PM 

   

11 Voorlopig Wlz-kader 2017 (1 t/m 10) 18.920 

12 Bij aanvang beschikbaar 18.720 

13 - Contracteerruimte aanvang 

2017 

16.800 

14 - PGB-kader aanvang 2017 1.920 

15 Herverdelingsmiddelen 200 
 

bron: brief staatssecretaris inzake voorlopige kaderbrief Wlz 2017 d.d. 13 juni 2016 (kenmerk 773523-137331-LZ) 

 

 

1. Uitgangspunt voor het voorlopige Wlz-kader 2017 is het Wlz-kader 2016. Het budgettaire kader 2016 

wordt met €170 miljoen euro verhoogd en komt hiermee op €18.440 miljoen. De ophoging komt voor 

€100 miljoen uit de inzet van de herverdelingsmiddelen 2016, €50 miljoen extra middelen voor GGZ-B 

en voor €20 miljoen bruteringseffect pgb.  

2. De groeiruimte voor demografische ontwikkelingen bedraagt €250 miljoen. Dit is gebaseerd op 1,4% 

van het budgettair kader 2016.  

3. Deze toename komt voort uit de stijging van de NHC’s en NIC’s volgens de overgangsregeling NHC van 

70% in 2016 naar 85% in 2017. 

4. €40 miljoen wordt toegevoegd voor huishoudelijke hulp voor cliënten met een Modulair Pakket Thuis 

(MPT). Tot en met 2016 ontvangen cliënten met een MPT de huishoudelijke hulp vanuit de gemeenten.  

5. Er wordt €20 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het plan “Waardigheid & Trots”. Het totale budget 

voor dit plan gericht op de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuizen komt hiermee op €130 miljoen.  

6. De verlaging van €140 miljoen is gebaseerd op de trendmatige en beleidsmatige ontwikkeling dat  
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cliënten met een laag zorgzwaartepakket minder beroep doen op de intramurale zorg. Gemeenten en 

zorgverzekeraars krijgen extra middelen voor de zorg voor mensen die langer thuis blijven wonen.   

7. Door geleidelijke uitstroom van GGZ-B cliënten neemt de contracteerruimte met €50 miljoen af. Er is 

rekening gehouden met de langzamere afbouw in de Wlz. 

8. In het regeerakkoord is een taakstelling opgenomen voor de invoering van de Wlz van €45 miljoen in 

2016 tot structureel €500 miljoen in 2017. De taakstelling voor 2016 is geschrapt, in de 

ontwerpbegroting is een structurele taakstelling van €500 miljoen opgenomen.   

9. De structurele taakstelling van €500 miljoen is terug gedraaid. €400 miljoen wordt gedekt door 

algemene middelen en €100 miljoen door financiële meevallers in de VWS-begroting voor langdurige 

zorg. De lage rentestand voor de financiering van gebouwen leidt tot de voornaamste meevaller.  

10. De loonprijsbijstelling voor 2017 zal in september 2016 bekend gemaakt worden. 
 
In 2016 is er een bedrag van €121 miljoen beschikbaar gesteld boven het budgettaire kader voor  

aangepaste hulpmiddelen, voor de groep cliënten die zorg met verblijf en Wlz-behandeling ontvangen. 
Denk hierbij aan individueel aangepaste rolstoelen, orthopedisch schoeisel, orthesen en prothesen en 
individueel aangepaste tilbanden. Dit bedrag wordt voor 2017 gehandhaafd.   
 
Naast de bovenstaande contracteerruimte zijn er geoormerkte middelen voor innovatie beschikbaar. 
Hiervoor is, net als in 2016, landelijk €5 miljoen beschikbaar.  

 
Verdeling budgettair kader Wlz 2017  
De NZa heeft geadviseerd de verdeling van het budgettair kader beter te laten aansluiten op de werkelijke 

zorgvraag. Met ingang van 2017 wordt gestart met een nieuwe verdeelsystematiek. Het is vanaf 2017 
mogelijk om ook vóór aanvang van het uitvoeringsjaar middelen over te hevelen tussen de 
contracteerruimte en het pgb-kader.  
 

Bevoorschotting 
De bevoorschotting voor Wlz-aanbieders blijft ongewijzigd.  
 
 
WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS: 
 

1. Tarieven en indexering 2017 

Als bijlage treft u per sector de maximum tarieven per prestatie aan inclusief de vergelijkende tarieven 

over 2016. Aangegeven staat met welk percentage het tarief is gewijzigd.    

 

De methode van indexering is voor 2017 ongewijzigd gebleven. De tarieven zijn, voor zover van 

toepassing, trendmatig aangepast met de volgende percentages: 

 Definitieve index materiele kosten 2016   0,38% 

 Definitieve index loonkosten 2016    1,74% 

 Definitieve index kapitaallasten 2016       0,31% 

 Voorlopige index materiele kosten 2017   1,14% 

 Voorlopige index loonkosten 2017    1,54% 

 Voorlopige index kapitaallasten 2017   1,14% 

 Definitieve index NHC 2017   2,50% 
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De tarieven in de Care sector zijn met 1,25% gestegen. De onderbouwing is als volgt: 

   

voorlopig definitief verschil weging effect 

Indexatie 2016: 
      Personeel 
 

1,71% 1,74% 0,03% 75% 0,022% 

Materieel 

 

1,25% 0,38% -0,87% 25% -0,218% 

   
    

-0,195% 

   
     

Indexatie 2017: 
 

     

Personeel 
 

1,54% 
 

1,54% 75% 1,155% 

Materieel 
 

1,14% 
 

1,14% 25% 0,285% 

   
    

1,440% 

   
    

  

   
    

1,245% 

   
     

2. Kapitaallasten  

In 2017 wordt de vergoeding voor kapitaallasten voor bestaande zorgaanbieders gebaseerd op 85% van 

het bedrag van de NHC’s en voor 15% op de nacalculatie (in 2016 resp. 70% en 30%). De tarieven zijn 

zoals bepaald in 2012 gestegen met 2,5%. 

 

In 2017 hebben binnen de groep “Overige basisprestaties” enkele mutaties plaatsgevonden. 

Vervallen zijn de NHC codes; NZ996, NZ993 en NZ994. 

 

Nieuw zijn de codes: 

NHC NHC 

code 

Totaalwaarde per dag 

Logeren GHZ vg NZ999 €41,82 

Logeren GHZ lg NZ1000 €41,82 

Logeren GHZ lvg NZ1001 €41,82 

Logeren GHZ zg NZ1002 €43,14 

Logeren VV NZ1003 €39,06 

 

 

 
 

3. Verhoging maximale vergoeding toeslag kinderdagcentra 

De som van de toeslag KDC en de in de NHC opgenomen vergoedingen voor dagbesteding en behandeling 

mag niet meer bedragen dan het tarief voor de prestatie Kapitaallasten dagbesteding kind GHZ. Dit tarief 

is iets verhoogd ten opzichte van 2016. In 2016 was het tarief €16,16 per dagdeel (€20,72 per dag); in 

Wij verwachten dat vanaf 2018 de jaarlijkse groei van de NHC zal afvlakken of dat zelfs een 

afslag zal kunnen plaatsvinden. Vanaf 2018 is de NHC onderdeel van het integraal tarief en dus 

ook onderhandelbaar. Derhalve is gezond conservatisme geboden bij de inschatting van de 

toekomstige ontwikkeling van de NHC in vastgoed business cases en bij het opstellen van 

bedrijfswaardeberekeningen.  
 



 

 

Pagina 4 van 8  Samen succesvol 

 

2017 is dit €16,19 per dagdeel (€20,76 per dag). Het verhoogde tarief in combinatie met de indexering 

van de NHC-tarieven kan er voor zorgen dat een zorgaanbieder in 2017 een iets hogere vergoeding 

ontvangt. 

 

4. Inventarissen, computerapparatuur en -programmatuur  

In 2015 is voor de bekostiging van inventarissen, computerapparatuur en -programmatuur de NIC 

ingevoerd. 

In 2017 wordt de vergoeding voor inventarissen, computerapparatuur en -programmatuur voor bestaande 

zorgaanbieders gebaseerd op 85% van het bedrag van de NIC’s en voor 15% op het bedrag van de oude 

systematiek (in 2016 resp. 70% en 30%). De tarieven worden geïndexeerd conform de indexatie van de 

materiële kosten. Voor nieuwe aanbieders is er geen overgangsregeling. 

 

In 2017 hebben binnen de groep “Overige basisprestaties” enkele mutaties plaatsgevonden. Vervallen zijn 

de NHC codes; IZ996, IZ993 en IZ994. 

 

Nieuw zijn de codes: 

NIC NIC code Totaalwaarde per dag 

Logeren GHZ vg IZ999 €4,87 

Logeren GHZ lg IZ1000 €4,87 

Logeren GHZ lvg IZ1001 €4,87 

Logeren GHZ zg IZ1002 €7,03 

Logeren VV IZ1003 €2,88 

 

5. Prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten 

Met ingang van 2017 maken de prestaties schoonmaak en logeeropvang onderdeel uit van deze 

beleidsregel. 

 

Toevoegingen in de prestatiebeschrijving van de overige basisprestaties en toeslagen: 

 Logeren (Z999 t/m Z1003). Het doel van logeren is het ontlasten van de mantelzorg. Daartoe kan de 

cliënt gaan logeren. Logeren omvat verblijfszorg in een beschermende woonomgeving in combinatie 

met samenhangende zorg. De samenhangende zorg is niet alleen verpleging, begeleiding of 

verzorging. Dit kan ook Wlz-specifieke behandeling zijn indien de cliënt behandeling behoeft tijdens het 

logeren. 

 Toeslag woonzorg jong Volwassenen GGZ (Z982). Het doel is het verlenen van meer zorg en 

behandeling aan jongvolwassenen met een ZZP-B in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 22 jaar 

dan opgenomen in een GGZ-B ZZP. Doel is te voorzien in de gebruikelijke zorg bieden die elke jong 

volwassene, ongeacht of sprake is van beperkingen, behoeft en in extra behandeling. 

 

Voor de Begripsbepaling logeeropvang wordt verwezen naar punt 13 definities Wlz. 

 

In de definitie van afwezigheid is de volgende aanvulling opgenomen: voor bekostiging komen ook 

de dagen in aanmerking indien een cliënt op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde 

rechtspersoon verblijft.   

 

De overgangsregeling ketenafspraken GGZ-B is komen te vervallen. 

 

Middelen Waardigheid en Trots: De voor 2017 beschikbare middelen nemen met € 20 miljoen toe tot een  

bedrag van € 130 miljoen. Het opslagpercentage voor 2017 bedraagt 1,69% (2016: 1,45%) van het 

afgesproken ZZP/VPT tarief en valt daarmee ruim 18% hoger uit. Deze toeslag mag bij afwezigheid van de  

cliënt niet gedeclareerd worden. 
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6. Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing 

De beleidsregel is ongewijzigd en is van toepassing op plaatsen alleen voor verblijf, dus niet op plaatsen 

inclusief behandeling. Het moet te maken hebben met een onvrijwillige verhuizing van de bewoner. De 

tarieven stijgen met 0,38%. 

 

7. Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen 

Deze Beleidsregel is voor 2017 niet gewijzigd. Sinds 2015 zijn er Zorgkantoren die vooraf (gedurende het 

jaar) informatie willen ontvangen, zodat de beoordeling tijdig kan plaatsvinden. Hiervoor dient dan een 

format te worden ingevuld per cliënt met gegevens rondom de voorschrijvende arts en het soort 

geneesmiddel etc. 

 

8. Verkeerde bed WLz 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De tarieven stijgen met 1,39%. 

 

9. Kosten MRSA 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Het tarief is gestegen met 1,24%. 

 

10. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP meerzorg WLz 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Het tarief is gestegen met 1,24%. 

Voor zorgaanbieders kan het interessant zijn eens kritisch te kijken of hier eventueel mogelijkheden liggen 

voor extra financiering van specifieke cliëntgroepen/ZZP’s. 

 

11. Tarifering onderlinge dienstverlening 

De reikwijdte van deze beleidsregel is aangepast met de volgende punten: 

 Voor wat betreft de prestatie schoonmaak is deze tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover 

zij de prestatie schoonmaak leveren als bedoeld in de Wlz (artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 

2°), Wlz aan cliënten met een modulair pakket thuis (MPT). 

 Voor wat betreft de prestatie logeeropvang is deze tevens van toepassing op zorgaanbieders voor 

zover zij logeren leveren als bedoeld in de Wlz (artikel 3.1.1 eerste lid, onderdeel g). 

 

12. Nacalculatie 2017 

Geen wijzigingen ten opzichte van 2016. Alleen is de reikwijdte aangepast zie hiervoor ook de toelichting 

onder punt 11. 

 

13. Definities WLz 

De reikwijdte van deze beleidsregel is aangepast zie hiervoor de toelichting onder 11. 

 

Overige nieuwe begripsbepalingen: 

 3.2.4 Dag logeeropvang 

Een dag logeeropvang is een kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van opname voor 

logeren. De opname omvat minimaal één overnachting. De dag van aanvang van de logeeropvang en 

de dag van beëindiging van de logeeropvang gelden als een te declareren dag logeeropvang, waarbij 

geldt voor de dag van opname dat deze enkel gedeclareerd kan worden indien de opname heeft plaats 

gevonden vóór 20:00 uur. 

 3.6.2 Logeren 

Logeren is gebruik maken van een logeeropvang in een beschermende woonomgeving ter ontlasting 

van de mantelzorg voor cliënten met een Wlz indicatie die gebruik maken van de leveringsvorm 

volledig pakket thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT) of MPT in combinatie met PGB. 
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Beschermende woonomgeving  

Een beschermende woonomgeving is een veilige omgeving. In deze beschermende omgeving ontvangt 

de cliënt samenhangende zorg.  

 

Logeeropvang  

Onder logeeropvang valt de zorg, het logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het 

schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de verzekerde tijdens zijn verblijf 

gebruik maakt, en roerende voorzieningen. 

 

14. Aanvaardbare kosten 

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie schoonmaak tevens van toepassing voor zover zij deze 

prestatie leveren als bedoeld in de Wlz aan cliënten met een modulair pakket thuis. Dit geldt ook voor de 

prestatie logeeropvang voor zover het logeren geschiedt ter ontlasting van een of meer mantelzorgers. 

 

 

15. Knelpuntenprocedure 

De beleidsregel 2017 is op dit moment nog niet gepubliceerd. 

 

 

WIJZIGINGEN NADERE REGELS: 

 

Voor de volgende nadere regels is de reikwijdte van de beleidsregel aangepast: 

 

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz 2017 (NR/REG-1718) 

Transparantie contracteerproces Wlz (NR/REG-1727) 

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz (NR/REG-1717) 

Declaratievoorschriften Wlz-zorg (NR/REG 1721) 

 

Uitbreiding reikwijdte: 
Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie schoonmaak tevens van toepassing op zorgaanbieders 
voor zover zij de prestatie schoonmaak leveren als bedoeld in de Wlz (artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel 

a, onder 2°), aan cliënten met een modulair pakket thuis (MPT). 
Daarnaast is deze beleidsregel voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op 
zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in de Wlz (artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g). 

 

Voor de volgende nadere regels zijn er geen wijzigingen: 

 

Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz (NR/REG-1720) 

Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz (NR/REG-1719) 

 

 

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS ZORGVERZEKERINGSWET (Zvw): 
 

1. Prestaties, tarieven en Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg  

De volgende wijzigingen hebben in de maximumtarieven 2017 ten opzichte van de maximumtarieven 2016 

plaatsgevonden:  

 Indexatie: de maximumtarieven worden jaarlijks trendmatig aangepast met een gewogen gemiddelde 

index voor personele- en materiële kosten en kapitaallasten. De trendmatige aanpassing voor jaar t 

wordt gebaseerd op de voorcalculatie voor jaar t en de nacalculatie op de indices jaar t-1.  

 Vergoeding voor gederfd rendement op eigen vermogen (VGREV): conform de beleidsregel ‘Algemeen 

kader tariefprincipes curatieve zorg’ is een generiek vergoedingspercentage berekend voor de VGREV. 
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Dit betreft een uniforme opslag op het tarief voor ondernemingsrisico’s dat noodzakelijkerwijs 

normatief bepaald wordt. De basis voor deze berekening is het CAPM-model. Op basis van dit model 

heeft de NZa voor ZG-zorg een vergoedingspercentage van 1,47% bepaald.  

 Aanpassing maximumtarief prestatie ‘zorg in verband met een visuele beperking’ aangezien het 

maximumtarief 2016 een opslag bevatte voor verblijf aan volwassenen.  

 

Voor het maximumtarief van de prestatie verblijf wordt aangesloten bij het tarief voor de 

verblijfscomponent GHZ ZG die conform de tariefberekening voor de Wlz tot stand is gekomen. Zie 

hiervoor de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’. Het maximumtarief 

verblijf in het kader van deze regeling bevat ook een opslag voor de VGREV. 

 

2. Macrobeheersinstrument Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 

Nieuw bij vaststelling bovengrens te realiseren omzet: 

 Voorafgaand aan een kalenderjaar stelt de NZa ambtshalve in een beschikking (als bedoeld in artikel 

50, tweede lid, onder c, Wmg) een individuele bovengrens per zorgaanbieder vast.  

 De NZa maakt de hiervoor genoemde beschikkingen bekend door publicatie op haar website, 

toezending aan branche- en koepelorganisaties en door publicatie in de Staatscourant.  

 

Tot de individuele omzet van de zorgaanbieder behoort nu ook de prestatie verblijf. 

 

Als (achteraf) blijkt dat de gerealiseerde omzet hoger is uitgevallen dan het vastgestelde maximum, 

dienen de zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van deze beleidsregel vallen hun aandeel in de 

overschrijding terug te storten in het Zorgverzekeringsfonds. Nieuw is dat deze terugbetalingsverplichting 

geldt voor alle zorgaanbieders, ongeacht hun aandeel in de totale macro-overschrijding. De NZa zal dit 

aandeel vaststellen aan de hand van het aandeel van de omzet van de individuele zorgaanbieder in het 

totaal van de omzet van alle zorgaanbieders die onder het macrobeheersinstrument vallen. 

 

3. Eerstelijnsverblijf 

Deze eerstelijnsverblijfszorg viel tot 2015 onder de AWBZ. Met de komst van de Wlz werd deze bekostigd 

via een tijdelijke subsidieregeling. In de nieuwe beleidsregel voor eerstelijnsverblijf is de financiering 

geregeld onder de Zvw. Er komen vier behandelomschrijvingen voor de zorg die huisartsenhospitaals 

kunnen bieden: laagcomplexe zorg, hoogcomplexe zorg, palliatief terminale zorg en onderlinge 

dienstverlening.  

 

Prestatie  Loon- en 

materiële 
component  

Normatieve 

inventaris 
component  

Normatieve 

huisvestings 
component  

Totaal  

Elv laag  €125,18  €2,43  €29,99  €157,59  

Elv hoog  €185,26  €3,68  €31,08  €220,02  

Ptz  €274,62  €3,68  €32,95  €311,25  

 

4. Verpleging en verzorging 

Onder deze beleidsregel valt nu ook de nieuwe reguliere prestatie ketenzorg dementie. Het gaat daarbij 

om de infrastructurele en personele voorzieningen om netwerkstructuren/ketens voor dementiezorg op te 

richten en/of in stand te houden. Het moet daarbij wel gaan om zorg in de zin van de Zvw. Het experiment 

ketenzorg dementie is daarmee beëindigd.  

 

De bepalingen specifiek voor verblijf of dagopvang bij intensieve kindzorg zijn per 2017 vervallen. Voor de 

bekostiging van deze zorg zijn nieuwe prestaties vastgesteld in de ‘Beleidsregel Verpleegkundige 

dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg’. Wijkgericht werken is als aparte prestatie afgeschaft. De 
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prestatie ‘beloning op maat’ biedt de ruimte voor het maken van afspraken in het kader van wijkgericht 

werken. 

 

In de opbouw van de tarieven persoonlijke verzorging (H126), oproepbare verzorging (H127), verpleging 

(H120 en H104), oproepbare verpleging (H128), gespecialiseerde verpleging (H106) en advies, instructie 

en voorlichting (H114) wordt een element voor de vergoeding van het gederfd rendement op eigen 

vermogen toegevoegd om de kosten voor een financiële reserve te vergoeden. De loon- en materiële 

component is hiervoor verhoogd met 1,17%. 

 

5. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. 

 

6. Experiment bekostiging verpleging en verzorging 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. 

 

 

Heeft u vragen ?  

Graag helpen wij u met het inzichtelijk maken van de effecten van deze wijzigingen voor uw 

bedrijfsvoering en keuzes die u binnenkort moet gaan maken. Bijvoorbeeld in het kader van de begroting 

2017 of strategische overwegingen. Heeft u hieraan behoefte, neem dan contact op met Simone Princen 

via telefoonnummer 073 – 640 97 70 of s.princen@aag.nl. 

mailto:s.princen@aag.nl

