Zilveren Kruis Zorgkantoor

Ter attentie van:

Datum
Ons kenmerk

Directie en/of Raden van Bestuur

Telefoon
E-mail
Behandeld door

Onderwerp
Onderwerp

14 december 2016
NC16.203
(038) 456 6315
nalevingwlz@zilverenkruis.nl
Team Naleving & Controle

Financiering onderhanden werk 2017

Beste zorgaanbieder,
U heeft in 2017 een Wlz-overeenkomst met Zilveren Kruis Zorgkantoor (hierna te noemen: Zilveren
Kruis). Met deze brief informeren wij u over ons beleid ‘financiering onderhanden werk 2017’.
Uitgangspunten Financiering onderhanden werk 2017
Net als in 2016 wordt de financiering onderhanden werk 2017 gebaseerd op de goedgekeurde AW319declaraties.
Het bedrag Financiering onderhanden werk 2017 bestaat uit een vaste en variabele component
De vaste component is gebaseerd op de beschikkingen van de NZa. De variabele component wordt
bepaald op basis van de door ons goedgekeurde AW319 declaraties.
Het is belangrijk dat u de AW319-declaraties tijdig, juist en volledig aanlevert
Uw indiening is tijdig als het binnen 17 werkdagen volgend op de productiemaand is ingediend.
Wanneer de aanlevering niet tijdig of onvoldoende is heeft het gevolgen voor uw betaling in de eerst
volgende maand.
In de eerste drie maanden van 2017 betalen wij een vast bedrag
In het eerste kwartaal zijn de declaratiegegevens nog niet bekend. Het bedrag baseren wij op een
inschatting op basis van de realisatie van periode 9 van 2016 in combinatie met de initiële afspraak
van 2017.
Zilveren Kruis monitort de declaraties van oktober t/m december 2016
Bij bijzonderheden en grote afwijkingen tussen de gekozen uitgangspunten en feitelijke declaraties
over de laatste maanden van 2016 passen wij eventueel de voorschotbedragen van februari en maart
2017 aan.
Vanaf april 2017 betalen wij op basis van de goedgekeurde AW319-declaraties
Deze werkwijze sluit aan bij de landelijke richtlijnen zoals beschreven in de CVZ circulaire 11/01
“Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders in 2012”.
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Wij passen het geld volgt klant model toe voor de betalingen
Voor verdere informatie hierover en voor de kaders per sector verwijzen wij u naar het
Zorginkoopbeleid 2017 op onze website.
Gedurende het jaar kunnen wij het geld volgt klant model omzetten in vaste volumeafspraken
Wanneer hiervan sprake is, maximeren wij de betalingen aan zorgaanbieders in de eerstvolgende
betaalmaand op vaste volumeafspraken passend binnen de beschikbare contracteerruimte. Een vaste
(bindende) volumeafspraak en definitieve productieafspraak maken wij in ieder geval met alle
zorgaanbieders vóór 1 november 2017 in de herschikkingsronde 2017. De totale betaling van
productierealisatie in 2017 maximeren wij tot deze definitieve afspraak voor 2017.
Iedere maand publiceert het Zilveren Kruis het beslag op de contracteerruimte
Wij baseren ons op de (verwachte) extrapolatie van de goedgekeurde AW319 declaraties.
Het format ‘niet-declarabele prestaties’ is niet standaard te downloaden
Zorgaanbieders kunnen in 2017 alleen prestaties aanleveren in het realisatieformat “niet-declarabele
prestaties”. Nadat hierover afspraken zijn gemaakt met de zorginkoper van Zilveren Kruis sturen wij u
het format toe. NC
Er zijn nieuwe prestaties Waardigheid en Trots per 1 januari 2017 toegevoegd
Wanneer u voor deze regeling in aanmerking komt, dient u - anders dan in 2016 -, deze prestaties via
de AW319-declaratie te declareren. Afspraken hiervoor zijn al vastgelegd in het budgetformulier.
Het CAK verwerkt betalingen (en wijzigingen daarin) in opdracht van Zilveren Kruis
Maandelijks sturen wij het zogenoemde BZ10-formulier naar het CAK. U ontvangt hiervan een kopie.
Het CAK voert op basis daarvan de betaling uit. Als het verschil in het geëxtrapoleerde jaarbedrag
meer dan 5% of €200.000,- afwijkt van voorgaande aanpassing, sturen wij een aangepast BZ10formulier naar het CAK. Wij kunnen ook maandelijks een gewijzigd BZ10-formulier naar het CAK
sturen om de betalingen aan te passen naar het werkelijke niveau van de goedgekeurde declaraties en
om de betalingen te maximeren naar het niveau van de herschikking.
Financiering nieuwe zorgaanbieders/zorgaanbieders op declaratiebasis
Voor nieuwe zorgaanbieders - en bestaande zorgaanbieders die in 2016 zijn gefinancierd op
declaratiebasis - geldt dat zij uitbetaald worden op basis van de door hen ingediende en goedgekeurde
AW319-declaraties.
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Indien nodig passen wij het beleid Financiering onderhanden werk aan
Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om, in geval van wijzigingen in wet- en regelgeving,
overheidsbesluiten en overige onvoorziene omstandigheden, bovenstaande werkwijze aan te passen.
Zorgaanbieders ontvangen hierover tijdig informatie.
U dient uw declaraties over 2016 uiterlijk 14 februari 2017 bij ons in
In maart 2017 maken wij een voorlopige afrekening over de productie van 2016. Het is daarom
belangrijk dat u uw declaraties over 2016 juist, volledig en op tijd indient. Wanneer u de declaraties na
14 februari indient, dan handelen wij ze af bij de afrekening van de nacalculatie 2016.
Heeft u vragen over de Financiering onderhanden werk 2017?
Neem gerust contact op met uw zorginkoper of stel uw vraag per e-mail naar:
nalevingwlz@zilverenkruis.nl.

Met vriendelijke groet,
Zilveren Kruis Zorgkantoor

Robin Bos
Manager Naleving & Controle
Zorginkoop Langdurige Zorg
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