Betaalbeleid Wlz 2018
Uitgangspunten Financiering onderhanden werk 2018
Net als in 2017 wordt de financiering onderhanden werk 2018 gebaseerd op de 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 2018 betalen wij een vast bedrag (bevoorschotting)
In het eerste kwartaal zijn de declaratiegegevens nog niet bekend. Het te betalen bedrag baseren wij
op een inschatting van de realisatie. Hierbij worden de laatst bekende declaratiegegevens over 2017
als basis genomen rekening houdend met verwachtingen (o.a. fusies, klantmutaties).
Het betalingsbeleid houdt rekening met de gevolgen van contracteren obv woonplaatsbeginsel
Voor reeds gecontracteerde zorgaanbieders betekent dit dat we in de betalingen de eerste drie
maanden corrigeren voor zorg die door andere zorgkantoren gecontracteerd gaat worden per 2018.
Zorg die door Zilveren Kruis per 2018 als gevolg van het woonplaatsbeginsel voor het eerst wordt
gecontracteerd loopt in principe mee in het reguliere betalingsbeleid van Zilveren Kruis. De
benodigde gegevens over de geleverde productie in 2017 worden door zorgkantoren hiervoor
uitgewisseld. In december 2017 bepalen wij welke betaalwijze wij per aanbieder toepassen
(bevoorschotting of declaratiebasis achteraf).
Vanaf april 2018 betalen wij op basis van de goedgekeurde AW319-declaraties (bevoorschotting)
Deze werkwijze sluit aan bij de landelijke richtlijnen zoals beschreven in de CVZ circulaire 11/01
“Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders in 2012”. De bevoorschotting wordt maandelijks (indien
materieel) aangepast naar het werkelijke niveau van de goedgekeurde declaraties.
Financiering nieuwe zorgaanbieders/zorgaanbieders op declaratiebasis
Voor nieuwe zorgaanbieders - en bestaande zorgaanbieders die in 2017 zijn gefinancierd op
declaratiebasis - geldt dat zij uitbetaald worden op basis van de door hen ingediende en
goedgekeurde AW319-declaraties. Nieuwe zorgaanbieders moeten er rekening mee houden dat zij
hun eerste betaling niet eerder dan begin maart van 2018 ontvangen. De zorgaanbieders worden
uiterlijk in januari 2018 geïnformeerd over de definitieve betaalkalender.
Indien nodig passen wij het beleid Financiering onderhanden werk aan
Zo verwachten wij mogelijk nog een verdere uitwerking te geven aan hoe wij omgaan met de
betalingen rond crisiszorg en wordt er momenteel nog gewerkt aan de concrete uitwerking van het
woonplaatsbeginsel. Zilveren Kruis behoudt zich daarom het recht voor om, in geval van wijzigingen
in wet- en regelgeving, overheidsbesluiten en overige onvoorziene omstandigheden, bovenstaande
werkwijze aan te passen of nader uit te werken. Zorgaanbieders ontvangen hierover tijdig informatie.

