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Prestatiebeschrijvingbeschikking continuïteitsbijdrage en
meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2
virus - TB/REG-20656-01

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van
de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdelen a en d, juncto artikel 51, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus,
met kenmerk BR/REG-20157,

 

en de nadere regel:

Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, met
kenmerk NR/REG-2031,

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders die zorg als bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg leveren, met uitzondering
van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg, voor zover tarief- en/of prestatieregulering van toepassing
is op deze zorg,

 

aan:

ziektekostenverzekeraars,

 

in rekening mogen worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen, die een vrij tarief (in euro’s) als bedoeld in artikel 50, eerste
lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg kennen, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties
beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties
en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel
continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.

 

• Continuïteitsbijdrage

• Meerkosten

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen
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Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of
beperkingen:

a. De prestatiebeschrijving continuïteitsbijdrage kan alleen in rekening worden gebracht indien er één of
meerdere zorgprestaties geleverd zijn in 2020 aan verzekerden van de ziektekostenverzekeraar of  aan
justitiabelen met een forensische titel. De prestatiebeschrijving meerkosten kan alleen in rekening worden
gebracht indien er daadwerkelijk zorg is geleverd aan verzekerden van de ziektekostenverzekeraar of aan
justitiabelen met een forensische titel.

b. De prestatiebeschrijvingen kunnen alleen in rekening worden gebracht als hiervoor een schriftelijke
afspraak is gemaakt tussen de zorgaanbieder en de ziektekostenverzekeraar.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst en
werkt terug tot en met 1 maart 2020.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking continuïteitsbijdrage en
meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per
post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:

   Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en
ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

• de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
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Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,                     

 

 

 

drs. J.C.E. Kursten

directeur Regulering
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