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Met excuus voor de vertraagde reactie treft u aan de beslissing op
bezwaar van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Inzake het
bezwaarschrift met zaaknummer 93825 dat u namens meerdere
psychologen heeft ingediend. Indien u gebruik heeft
gemaakt van uw recht om gehoord te worden, treft u tevens een verslag
van de hoorzitting aan.

De NZa is, op grond van artikel 20 van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg), voornemens deze beslissing op bezwaar te
publiceren op de website van de NZa: www.nza.nl. Het verslag van de
hoorzitting wordt niet gepubliceerd.

Bevat deze beslissing op bezwaar vertrouwelijke gegevens of gevoelige
bedrijfsinformatie dan wel andere gegevens waarvan u publicatie wenst
te voorkomen dan kunt u binnen twee weken schriftelijk gemotiveerd
aangeven welke gegevens het betreft.
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Hoogachtend,
nse Zorgautoriteit,

? -~
mr. R.N. van Donk,
unitmanager Juridische Zaken
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Bij faxbericht en brief van 11 augustus 2014 is door 3 van 32
(hierna: bezwaarden) bezwaar gemaakt tegen de tariefbeschikking van
de NZa met kenmerk TBjCU-5076-01 d.d. 30 juni 2014.

Bij faxberichten van 18 en 19 augustus 2014 en brief van 18 augustus
2014 is het aantal bezwaarden aangevuld. Bij faxbericht en brief van
26 augustus 2014 is het aantal bezwaarden nogmaals aangevuld (zie
bijlage 1overzicht bezwaarden).

Bij brief van 29 september 2014 zijn de gronden van het bezwaar nader
onderbouwd.

Naar aanleiding van het bezwaar zijn belanghebbenden op
9 december 2014 gehoord.

Bij brief van 29 mei 2015 hebben bezwaarden de NZa in gebreke gesteld
vanwege het niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaar. In een
aparte beschikking gaat de NZa hierop in.

DE AANGEVOERDE BEZWAREN

Inleiding

Bezwaarden hebben bezwaar ingediend tegen de tariefbeschikking met
het kenmerk TBjCU-5076-01 d.d. 30 juni 2014, waarbij de
maximumtarieven Generalistische Basis GGZ (hierna ook:GBGGZ of basis
GGZ) per 2015 zijn vastgesteld. Het bezwaar is tevens gericht tegen de
achterliggende beleidsregel Generalistische Basis GGZ en de Regeling
Generalistische Basis GGZ.

Bezwaarden hebben ter onderbouwing van hun bezwaarschrift de
gronden A tot en met F naar voren gebracht. Deze gronden worden
hierna - samengevat - weergegeven.

Onjuiste uitvoering BR/CU-S082

Alvorens in te gaan op de bezwaargronden A tot en met F, stellen
bezwaarden dat de NZa bij de bestreden beschikking op onjuiste wijze
uitvoering heeft gegeven aan het tariefprincipe, zoals neergelegd In
artikel 5.3, sub b van de beleidsregel BRjCU-5082.

A. Het aantal minuten per prestatie Is onjuist vastgesteld.

De verwachte tijdsbesteding per prestatie bepaalt in vergaande mate de
hoogte van de tarieven GBGGZ. Deze indicatieve tijdsbesteding doet
geen recht aan de GBGGZ-praktijk. Hoeveel tijd gemiddeld aan een
prestatie zou worden besteed heeft Bureau HHM ingeschat op basis van
deskresearch en kennis van experts (verwezen wordt naar bijlage 1 bij
het bezwaarschrift).



Bureau HHM is gekomen tot een indicatieve tijdsbesteding:
kort: 300 minuten, middel: 500 minuten en intensief: 750 minuten. Deze
indicatieve tijdsbesteding is volgens bezwaarden willekeurig en daarmee
onzorgvuldig vastgesteld. Bezwaarden onderbouwen hun standpunt met
de volgende vier argumenten:

A. 1. Niet duidelijk is hoe Bureau HHM tot de
(tijdsindicatie)getallen is gekomen.

Waarop de tijdbestedingen gebaseerd zijn, wordt door Bureau HHM
nergens toegelicht, behalve dat wordt verwezen naar "Deskresearch en
meningen van experts". Dat biedt geen enkel inzicht volgens
bezwaarden. De NZa heeft echter bij het vaststellen van de tarieven,
zoals beschreven in het 'Verantwoordingsdocument Normatief tarief
prestaties GBGGZ' (bijlage 2 bij het bezwaarschrift), deze indicaties van
Bureau HHM één op één overgenomen, zonder toelichting te verzoeken
en te verkrijgen en zonder zelf enig inzicht te krijgen en te geven aan de
totstandkoming van de tijdsindicaties. Door dit na te laten heeft de NZa
derhalve niet de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te
wegen belangen vergaard en daarmee de tariefbeschikking in strijd met
het zorgvuldigheidsbeginsel vastgesteld.

Een besluit waarmee tarieven worden vastgesteld kan niet zorgvuldig
worden genomen als niet met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld dat de daaraan ten grondslag gelegde tijdsindicaties zodanig
representatief zijn dat zij een zodanig inzicht in de betreffende prestaties
geven dat dit afdoende is om een verstrekkend besluit als de
tariefbeschikking op te baseren. Daarvoor is onder meer vereist dat er
andere bronnen zijn die een gelijke tijdsindicatie bevestigen. Voor
dergelijke stukken voorhanden zijn, had de NZa dit onderzoek zelf
moeten doen of laten instellen.

A. 2. De tijdsindicaties doen geen recht aan de huidige
GBGGZ-praktijk

De verschillende componenten van een behandeling blijken (veel) meer
tijd te kosten dan Bureau HHM als uitgangspunt heeft genomen.
Bezwaarden hebben dit argument toegelicht aan de hand van het
product Kort. Voor behandelcomponent 'Intake, diagnostiek, ROMen
verslaglegging' is één uur tijd berekend. Voor de 'behandeling en
verslaglegging daarvan' is drie uur en 48 minuten gerekend en voor
consultatie zes minuten (gemiddeld). Dit is - los van de vraag of dit op
papier al als een realistische inschatting gekwalificeerd zou kunnen
worden - in de praktijk in ieder geval geen realistisch beeld gebleken,
verre van dat zelfs, aldus bezwaarden.

Het is niet mogelijk om binnen één uur (45 minuten directe tijd en
15 minuten indirecte tijd) zowel de intake en de diagnostiek te doen én
de verslaglegging van deze componenten uit te voeren, nog los van de
verplichting om in ditzelfde tijdsbestek ook nog eens ROMaf te nemen.
Het is volgens bezwaarden niet aannemelijk om de diverse benodigde
handelingen binnen een tijdsbestek van één uur uit te voeren, aldus
bezwaarden.
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Bezwaarden onderbouwen hun bezwaargrond met een recent onderzoek
van Bureau Tester (bijlage 3 bij het bezwaarschrift). Het onderzoek
bestond uit een enquête waaraan 582 GGZ-behandelaren hebben
meegedaan. Hieruit blijkt dat de meeste GBGGZ-praktijken veel meer
tijd nodig hebben voor de behandelcomponenten 'Intake, diagnostiek,
ROMen verslaglegging' en 'Behandeling' dan door Bureau HHM
geïndiceerd en door de NZa ten grondslag Is gelegd aan de
tariefbeschikklng.

Uit de enquête volgt dat GGZ-behandelaren aan een product Kort
gemiddeld 424 minuten besteden, waar 294 minuten voor staat volgens
de tariefbeschikking. Dat is ongeveer 44% meer. Voor het product Middel
is dit 660 minuten aan tijd die is besteed tegenover 495 minuten aan tijd
die als basis is genomen In de tariefbeschikking. Dat is circa 33% meer
dan geïndiceerd. Bij Intensief is het gemeten verschil nog groter en gaat
het om 982 minuten aan tijd besteed tegenover 750 minuten aan
berekende tijd. Dat in ongeveer 31% meer.

De Quickscan van KPMGPlexus, onderdeel van de Monitor GBGGZ die in
opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd, bevestigt dit beeld
eveneens volgens bezwaarden (bijlage 4 bij het bezwaarschrift).

'De zwaarte van de doelgroep die naar de GB-GGZ komt, maakt dat het product
Kort als zeer beperkt wordt ervaren (bandbreedte van 300 minuten). Een
belangrijke reden die hiervoor wordt aangedragen, is dat het product Kort overlap
vertoont met zorg geleverd door de POH-GGZ. (.. .) Daarnaast wordt aangegeven
dat in de GB-GGZ alleen patiënten binnenkomen bij wie een DSM stoornis wordt
verwacht. Hierdoor moet ook tijd besteed worden aan het stellen van de juiste
diagnose. De korte tiid binnen het product Kort is niet toereikend om naast
diaanosticeren ook nog te behandelen (onderstreping toegevoegd door
bezwaarden). Dit in tegenstelling tot de beschrijving van het product in het HHM
rapport. '

Ook de Tussenrapportage Meldpunt Zorgstelsel GGZ 2014 van het NIP
spreekt hiervan (bijlage 5 bij aanvullend bezwaarschrift).

"Het is In strijd met alle evidenced based behandelprotocollen om een cliënt
binnen 5 sessies te behandelen, zeker nu er geëist wordt dat er sprake is van een
DSM diagnose. 11

Een van de oorzaken dat de inschatting van Bureau HHM, die door de
NZa één op één is overgenomen, onjuist blijkt te zijn, is de steeds
toenemende Inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk en/of
gezondheidscentrum. Huisartsen kunnen cliënten met psychologische
problematiek naar de POH-GGZ in de eigen praktijk verwijzen. Steeds
meer praktijken en gezondheidscentra hebben één of meer POH's-GGZ in
dienst of gedetacheerd vanuit een GGZ-instelling.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de cliënten met lichtere
problematiek, geschikt voor behandeling in de GBGGZ, toch niet naar de
GBGGZ worden verwezen. De cliënten met de lichtste problematiek
blijven dus weg uit de GBGGZ. Dit speelt met name bij patiënten met
een risicoprofiel passend In product Kort.
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Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde zorgzwaarte van cliënten met het Kenmerk

risicoproFiel Kort zwaarder is, hetgeen mede tot gevolg heeft dat een 93825-158225
zorgaanbieder ook gemiddeld meer tijd kwijt zal zijn met een dergelijke Pagina

cliënt dan is beraamd en waar in de tariefbeschikking dus rekening mee 6 van32
is gehouden. De Quickscan van KPMGPlexus bevestigt dit:

"Verschillende aanbieders in de GB-GGZ geven aan dat patiënten langer bij de
huisarts blijven en pas met ernstIgere problematIek worden verwezen {...r

Daarnaast blijkt zowel uit onderzoek door KPMGPlexus als uit onderzoek
door het NIP dat het aantal behandelminuten van het product Intensief
ontoereikend is om de zwaardere patiënten vanuit de Specialistische
GGZ, die geschikt zijn voor de GBGGZ, te behandelen.

Noch uit het verwijsmodel en de productomschrijvingen noch uit de
tariefbeschikking of het verantwoordingsdocument volgt dat met het
voorgaande rekening is gehouden. Genoemde ontwikkelingen begonnen
gedurende de eerste helft van 2014 zichtbaar te worden. Het had dus in
de rede gelegen dat de NZa bij het vaststellen van de tariefbeschikking
voor 2015 aandacht aan deze ontwikkelingen zou hebben besteed en een
voorziening daarvoor zou hebben getroffen. Voorts had zij onderzoek
daarnaar moeten doen. Ook dat heeft de NZa nagelaten.

A. 3. NZa heeft onvoldoende de belangen van GBGGZ-
behandelaren meegewogen

Vervolgens brengen bezwaarden naar voren dat een vrijgevestigde
GBGGZ-behandelaar uitsluitend met geleverde en te declareren zorg de
praktijk draaiende dient te houden en zijn inkomen te verwerven. De
tarieven zoals neergelegd in de tariefbeschikking zijn tot stand gekomen
rekening houdende met een vergoeding per uur die weer is berekend op
basis van een discIplInemix. Nu volgens bezwaarden vast staat dat de
NZa bij het vaststellen van de tarieven voor de producten Kort, Middel en
Intensief in de tariefbeschikking uit is gegaan van een te lage inschatting
van de daarvoor benodigde tijd, staat daarmee tevens vast dat de
vergoeding voor deze producten te laag Is. Hierdoor worden de belangen
van de bezwaarden geschaad.

De tariefbeschikking betekent immers dat GBGGZ-behandelaren minder
Inkomsten kunnen verwerven dan op basis van het door de NZa
vastgestelde uurtarief op basis van de disciplinemix redelijk zou zijn. Zij
besteden immers meer tijd aan een product, waardoor In totaal minder
producten kunnen worden geleverd en gedeclareerd. Op die manier kan
een GBGGZ-aanbieder dus ook minder inkomsten verwerven dan waar
de NZa rekening mee heeft gehouden en rekening had moeten houden.
Dit overigens nog los van de beperkingen die verzekeraars met
betrekking tot tarieven en omzetplafonds stellen, waardoor het inkomen
van GBGGZ-aanbieders nog verder beperkt wordt. Dit belang van de
GBGGZ-behandelaren is volgens bezwaarden op geen enkele wijze
meegewogen bij het vaststellen van de tariefbeschikking.



A. 4. NZa heeft zich ten onrechte (mede) gebaseerd op een
rapport van HHM uit 2002.

Tot slot wijzen bezwaarden op de Eindrapportage 'Tijdbesteding en
kostencomponenten ambulante GGZ' van Bureau HHM uit 2002
(Eindrapportage, bijlage 7 bij het bezwaarschrift).

Bezwaarden stellen dat hoewel het rapport sterk verouderd is, het is
Inmiddels 12 jaar later, een vergelijking van de nu door HHM
geïndiceerde tijd met de uitkomsten zoals beschreven in de
Eindrapportage wel vragen oproepen. Uit het rapport volgt dat de
gemiddelde niet-c1iëntgebonden tijd in 2002 ongeveer 20% is. De
indirecte cliëntgebonden tijd die men in de ambulante GGZ kwijt was aan
algemene administratie bedroeg nog eens ongeveer 36%. In de
tariefbeschikking is de NZa uitgegaan van 26,3% respectievelijk 31%.
Met de toegenomen regeldruk is derhalve geen rekening gehouden
volgens bezwaarden.

Waarom de NZa bij het vaststellen van de tariefbeschikking van dit
percentage is uitgegaan (gezien de ontwikkeling en toename van de
administratieve last) is onduidelijk en wordt niet nader gemotiveerd. Dit
op zichzelf brengt met zich dat de tariefbeschikking onvoldoende
gemotiveerd is. Daarnaast volgt uit het ontbreken van onderzoek naar de
tijdsbesteding waar de NZa van is uitgegaan, die in schril contrast staat
met berichten uit andere bronnen (de hiervoor door bezwaarden
aangehaalde onderzoeken en de praktijkgegevens die volgen uit de
enquête (van buro Tester», dat het bestreden besluit onzorgvuldig tot
stand is gekomen en ook de achterliggende besluiten de
rechtmatigheidstoets niet kunnen doorstaan.

Conclusie

De conclusie van bezwaargrond A luidt dat de tariefbeschikking, alsmede
de beleidsregel BR/CU-5091 en de nadere regel NR/CU-544 niet voldoen
aan de eisen van arti kei 3: 2 Awb tot en met artikel 3: 4 Awb en wel in
zodanige mate dat ook de beleidsregel en nadere regel niet de toets der
rechtmatigheid kunnen doorstaan en verbindende kracht moeten worden
ontzegd. Bezwaarden verzoeken de NZa derhalve de tariefbeschikking,
beleidsregel en nadere regel te herroepen en deze opnieuw vast te
stellen met inachtneming van hetgeen bezwaarden hiervoor hebben
aangevoerd.

B. De NZa heeft de overhead onvoldoende meegewogen in de
declarabele tijd.

Om de kostprijs van ieder product te bepalen zijn verschillende
kostendragers berekend. Deze zijn bij elkaar opgeteld waarna via een
berekening de kostprijs van ieder product is ingeschat. Ook is tijd
gereserveerd voor overhead, althans zo lijkt uit de tariefbeschikking,
beleidsregel en nadere regel te volgen. Het Verantwoordingsdocument
geeft de volgende toelichting.
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"De overhead/niet cliëntgebonden tijd is gebaseerd op een gemiddelde van de Kenmerk

functies SPVen GZ-psycholoog uit het tijdsbestedingsonderzoek van HHM voor de 93825-158225
ambulante GGZ.

In zowel de opslag voor materiële kosten op de loonkosten, als in bovenstaande
berekening van de declarabele uren is rekening gehouden met de kosten van
overhead. Het is aan de aanbieder om biivoorbeeld administratieve taken uit te
besteden (onderstreping toegevoegd door bezwaarden) en daarmee vrijkomende
beschikbare tijd aan te wenden voor clIëntgebonden declarabele tijd. 11

Bezwaarden kunnen zich hierin niet vinden. De tijdsbesteding overhead
die is meegenomen bij de berekening van de tarieven GBGGZ is
gebaseerd op de Eindrapportage. Deze dateert uit 2002. Psychologen
menen dat de uitkomsten niet meer representatief zijn voor de huidige
GBGGZ-praktijk. De Eindrapportage is 12 jaar oud en is derhalve niet
meer actueel. Niet alleen de regelgeving, maar ook de praktijkvoering is
volledig veranderd.

Bezwaarden verwijzen naar hetgeen zij daarover onder A hebben
aangevoerd. Voordat de NZa de tarieven GBGGZmede hierop baseerde,
had een nieuw onderzoek uitgevoerd moeten worden, omdat
voorliggende informatie onvoldoende zeker was en dus niet als grondslag
voor tarieven kon dienen. Het verbaast te meer dat dit niet gedaan is, nu
een eerder onderzoek uit 1995 dateerde, en het in 2002 (7 jaar later)
kennelijk wel noodzakelijk werd geacht een nieuw onderzoek uit te
voeren. Gezien de veranderingen sindsdien Is een nader onderzoek
12 jaar later zeker noodzakelijk. De enkele omstandigheid dat voor de
berekening van de overhead is uitgegaan van een rapport van 12 jaar
oud zonder dat een nader onderzoek is ingesteld brengt op zichzelf al
met zich dat de tariefbeschikking in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel tot stand is gekomen, terwijl evenmin aan het
motiveringsbeginsel kan zijn voldaan.

Hoewel de gebruikte systematiek in de tariefbeschikking en
Eindrapportage niet helemaal gelijk Is, wijst een vergelijking uit dat het
percentage van de tijdsbesteding overhead/niet-c1iëntgebonden tijd
ongeveer overeenkomen. Het lijkt er derhalve op dat de NZa dit
percentage, zoals uit het voorgaande volgt onterecht, heeft
overgenomen. Daar komt nog het volgende bij. Aan het onderzoek dat
ten behoeve van de Eindrapportage is uitgevoerd, hebben uitsluitend
grote instellingen meegedaan. Dat is opmerkelijk, gelet op de
omstandigheid dat de tariefbeschikking betrekking heeft op de GBGGZ,
waarin juist veel vrijgevestigde psychologen werkzaam zijn.

Daarnaast Is het onderzoek geen breed marktonderzoek geweest: slechts
zeven instellingen hebben geparticipeerd (De Meren, GGZ Eindhoven,
GGZ Friesland, GGZ Midden Brabant, Mediant, Riagg Rijnmond Zuid,
Dr. Henri van der Hoeven Stichting). Het betreffen zeven grote
instellingen, die geïntegreerde zorg leveren. Zulke instellingen zijn op
geen enkele wijze vergelijkbaar met vrijgevestigde (solo) praktijken waar
de tariefbeschikking zich voornamelijk op richt.



Hoewel niet uitgesloten wordt dat de Eindrapportage destijd een goede
afspiegeling vormde voor de administratieve last van behandelaren in
instellingen - zij hoefden immers de algemene administratieve taken in
verband met overhead niet volledig zelf uit te voeren - staat het vast dat
de onderzochte groep niet representatief is voor zelfstandige
beroepsbeoefenaren. Bij een grote Instelling wordt een deel, zo niet
nagenoeg alle administratie verricht door administrateurs in loondienst.
Vrijgevestigden moeten deze taken echter zelf uitvoeren.

Uiteraard kan een zorgverlener de administratie, zoals de NZa in het
citaat hiervoor aangeeft, gedeeltelijk uitbesteden, maar een zelfstandige
zal daar in verhouding veel meer kosten aan kwijt zijn dan de grote
instelling die op een groot personeelsbestand één administratief
medewerker of een kleine afdeling In dienst heeft. Dat behoort
doorgaans niet tot de mogelijkheden van de vrijgevestigde die - bij het
inhuren van dergelijke krachten - dit extern zal moeten doen, tegen veel
hogere kosten. De tarieven moeten de mogelijkheid bieden dat een
GBGGZ-behandelaar ook de eigen overhead verzorgt, en mogen hem
niet verplichten dit uit te besteden, onder andere omdat dit
kostentechnisch niet altijd een optie is.

Daar komt bij dat Bureau HHM de 20% langstdurende scores heeft
uitgesloten van berekening van de gemiddelde tijdsbesteding per
component. Dat levert geen representatief beeld op, zeker niet voor de
vrijgevestigde solopraktijk die juist wat meer tijd kwijt is aan
administratie en overhead omdat de behandelaar alles zelf moet doen.

Kortom, de NZa had niet zomaar de uitkomsten van de Eindrapportage
mogen overnemen als één van de uitgangspunten voor het berekenen
van de tarieven. De resultaten zoals beschreven in de Eindrapportage
zijn verouderd en niet representatief voor de vrijgevestigde praktijk.
Bezwaarden achten het een vaststaand gegeven dat een nieuw
onderzoek zal uitwijzen dat de tijd besteed aan overhead / niet-
cliëntgebonden tijd veel meer zal blijken te zijn dan dat de NZa als
uitgangspunt heeft genomen bij het vaststellen van de tarieven. Ware
meer tijd voor overhead meegenomen bij de berekening van de tarieven
in de tariefbeschikking, dan had dat geleid tot minder declarabele uren
op jaarbasis: waar meer tijd aan overhead wordt besteed blijft minder
tijd over voor het behandelen van cliënten. Minder declarabele uren zou
tot een hogere kostprijs per minuut per product hebben geleid in de door
de NZa gehanteerde berekening, en dus tot een hoger tarief per product.

c. NZa heeft te weinig opslag berekend voor overhead

In aansluiting op het voorgaande menen bezwaarden dat de opslag voor
kosten van overhead die de NZa heeft berekend, te weten 26,3%, te
laag is en geen recht doet aan de praktijk. Dit los van het feit dat ook
met de tijdsbesteding van overhead, zoals aan de orde gesteld In
paragraaf B, niet juist is bepaald.

Allereerst is de opslag vastgesteld in de veronderstelling dat loonkosten
en overige kosten zich op bepaalde wijze tot elkaar verhouden. Dat zou
bevestigd zijn door analyse van jaarrekeningen in DigiMV. Die analyse
betreft slechts de jaarrekeningen van grote praktijken en instellingen
met een omzet tussen de € 0,5 miljoen en € 23 miljoen.
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De verhouding tussen 'loonkosten' en overige kosten bij kleine en
solopraktijken van vrijgevestigde zorgaanbieders is niet onderzocht,
terwijl dat percentage bij deze praktijken aanzienlijk hoger blijkt te
liggen. Gelet op de omstandigheid dat vrijgevestigde zorgaanbieders een
zeer belangrijk deel uitmaken van de zorgaanbieders die GBGGZ leveren
is het onbegrijpelijk dat de overhead is gebaseerd op de overhead van
grote instellingen.

Dat volgt uit de 'Business analyse regeldruk ggz' van SIRA Consuiting
(bijlage 8 bij aanvullend bezwaarschrift). In deze analyse is onder andere
ten aanzien van vrijgevestigde eerstelijns/GZ-psychologen (nu werkzaam
in de GBGGZ) onderzocht hoeveel procent van de kosten totaal wordt
besteed aan regeldruk.

( ...)
Uit de business analyse volgt een regeldruk van 31,5% t.O.V. de totale
kosten voor wat betreft kosten die ieder jaar terugkeren.

Daarnaast gold in 2013 een eenmalig regeldruk van 1,6% voor kosten
die eenmalig worden gemaakt. Een deel van die kosten zal samenhangen
met voorbereiding op de wijziging van de financieringssystematiek,
hetgeen in 2014 nog sterker naar voren zal komen dan in 2013. Toch
kan deze regeldruk als zekere constante worden gezien, nu ieder jaar
wel sprake is van eenmalige regeldruk. In 2013 gold dus een regeldruk
van 33,1%.

Dat de daadwerkelijke overheadkosten in de praktijk hoger zijn dan de
NZa tot uitgangspunt heeft genomen wordt tevens bevestigd door een
uitvraag bij zelfstandige psychologen, de huidige aanbieders van GBGGZ.
De enquête omvatte een uitvraag naar de verschillende kosten die voor
overhead worden gemaakt afgezet tegen de geschatte omzet in 2014
van de praktijken. Omzet en totale kosten kunnen in casu als gelijk
worden beschouwd, omdat de gedeclareerde tarieven zijn opgebouwd uit
een optelling van alle kostenposten. Uit deze enquête volgt dat de
overheadkosten gemiddeld 39,4% van de totale omzet/kosten bedragen.

De regeldruk voor vrijgevestigde tweedelijns psychotherapeuten/klinisch
psychologen bleek vergelijkbaar te zijn (tussen de 31,5 en 36,9% op
grond van Sira bijlage 8 bij het bezwaarschrift). De regeldruk voor
instellingen bleek beduidend lager, namelijk 16,7% reguliere regeldruk
en 0,5% eenmalige regeldruk (2012). Hieruit blijkt het grote verschil dat
bestaat tussen aanbieders in een solopraktijk en aanbieders in een grote
instelling. De NZa had hier rekening mee moeten houden bij het
vaststellen van de tariefbeschikking en heeft dat ten onrechte niet
gedaan. Voor zover de NZa onvoldoende inzicht heeft in de overhead van
zelfstandige psychologen had de NZa deze kosten zelf moeten (laten)
onderzoeken voordat zij de tarieven voor 2015 vaststelde.

Daar komt bij dat de Handleiding Kostenonderzoek van het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) uitgaat van een opslag voor overheadkosten
van 35,5%, vermeerderd met een toeslag voor huisvestings- en
afschrijvingskosten van 6,5%. Dit levert een percentage op dat ook fors
hoger is dan het door de NZa meegenomen percentage overheadkosten
bij het vaststellen van de tarieven GBGGZ.
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Een reden dat dit voor de GBGGZanders zou zijn dan in de zorg in het
algemeen ontbreekt. Uit de analyse van SIRA blijkt ook dat die afwijking
niet terecht is geweest.

D. Bij het vaststellen van de kostendragers heeft de NZa
geen rekening gehouden met vrijgevestigde (solo)
praktijken.

In de vorige paragrafen kwam al naar voren dat de tijdsbesteding met
betrekking tot overhead gebaseerd is op de Eindrapportage van Bureau
HHM uit 2002, waarin uitsluitend de tijdsbesteding van een aantal grote
instellingen is onderzocht. De NZa heeft de uitkomsten van dit onderzoek
overgenomen zonder zelf onderzoek te (laten) doen naar de
tijdsbestedingen van vrijgevestigden, terwijl het haar duidelijk had
moeten zijn dat deze tijdsbesteding afwijkt van die van instellingen. Dat
geldt ook voor de kosten van overhead. In die zin heeft de NZa geen
rekening gehouden met de belangen van de vrijgevestigde praktijken.

Maar dat is niet het enige punt waar de NZa de belangen van de
vrijgevestigden niet heeft meegewogen.

Om de verschillende kostendragers te definiëren en een waarde toe te
kennen, is de NZa ervan uitgegaan dat de personele kosten en de
materiële kosten zich in een bepaalde mate tot elkaar verhouden. Uit
eerdere tariefonderzoeken blijkt, aldus de NZa, in het
Verantwoordingsdocument, dat de personele kosten ongeveer 80% van
de totale kosten beslaan. De NZa heeft - kennelijk om dit te verifiëren -
een aantal jaarrekeningen uit DigiMV geanalyseerd. In het
Verantwoordingsdocument wordt het volgende over die analyse
opgemerkt.
"In hiervoor genoemde analyse van jaarrekeningen zijn aanbieders gebruikt die
uitsluitend ambulante GGZ aanbieden. In de steekproef zijn aanbieders betrokken
met een omzet van C 0,5 miljoen tot C 23 miljoen."

Hieruit volgt dat kleinere praktijken of solopraktijken, zoals Psychologen
die zelf exploiteren, niet zijn meegenomen in de analyse. Dit betekent
dat de tarieven uitsluitend zijn bepaald aan de hand van de uitgaven en
inkomsten van grotere praktijken en zelfs zeer grote instellingen. Gelet
op het verschil in omvang van de organisaties is het aannemelijk dat de
verhouding tussen personele kosten en overige kosten tussen de
praktijken van Psychologen en de onderzochte instellingen heel anders
liggen. De praktijkvoering van beide vormen van aanbieders valt immers
niet te vergelijken.

Uit de hiervoor aangehaalde Quickscan van KPMGPlexus alsmede de
Tussenrapportage van het NIP volgt tevens dat de invoering van de
GBGGZ vrijgevestigden (veel) zwaarder valt dan de instellingen. De NZa
heeft hier echter geen rekening mee gehouden toen zij de tarieven van
de GBGGZ berekende. Daardoor zijn de belangen van een groot gedeelte
van de beroepsgroep echter veronachtzaamd.
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Bij het vaststellen van de kostprijzen van de verschillende producten en 12 van 32
daarmee het vaststellen van de tarieven is de NZa uitgegaan van een
bepaalde disciplinemix, om zo te berekenen wat de gemiddelde
loonkosten per product zullen zijn.

Hierboven is al aan de orde gekomen dat de NZa bij het vaststellen van
de tarieven uit is gegaan van een bepaalde disciplinemix, maar dat deze
mix in de praktijk voor vrijgevestigden niet in overeenstemming is met
de realiteit. De NZa heeft tot uitgangspunt genomen dat naast GZ-
psychologen of behandelaren van vergelijkbaar kaliber ook 'duurdere',
hoger geschoolde behandelaren zijn betrokken alsmede 'goedkopere',
lager geschoolde (mede)behandelaren. Voor instellingen is dit laatste, de
inzet van lager geschoolde medebehandelaren, zoals aangegeven een
juist uitgangspunt. Voor vrijgevestigden geldt dit in het algemeen niet.

Daar komt bij dat de vrijgevestigde psycholoog wel extra kosten heeft
die een nog hoger gemiddelde uurtarief zou rechtvaardigen. Want
psychologen schakelen wel de aanzienlijk duurdere psychiater In bij een
behandeling via bijvoorbeeld consultatie.

Daar komt bij dat solopraktijken überhaupt vaak geen hulppersoneel in
dienst hebben. Het kenmerk bij uitstek van een solopraktijk is dat een
zorgverlener daarin alleen werkzaam is. Maar ook voor andere kleine
praktijken geldt dit: als een praktijk georganiseerd is in de vorm van een
maatschap bestaande uit drie GZ-psychologen en een klinisch
psycholoog, terwijl geen hulppersoneel in dienst Is of deel uitmaakt van
de maatschap, heeft deze praktijk ook niet de mogelijkheid om
goedkoper personeel in te zetten.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het gemiddelde gewogen
uurtarief hoger is dan het uurtarief dat de NZa ten grondslag heeft
gelegd aan de Tariefbeschikking.

F. De NZa heeft de landelijke trend tot samenwerking niet
meegewogen in de tarieven.

Artikel 8.1 van de Tariefprincipes curatieve zorg bepaalt dat een tarief de
landelijke trends zal volgen waar het kosten en investeringen betreft van
innovatie van zorg, kwaliteit van zorg of verbetering van zorgprocessen.

Een landelijke trend die zich op dit moment ontplooit is de ontwikkeling
van samenwerking tussen zorgaanbieders in de GBGGZonderling, door
middel van het oprichten van zorggroepen, maar ook met andere
disciplines. Met name vrijgevestigden voelen zich genoodzaakt om
samen te werken om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die de
GBGGZ stelt. Dit volgt ook uit de QUickscan van KPMGPlexus.



"Een trend Is zichtbaar waarbij vrljgevestlgden zich organiseren In zorggroepen.
Dit om makkelijker te kunnen voldoen aan de voorwaarden die de Basis GGZ stelt.
De zorggroepen zoeken bijvoorbeeld contact met huisartsen om verwljslljnen tot
stand te kunnen brengen, om zich beter te profileren bIJhuisartsen en om
huisartsen duidelijk te maken welke patiënten wel en welke niet naar hen
verwezen kunnen worden. Ook wordt het contact gelegd met InsteJllngen om
scherp te stellen wie welk type zorg levert en wordt samenwerking gezocht met
de POH-GGZ om te bespreken wie welke zorg kan leveren. 11

Het oprichten van samenwerkingsverbanden en het uitvoering geven
daaraan brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. Deze kosten
hangen nauw samen met de ontwikkelingen in de markt en de invoering
van de GBGGZ. De NZa had gelet op deze ontwikkeling - gezien
voornoemd tariefprincipe - met deze ontwikkeling ook rekening moeten
houden bij vaststelling van de Tariefbeschikking. Dat is ten onrechte niet
gebeurd.

Hoorzitting

Met woorden van vergelijkbare strekking hebben bezwaarden hun
bezwaren mondeling toegelicht.

OORDEEL NZa

Alvorens in te gaan op de bezwaargronden licht de NZa hieronder de
achtergrond en totstandkoming van het bestreden besluit toe.

ACHTERGROND EN TOTSTANDKOMING BESLUIT

Juridisch kader

Het onderhavige geschil ziet op de GBGGZ, dat wil zeggen
geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, zoals omschreven bij of
krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg.

Op de GBGGZ, zoals bezwaarden die verlenen, is de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) van toepassing.

De NZa is op basis van de Wmg belast met tarief- en prestatieregulering.
De Wmg bevat geen materiële normen voor de vast te stellen prestaties
en tarieven. De materiële normering is vervat in door de NZa
vastgestelde beleidsregels. Deze beleidsregels bevatten bijvoorbeeld
normen, rekenkundige waarden, procedures, feiten en omstandigheden
en toepasselijke tariefsoorten die relevant kunnen zijn voor de
vaststelling van een tarief of van een prestatiebeschrijving.

De minister van VWS kan aan de NZa algemene aanwijzingen geven over
onderwerpen waarover de NZa beleidsregels kan vaststellen. De minister
bepaalt vla een aanwijzing welke vorm van tariefregulering op een
bepaalde deelmarkt van toepassing moet zijn, bijvoorbeeld een
maximumtarief.
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Achtergrond beleid tarlef- en prestatieregulering GBGGZ

Op 1 februari 2013 heeft de minister van VWS (hierna: 'de minister') de
NZa een brief (kenmerk CZ-3153530) gezonden met als onderwerp
'Ontwikkeling producten generalistische Basis GGZ'.

Deze brief luidt de latere Aanwijzing van de minister van VWS aan de
NZa In (zie hierna).

Als bijlage 3 bij haar brief heeft de minister het rapport van HHM
('Generalistische Basis GGZ, verwijsmodel en productbeschrijvingen ')
van 30 januari 2013 (hierna: 'HHM-rapport') gevoegd. Het rapport van
HHM is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. Het rapport
heeft HHM tot stand gebracht door middel van deskresearch in
combinatie met een expertbenadering. Bij het traject heeft HHM diverse
landelijke partijen en beroepsorganisatie betrokken te weten CVZ, ZN,
LVG, LHV, LVE, GGZ NL, NWP, NVvP, VaVN, Trimbos-instituut, Nivel,
ROS-netwerk en Kaderhuisartsengroep GGZ. Vanuit deze organisaties
zijn diverse experts uit het veld aangeleverd die een bijdrage hebben
geleverd aan de uitwerking van het verwijsmodel en de
productbeschrijvingen. Om te komen tot een verwijsmodel en
productomschrijvingen zijn daarnaast interviews afgenomen bij
functionarissen uit het veld om in combinatie met het deskresearch de
input aan te leveren voor de werkgroepen waarin de resultaten werden
voorgelegd en getoetst.l

In dit HHM-rapport is - voor zover hier van belang - te lezen:
"(...) Daarnaast hebben we voor de Generalistische Basis GGZ
zorgzwaarteproducten ontwikkeld, inclusief een beschrijving van het bijbehorend
cliëntprofiel. Uitgesplitst naar een aantal componenten Is per product een
inschatting gegeven van de totale tijdbesteding per product.

De verwijscriteria en productbeschrijving zijn gebaseerd op deskresearch,
registratiegegevens en ervaringsdeskundigheid. Door het gebruik van deze criteria
en producten In de praktijk te monitoren kunnen gegevens worden verzameld om
het verwijsmodel en de productbeschrijvingen te verfijnen" 2

'4. Zorgproducten Generalistische Basis GGZ
In dit hoofdstuk presenteren wij productbeschrijvingen met cliëntprofielen voor de
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De productbeschrijvingen zijn gebaseerd op
de input van veldresearch (waaronder een aantal expertbijeenkomsten) en
deskresearch. (...)'

4.1 Uitgangspunten
(. ..)
- De productbeschrijvingen moeten ruimte bieden voor innovatieve
invullingen. Om tarieven te kunnen bepalen, geven we per product een
indicatieve invulling.

1 Zie pag. 5 van het HHM-rapport d.d. 30 januari 2013.
2 Zie pag. 3 van het HHM-rapport d.d. 30 januari 2013.
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vastgesteld, worden gedurende de behandeling ROM-vragenlijsten 15 van 32
afgenomen. Dit heeft primair tot doel de behandeling te ondersteunen en
verbeteren en de cliënt aanknopingspunten voor zelfmanagement te
geven.
- Bij elke productbeschrijving hoort een bepaald cliëntprofiel: een
beschrijving van de kenmerken van cliënten waarvoor het product
geschikt wordt verwacht. Deze beschrijvingen zijn gemaakt op basis van
registratiegegevens en ervaringsdeskundigheid. Door met de producten
te gaan werken en per product gegevens te registreren kunnen de
cliëntprofielen en de bijbehorende producten worden verfijnd. De
cliëntprofielen samen vormen een afspiegeling van de totale doelgroep
van de GBGGZ.
- De clIëntprofIelen zijn beschreven met behulp van dezelfde criteria als
die worden gehanteerd In het verwijsmodel. Met die criteria Is het
mogelijk om onderscheid te maken tussen clIëntgroepen. '(pagina 9)

u. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gebruiken de producten om
contracten af te spreken (de producten kennen In de regel een bepaalde
mix van componenten). Zorgaanbieders registreren/declareren in termen
van producten .
• De beschreven producten en clIëntprofielen zijn niet 'in marmer
gehouwen '. Na invoering moet er ruimte zijn voor verfijningen van de
systematiek.
In de volgende paragraaf volgt een beknopte beschrijving van de
integrale zorgproducten voor de GBGGZen de clIëntprofielen die daarbij
horen. In bijlage 3 Is een uitgebreide beschrijving van deze producten
opgenomen.

Zoals hiervoor bij de uitgangspunten Is vermeld, Is de opbouw per
product Indicatief en is het de bedoeling dat deze producten een
stimulans zijn om te komen tot Innovatie. In bijlage 4 lichten we een
aantal gebruikte begrippen toe. "

4.2 Inhoud productbeschrijvingen
Voor de Generalistische Basis GGZ onderscheiden we vier integrale
zorgproducten :
1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK)
2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM)
3. Generalistische Basis GGZ Intensief (BI)
4. Generalistische Basis GGZ Chronlsch(BC)
Deze vier producten dekken de zorg die In de toekomst, zoals geschetst
In het bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014, wordt geleverd In
de GBGGZ (.oor 3

3 Zie pag. 10 van het HHM-rapport d.d. 30 januari 2013.
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De vier producten zijn opgebouwd uit een aantal componenten. Deze 16 van 32
componenten zijn in de expertbIjeenkomsten vastgesteld. De
componenten zijn:
- intake, diagnostiek, ROM en verslagleggIng;
- aanvullende psychodIagnostIek;
- behandeling (met onderscheId naar face-to-face en blended);
- consultatie.
Op basis van deskresearch en de kennis van de experts hebben we per
component een indicatie gegeven van de tijdbesteding en het percentage
cliënten waarvoor de component van toepassing is. Op die wijze hebben
we ook een globale totaaltijd voor de producten bepaald.

We gaan ervan uit dat bij een deel van de cliënten een combinatie van
face-to-face behandelingen met e-health kan worden toegepast. Daarom
maken we binnen deze productbeschrijvingen een onderscheid tussen
face-to-face en blended (een combinatie van face-to-face en e-health).
Voorwaarde voor toepassing van blended behandeling is dat de cliënt
gemotiveerd Is om zelfstandig te werken, voldoende
computervaardigheden bezit en toegang heeft tot Internet. ,,4

Bij besluit van 8 juli 2013 heeft de minister van VWS ex artikel 7 van de
Wet Marktordening Gezondheidszorg (hierna: 'Wmg') de NZa een
aanwijzing gegeven (hierna: 'de aanwijzing').s

In deze aanwijzing is - voor zover relevant voor het onderhavige besluit
op bezwaar - het volgende te lezen:

.Artikel 2 werkingssfeer
Deze aanwijzing Is van toepassing op de generalistische basis ggz en poh ggz.

Artikel 3 uitvoering van de aanwijzing
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en
beleidsregels vast.

Artikel 4 tarieven en prestaties
De zorgautoriteit stelt met Ingang van 1januari 2014 maximumtarieven en
prestatiebeschrIjvingen vast voor de generalistische basis ggz.

Artikel 5 POHggz module
De zorgautoriteit draagt er zorg voor dat per 1januari 2014 de module poh ggz
wordt gefunctlonaliseerd, zodat ook andere zorgaanbieders dan de huisarts deze
module in rekening kunnen brengen. Voor deze module is in 2014 C 25 miljoen
extra beschikbaar en in 2015 C 35 miljoen.

4 Zie pag. 11 van het HHM-rapport d.d. 30 januari 2013.
s Stc. Nr. 19871, 16 juli 2013.
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In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-201415 geconstateerd dat de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) In Nederland een onmisbare bijdrage levert aan
een gezonde, veerkrachtige en veilige samenleving. Het Is belangrijk dat er In de
ggz een goed, stevig en gevarieerd zorgaanbod bestaat om mensen met
psychische aandoeningen te behandelen. (...)Door goed ondersteunend beleid
verwacht Ik dat er een verschuiving van patiëntenstromen kan plaatsvinden. Deze
verschuiving zal bestaan uit een versterking van de huisartsenzorg en de
invoering van de generalistische basis ggz.

Invoering van de generalistische basis ggz
Met deze aanwijzing draag Ik de zorgautoriteit op om voor de generalistische basis
ggz per 2014 zorgvraagzwaarteproducten in te voeren die de mogelijkheid bieden
om zorg aan te bieden voor patiënten met zwaardere psychische problematiek dan
In de huidige eerstelIjnspsychologische zorg gemiddeld gezien wordt geboden, Die
eerstelIjnspsychologische zorg wordt onderdeel van de generalistische basis ggz.
Tevens wordt een deel van de populatie uit de huidige gespecialiseerde ggz
(waarvoor op dit moment diagnose behandeling combinaties (DBC's) worden
gedeclareerd) ook onderdeel van de generalistische basis ggz. (...) Voor de basis
generalistische ggz voert de zorgautoriteit In 2014 vier zorgzwaarteproducten In:
(1) kort, (2) middel, (3) Intensief of (4) chronisch. Per zorgvraagzwaarteproduct
stelt de zorgautoriteit een maximumtarief vast. Binnen die marges spreken
verzekeraars en aanbieders voor elk product een prijs af. Het is aan de aanbieders
zelf om binnen de bestaande regelgeving te innoveren op het zorgproces en te
bezien welk behandelaanbod past bij welke patiënt.

Artikelsgewijs

Artikel 4
Met dit artikel wordt de zorgautoriteit opgedragen om per 1januari 2014
maximumtarieven en bIjhorende prestatIebeschrijvingen in te voeren voor de
generalistische basis ggz. De zorgautoriteit kan bij de onderbouwing van de
maximumtarieven voor een normatieve benadering kiezen. Van belang 15 dat de in
te voeren zorgvraagzwaarte-producten gelden als Integrale prestaties met
maximumtarieven. Die integrale prestaties laten onderlinge dienstverlening (en
bijbehorend vrij tarief) onverlet.

Uitvoering aanwijzing door NZa

Ter uitvoering van de aanwijzing heeft de NZa de Beleidsregel
Generalistische basis GGZ (BR/CU-S106 per 2014 resp. BR/CU-7114 per
2015) en de regeling Generalistische basis GGZ (NR/CU-539 en NR/CU-
S43 per 2014 resp. NR/CU-726 per 2015) vastgesteld.

Ter consultatie van de invoering van de prestaties en tarieven voor de
basis GGZ heeft de NZa één adviescommissie en drie technische
overleggen gevoerd met betrokken veldpartijen (onder meer ZN, GGZ
NL, NVVP en LVE (thans LVVP».

Op 8 mei 2013 heeft de NZa het beleid voor de generalistische basis GGZ
op hoofdlijnen voorgelegd aan de adviescommissie.



Op 29 mei 2013, 19 juni 2013 en 10 juli 2013 heeft consultatie van de
veldpartijen plaatsgevonden in technische overleggen. In het technisch
overleg van 19 juni is de methode van de tariefberekening besproken.
Belangrijke gesprekspunten waren de uitgangspunten voor de
normatieve tariefstelling, de informatiebronnen en de functionele opbouw
van de prestaties basis GGZ volgens het HHM-rapport. Op 10 juli zijn het
concept-verantwoordingsdocument voor de tarieven, de concept-
beleidsregel en de concept-nadere regeling geconsulteerd.

Vervolgens heeft de NZa conform de aanwijzing de 4 integrale
prestaties6 voor de generalistische basis GGZ als basis voor de tarieven
in haar beleid neergelegd (artikel 4.1 BR/CU 5106, resp. BR/CU-7114),
te weten:

1. Basis GGZ Kort (BK)
2. Basis GGZ Middel (BM)
3. Basis GGZ Intensief (BI)
4. Basis GGZ Chronisch (BC)

Elk van deze prestaties omvat het geheel van behandelcomponenten
voor een categorie patiënten passend bij het patlëntprofiel.7

De NZa heeft de inhoud van de prestaties niet op detailniveau
vastgesteld. Het is de bedoeling dat zorgaanbieder en verzekeraars een
passend zorgaanbod organiseren voor de patiënt. Het Is aan partijen om
binnen de prestatie te innoveren op het zorgproces en de organisatie van
de zorg (zie toelichting bij artikel 4.1 BR/CU 5106 resp. BR/CU-7114).

Conform de aanwijzing heeft de NZa voor de betreffende prestaties voor
de basis GGZ maximumtarieven vastgesteld.

De tariefsoort voor de basis GGZ is toegelicht in artikel 9 van de
beleidsregel BR/CU-5106 (resp. BR/CU-7114). Voor de prestaties gelden
per 2015 zogenaamde gedifferentieerde maximumtarieven (zogenaamde
max-max-tarieven), dat wil zeggen dat er per prestatie sprake is van een
standaard en van een verhoogd maximumtarief. Het verhoogd
maximumtarief is 10% hoger dan het standaard maximumtarief. Deze
verhoging mag in rekening worden gebracht indien daaraan een
schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en
ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is
dan het standaard maximumtarief kan aan eenieder in rekening worden
gebracht.

De maximumtarieven heeft de NZa op grond van een zogenaamde
modelmatige methode ontwikkeld vanwege het ontbreken van werkelijke
historische kosten (artikel 5.3, lid b Beleidsregel Tariefprincipes cu-
50828).

6 Tot 2015 heeft de NZa nog een vijfde (transitie-)prestatle vastgesteld. Daarnaast zijn
twee overige producten (OVP's) voor zorg, die niet tot het verzekerde pakket behoort,
vastgesteld.
, Zie voor patientprofjelen artikel 4.2 van de beleidsregel BRjCU-5106 resp. BRjCU-
7114.
8 Beleidsregel BR/CU-5082 geldt in 2013, de opvolgende beleidsregel BR/CU-5097 geldt
In 2014 en de daaropvolgende beleidsregel BR/CU-5127 geldt vanaf 1 januari 2015.
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Conform haar beleid is de NZa voornemens om de tarieven eens per drie
jaar te herijken op basis van de alsdan beschikbare en meest
betrouwbare informatie (artikel 9 Beleidsregel Tariefprincipes CU-5082).

De gehanteerde methodiek en de uitgangspunten voor het rekenmodel
voor de tariefvaststelling is toegelicht in artikel 10 van de beleidsregel
BRjCU-5106 (resp. BRjCU-7114).

Het tarief van elke prestatie is opgebouwd uit kostendragers, die zijn
opgebouwd uit de volgende kostensoorten:

vergoeding voor arbeid en aan arbeid gerelateerde
werkgeverslasten en productiviteit
vergoeding voor overige personeelskosten en matërlele kosten
vergoeding voor kapitaallasten
vergoeding voor gederfd rendement eigen vermogen.

Het tarief wordt berekend door de som van de combinaties van kosten
en tijd van de kostendragers (artikel 10.2 beleidsregel BRjCU-5061 resp.
BRjCU-7114 ).

Het tarief Is modelmatig ontwikkeld. Dit betekent dat het tarief niet op
basis van kostprijsonderzoek bij aanbieders tot stand is gekomen, maar
op basis van openbare gegevens en informatie op onderdelen uit andere
onderzoeken en publicaties. (zie toelichting bij artikel 10.2 van de
beleidsregel BRjCU-5106 resp. BRjCU-7114).

De tariefstelling heeft de NZa tevens nader toegelicht in haar
verantwoordingsdocument Normatief Tarief prestaties basis GGZ 2014
(zie ook de toelichting bij artikel 10.9 beleidsregel BRjCU-5061 resp.
BRjCU-7114). In het verantwoordingsdocument is de methode, zoals op
hoofdlijnen vastgelegd in de beleidsregel voor de basis GGZ, uitgewerkt
en worden de berekeningen en beleidsmatige keuzes toegelicht.

Op 3 december 2013 heeft de NZa middels de 'Tariefbeschikking
Generalistische Basis GGZ' (kenmerk TBjCU-5069-02) de prestaties en
maximumumtarieven voor het jaar 2014 vastgesteld.

Op 30 juni 2014 heeft de NZa middels de 'Tariefbeschikking
Generalistische Basis GGZ' (kenmerk TBjCU-5076-01) de prestaties en
maxlmumumtarieven voor het jaar 2015 vastgesteld. Tegen deze
tariefbeschikking hebben bezwaarden bezwaar ingediend.

Ten aanzien van de bezwaren

Algemene reactie NZa

De NZa heeft per 2014 prestaties en tarieven voor de basis GGZ
vastgesteld. Bij de vaststelling van de prestaties en tarieven heeft de
NZa uitvoering gegeven aan de aanwijzing van de minister.

In haar aanwijzing heeft de minister van VWS de NZa opgedragen vier
Integrale zorgzwaarteproducten voor de basis GGZ in te voeren (kort,
middel, intensief en chronisch).
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De tarieven zijn conform de aanwijzing maximumtarieven en de NZa
heeft de tarieven conform de ruimte die de aanwijzing daarvoor bood,
modelmatig ontwikkeld. De tarieven voor de prestaties in de basis GGZ
per 2015 zijn op basis van dezelfde modelmatige methodiek als in 2014
vastgesteld.

De aanwijzing is na uitvoerig overleg met relevante veldpartijen tot
stand gekomen. Voorzover bezwaarden de rechtmatigheid van de
aanwijzing van de minister betwisten, is de NZa van oordeel dat de
aanwijzing conform de Wmg en de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur tot stand is gekomen. Van onrechtmatigheid van de aanwijzing
is naar het oordeel van de NZa geen sprake.

De NZa is derhalve van oordeel dat zij haar beleidsregels, welke ten
grondslag liggen aan de bestreden tariefbeschikking, heeft kunnen
baseren op de voornoemde aanwijzing.

Voor zover de bezwaren gericht zijn tegen de nadere regeling merkt de
NZa op dat deze niet voor bezwaar (en beroep) vatbaar is en het
bezwaar in zoverre niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Redelijkheid model matige aanpak

De NZa is van mening dat zij ter uitvoering van de aanwijzing van de
minister van VWS de ruimte heeft gekregen om de maximumtarieven
voor de GBGGZdoor middel van een modelmatige benadering te
onderbouwen (zie de toelichting bij artikel 4 van de aanwijzing). De NZa
heeft vervolgens ter uitvoering van de aanwijzing in haar beleid voor de
GBGGZeen modelmatige methodiek ter vaststelling van de tarieven, na
consultatie van betrokken veldpartijen in diverse (technische)
overleggen, uitgewerkt. Bij deze consultatie waren eveneens
belangenbehartigers van vrijgevestigde eerstelIjnspsychologen
betrokken, te weten de LVEen de NVVP (thans LVVP). In de
consultatiefase zijn de uitgangspunten voor de modelmatige aanpak
afgestemd en is aangegeven dat de beschikbare bronnen van invloed zijn
op de haalbaarheid van de uitgangspunten (TO d.d. 19 juni 2013).

De toepassing van de gekozen methodiek en daarvoor beschikbare
openbare bronnen heeft de NZa nader toegelicht in haar
vera ntwoord Ingsdocument.

De model matige benadering komt overeen met reeds bestaand beleid
van de NZa vanaf 2012 waarin zij haar uitgangspunten voor de
totstandkoming van tarieven heeft beschreven.9 In dit beleid is
neergelegd dat indien betrouwbare werkelijke historische kosten
ontbreken een alternatieve "modelmatige" aanpak gekozen kan worden
ter onderbouwing van de tarieven (artikel 5.3 sub b BR/CU-5082). Voor
de GBGGZ ontbraken betrouwbare historische kosten waardoor is
teruggevallen op een modelmatige onderbouwing van de tarieven. Dit
betekent dat de onderbouwing van het tarief tot stand is gekomen op
basis van openbare gegevens en informatie op onderdelen uit andere
onderzoeken en publicaties.

9 Zie BR,/CU-5063 van 1-7-2012 tot en met 31-12-2012, resp. BR/CU-5082 per 2013,
resp. BR/CU-5097 per 2014, resp. BRjCU-5127 per 2015.
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Volgens vaste rechtspraak van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) is "het tarief bedoeld om dekking te geven aan de
redelijke kosten van Wmg-zorg".10

De toets is vervolgens of de NZa in redelijkheid tot de vaststelling van
het betrokken tarief heeft kunnen komen. Binnen die bandbreedte van
redelijkheid is een keuze voor meerdere modellen en wijzen van aanpak
mogelijk. 11

Ten aanzien van de bezwaargronden A tot en met F

Bezwaar onderdeel A Tijdsbesteding

In haar eerste bezwaargrond (onder A) betwisten bezwaarden met
diverse argumenten de gehanteerde tijdsbesteding per prestatie.

De NZa is van oordeel dat deze bezwaren niet kunnen worden gevolgd.

De NZa heeft de Integrale prestaties en de daarbij gehanteerde
tijdsbesteding voor de basis GGZ vastgesteld conform de aanwijzing van
de minister. Binnen de grenzen van de rechtmatigheid dient de NZa
uitvoering te geven aan de aanwijzing. Zoals hiervoor toegelicht, is de
NZa van oordeel dat van onrechtmatigheid van de aanwijzing geen
sprake is.

Gelet hierop is de NZa dan ook gehouden om conform de aanwijzing de
prestatIes en daarbij gehanteerde tijdsbesteding voor de GBGGZ vorm te
geven in haar beleid.

De minister heeft zich in haar aanwijzing gebaseerd op de vormgeving
van de prestaties door het bureau HHM van 30 januari 2013 (hierna ook
HHM). Het bureau HHM heeft een verwijsmodel voor de huisarts
ontwikkeld en voor de GBGGZzorgzwaarteproducten ontwikkeld,
Inclusief een beschrijving van het bijbehorend clIëntprofiel. Uitgesplitst
naar aantal componenten is per product een inschatting gegeven van de
totale tijdbesteding per product. HHM heeft zich hierbij gebaseerd op
deskresearch, registratiegegevens en ervaringsdeskundigheid. HHM geeft
aan dat door het gebruik van de doorverwijscriteria en de producten in
de praktijk te monitoren gegevens kunnen worden verzameld om het
verwijsmodel en de productbeschrijvingen te verfijnen.

10 Zie bijv. CBb 5 maart 2015, NZa/ NMT en Vereniging van Orthodontisten, r.o. 6.3,
ECLI:NL:CBB:2015:43: "Het College overweegt dat de orthodontietarieven bedoeld zijn
om dekking te geven aan redelijke kosten van Wmg-zorg voor
orthodontieverrichtingen, waaronder tevens wordt begrepen het kunnen genereren van
een redelijk geacht inkomen (norminkomen)." Zie biJv. ook: CBb 31 augustus 2010,
ECLI:NL:CBB: 2010: BN5771.

11 Zie CBb 5 maart 2015, NZa/ NMT en Vereniging van Orthodontisten, r.o. 7.3,

ECLI :NL:CBB: 2015:43.



De door HHM gehanteerde aanpak met deskresearch en expertsessies Is
naar het oordeel van de NZa gebruikelijk als het gaat om normering van
een geheel nieuwe prestatiestructuur. Zo is bijvoorbeeld voor de
zorgzwaartepakketten voor de langdurige zorg een vergelijkbare aanpak
gehanteerd12• HHM heeft de prestaties in nauw overleg met relevante
veldpartijen vormgegeven. Het rapport van HHM Is derhalve naar het
oordeel van de NZa zorgvuldig tot standgekomen en voor de vormgeving
van de prestaties (en het doorverwijsmodel) het enige en meest actuele
rapport dat bovendien beschikbaar was voor VWS en de NZa.

Voorts kan worden opgemerkt dat de Inhoud van de prestatie niet op
detailniveau is vastgesteld. Elk van de prestaties omvat het geheel van
behandelcomponenten voor een categorie patlenten passend bij het
patiëntprofiel. Op deze manier is differentiatie in de
behandelcomponenten per prestatie en de tijd die benodigd is ter
uitvoering van een behandelcomponent binnen een prestatie mogelijk
gemaakt. Het is de bedoeling dat zorgaanbieder en verzekeraars een
passend zorgaanbod organiseren voor de patiënt. Het is aan partijen om
binnen de prestatie te innoveren op het zorgproces en de organisatie van
de zorg (zie toelichting bij artikel 4.1 BR/CU 5106 resp. BR/CU-7114).

Sprake is derhalve van integrale prestaties met een daarbij geraamde
gemiddelde totale tijdsbesteding. Naar het oordeel van de NZa wordt
door bezwaarden gefocust op één component binnen de gemiddelde
totale geraamde tijd. Zelfs als kan worden aangetoond dat zo'n
component laag uitvalt voor een specifieke groep aanbieders, zegt dat
nog niets over de gemiddelde totale geraamde tijd over alle aanbieders
die basisGGZ zorg leveren.

Gelet op het voorgaande heeft de NZa zorgvuldig gehandeld door de
aanwijzing en het onderzoek van HHM als uitgangspunt te volgen bij de
vormgeving van de prestaties en de daarbij gehanteerde gemiddelde
tijdsbesteding in haar beleid. De argumenten onder A.l tot en met AA
kunnen derhalve reeds daarom niet worden gevolgd.

Wat betreft de verwijzing door bezwaarden naar de enquete van bureau
Tester, merkt de NZa op dat deze enquete niet afdoet aan de uitkomsten
van het onderzoek van HHM. Het doel van de enquete van het bureau
Tester was gericht op het verzamelen van informatie over de
administratieve last, de softwarekosten, de ervaren werkbelasting en de
kennis en heersende opvattingen ten aanzien van de privacy-regeling
voor cliënten onder de vrijgevestigde GGZ-behandelaren. De opzet van
de enquete is derhalve niet vergelijkbaar met de onderzoeksdoelstelling
van HHM, te weten het vormgeven van een nieuwe prestatiestructuur.
Daarnaast merkt de NZa op dat een enquete niet als geschikt
meetinstrument bruikbaar is aangezien de meting geen objectieve doch
een subjectieve weergave biedt van de werkelijke tijdsregistraties. Door
middel van de analyse van daadwerkelijk uitgevoerde registraties is de
feitelijke gemiddelde tijdsbesteding op objectieve wijze te achterhalen.
Voor de bestreden tarieven waren deze registraties echter nog niet in
voldoende mate beschikbaar.

12 Zie ook de toelichting bij beleidsregel BR/CU-5082.

Nederlandse Zorgautoriteit

Kenmerk

93825-158225

Pagina
22 van 32



Wat betreft de verwijzing door bezwaarden naar de quickscan van KPMG
Plexus (d.d. juni 2014) merkt de NZa op dat de quickscan een eerste
onderdeel betreft van een 2,5 jaar durende monitor naar de effecten van
de invoering van de basis GGZ en een eerste (voornamelijk kwalitatief)
beeld van de geleverde Basis GGZ in drie gekozen regio's in Nederland
oplevert sinds de introductie van de Basis GGZ over de periode van
1 januari 2014 tot juni 2014.

De door bezwaarden geuitte kritiek op de tijdsbesteding van de
prestaties van de zorgproducten Kort en Intensief wordt in de quickscan
vermeld als ervaren knelpunt, maar dit kan naar het oordeel van de NZa
nog niet tot de algemene conclusie leiden dat sprake is van een
vaststaand en onderbouwd feit waardoor de gehanteerde gemiddelde
tijdsbesteding per prestatie onjuist zou zijn vastgesteld. Een landelijk
beeld.gebaseerd op basis van kwantitatieve gegevens ontbreekt nog. Dit
wordt eveneens als kanttekening opgemerkt in de betreffende quickscan
van KPMG.

In dit verband verwijst de NZa naar pagina 50 van de monitor GBGGZ
van KPMGPlexus d.d. juni 2015 waaruit blijkt dat op basis van de tot
dusverre beschikbare kwantitatieve gegevens van gesloten producten,
die geopend zijn in het eerste halfjaar van 2014, het gemiddeld aantal
minuten per product GBGGZjuist onder de door het aantal gehanteerde
minuten van de prestaties door HHM, ligt. Hierbij dient ook opgemerkt te
worden dat deze monitor d.d. juni 2015 weliswaar een grotendeels
kwantitatief beeld van de drie deelnemende regio's in de eerste en
tweede helft van het jaar 2014 geeft in vergelijking met de monitoring
van de jaren daarvoor maar dat er nog steeds geen algemene conclusies
getrokken kunnen worden over de effecten van het ingezette beleid op
landelijk niveau. Daarvoor is volgens KPMGPlexus de periode sinds de
invoering van de generalistische basis GGZ te kort. Dit geldt eveneens
voor de monitor d.d. december 2015 waarin het eerste half jaar 2015
eveneens mee is genomen.

Ten aanzien van de verwijzing door bezwaarden naar de
tussen rapportage (NIP) merkt de NZa op dat deze rapportage een
weergave geeft van gesignaleerde knelpunten van een aantal leden van
het NIP met betrekking tot het nieuwe zorgstelsel, de samenwerking met
zorgverzekeraars, huisartsen en POH-GGZ. In totaal heeft de rapportage
betrekking op een verwerking van meldingen van 149 psychologen. Het
betreffen ervaringen van deze psychologen op een breder terrein dan het
onderwerp van de onderhavige bezwaargrond te weten de gehanteerde
tijdsbesteding per prestatie. Voor de onderhavige zaak relevante
meldingen inzake de tarieven betreffen 15 melders die hebben
aangegeven dat zij de tarieven als te laag ervaren (pg. 8 van de
rapportage) en 30 melders, die hebben aangegeven de behandelduur in
vijf sessies als knellend te ervaren (pg. 9 van de rapportage). Het betreft
voor de onderhavige zaak derhalve een relatief beperkt aantal meldingen
(15 resp. 30) in verhouding tot het totale aantal vrijgevestigde
psychologen (ca 6000;zie pg. 19 marktscan GGZ 2014) In Nederland die
de onderhavige maximumtarieven kunnen declarareren. Daarnaast
betreffen het ook "slechts" ervaringen.
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De NZa kan ervaringen van een klein aantal psychologen niet aanmerken
als voor de hele sector representatieve, vaststaande feiten die de
gevolgde uitgangspunten van het HHM rapport inzake de onderbouwing
van de tijdsbesteding voor de vastgestelde zorgprestaties en de
tariefonderbouwing terzijde zouden kunnen zetten. De NZa kan deze
bezwaargrond derhalve niet volgen.

Het HHM rapport uit 2002 en het gehanteerde percentage voor overhead
door de NZa wordt door bezwaarden bekritiseerd. De gegevens uit het
HHM rapport uit 2002 zijn verouderd en nemen niet de ontwikkeling en
toename van de administratieve last mee, aldus bezwaarden. De NZa
volgt deze argumenten niet en gaat hier nader op in bij haar reactie op
bezwaaronderdelen B en C.

Tot slot stellen bezwaarden dat de NZa de belangen van GBGGZ-
behandelaren onvoldoende hebben meegewogen vanwege de te lage
vergoeding voor de producten waardoor zij minder inkomsten kunnen
ontvangen. De NZa kan dit argument niet volgen omdat zij uitgaat van
een juiste tijdsbestedingsgrondslag voor de betreffende prestaties
waarbij de daarbij vastgestelde tarieven gemiddeld genomen afdoende
kostendekkend zijn voor de levering van GBGGZ-zorg.

Bezwaar Onderdeel A.4, B, C Overhead

In de bezwaargronden onder AA, B en C betwisten bezwaarden de wijze
waarop de NZa de tijd voor overhead respectievelijk de kostenopslag
voor overhead heeft meegenomen bij het vaststellen van de tarieven.
Bezwaarden zijn van mening dat de NZa meer tijd voor overhead had
moeten meenemen, hetgeen leidt tot een hogere kostprijs per minuut
per product waardoor uiteindelijk een hoger tarief per product
vastgesteld moest worden. Bezwaarden menen ook dat de opslag voor
kosten van overhead door de NZa te laag is vastgesteld en geen recht
doet aan de praktijk. Bij de bepaling van de opslag voor overhead heeft
de NZa zich ten onrechte gebaseerd op het HHM rapport d.d. 2002. Het
rapport is volgens bezwaarden gedateerd en niet representatief voor de
huidige GBGGZ-praktijk.

De NZa volgt de bezwaren niet en licht dit als volgt toe.

Allereerst is het van belang om de bezwaargronden met betrekking tot
overhead in de juiste context te plaatsen. Gelet hierop zal de NZa kort
ingaan op de wijze waarop de tarieven GBGGZzijn opgebouwd.

Zoals hiervoor reeds is toegelicht is de onderbouwing van het tarief
modelmatig ontwikkeld dat wil zeggen dat het tarief niet op basis van
kostprijsonderzoek bij aanbieders tot stand is gekomen, maar op basis
van openbare gegevens en Informatie op onderdelen uit andere
onderzoeken en publicaties. De gekozen uitgangspunten, de gehanteerde
bronnen en de toepassing daarvan zijn inzichtelijk gemaakt in het
technisch overleg met veldpartijen op 19 juni 2013 en 10 juli 2013, het
toepasselijke beleid en het verantwoordingsdocument.
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De tarieven GBGGZ zijn opgebouwd uit drie componenten:

minuten x disciplinemix x kostprijs per uur = tarief per zorg prestatie

Minuten

De eerste component in de tariefopbouw ziet op de minuten.

Het normatieve declarabele aantal minuten per zorgprestatie heeft de
NZa in de tariefonderbouwing overgenomen uit het rapport HHM d.d.
januari 2013. HHM heeft deze waarden bepaald in overleg met
veldpartijen. Conform de eerdere reactie in deze beslissing op dit rapport
is de NZa van oordeel dat de uitkomsten van het rapport van HHM in
redelijkheid - en bij gebrek aan andere, kwantitatieve gegevens - in
haar tariefonderbouwing gevolgd kan worden.

De NZa houdt ten aanzien van de vier vastgestelde zorgprestaties per
behandelcomponent rekening met directe en indirecte cliënt gebonden
tijd.

Directe cliënt gebonden tijd betreft de tijd die de zorgaanbieder besteedt
aan werkzaamheden voor een cliënt in aanwezigheid van de cliënt,
bijvoorbeeld een face tot face begeleidingscontact. 13

Indirecte cliënt gebonden tijd betreft de tijd die de zorgaanbieder
besteedt aan werkzaamheden voor een c1ient maar niet in aanwezigheid
van de cliënt, bijvoorbeeld verslaglegging van het gesprek in het
patientendossler.

Op grond van het rapport HHM d.d. januari 2013 is in het declarabele
aantal minuten per zorgprestatie zowel de directe als de indirecte cliënt
gebonden tijd verdisconteerd.

Van de directe en indirecte cliënt gebonden tijd dient (kosten voor)
overhead te worden onderscheiden. Overhead valt onder de
zogenaamde niet-cliënt gebonden tijd. Dit betreft de tijd die de
zorgaanbieder besteedt aan werkzaamheden die niet kunnen worden
herleid naar individuele cliënten. Bij overhead dient bijvoorbeeld gedacht
te worden aan administratieve taken ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Overhead is in de tariefonderbouwing verdisconteerd In de kostprijs per
uur. Op de onderbouwing van de tariefcomponent kostprijs per uur wordt
hierna nog Ingegaan.

Disciplinemix

De tweede component In de tariefopbouw betreft de disciplinemix.

De vier integrale zorgprestaties omvatten diverse activiteiten. De NZa
heeft aan Iedere activiteit een minimum opleidingsniveau gekoppeld en is
gekomen tot een driedeling van personeelscategorieën.

13 Zie ook de vergelijkbare definities In het HHM rapport "Tijdsbesteding en
kostencomponenten ambulante GGZ" d.d. 2002 pg. 3 en 4.
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Op basis van een functionele benadering is een verdeling van de Kenmerk

categorieën gemaakt binnen de vier prestaties. De tarieven van de 93825-158225
producten worden gedomineerd door de tijd - en daarmee ook de kosten Pagina

- van de GZ psycholoog omdat categorie 2 (GZ psycholoog) het grootste 26 van 32
deel van de zorg (ca 80%) binnen de basis GGZ verleent. Ter
vergelijking is het aandeel van de psychotherapeut 5%.14

Kostprijs per uur

De derde component in de tariefopbouw betreft de kostprijs per uur.

De NZa heeft een kostprijs per uur per functiecategorie onderbouwd door
diverse parameters vast te stellen, zoals:

FWG-inschaling;
Werkgevers lasten ;
Overige personeelskosten;
Materiële kosten;
Kapitaallasten;
Vergoeding gederfd rendement op eigen vermogen (VGREV);
Ziekteverzuim;
Overhead/niet-cliënt gebonden tijd

Bij de tariefberekening heeft de NZa als uitgangspunt gehanteerd dat de
personele kosten en de materiële kosten zich in een bepaalde mate tot
elkaar verhouden. Vanuit eerdere tariefonderzoeken voor de GGZ is
bekend dat de personeelskosten ongeveer 80% van de totale uitgaven
beslaan. Uit analyse van jaarrekeningen in DigiMV wordt dit beeld
bevestigd.

Ten aanzien van de kostprijs per uur heeft de NZa voorts een integrale
kostprijsonderbouwing beoogd waarbij de diverse parameters in haar
geheel leiden tot een redelijke kostprijs per uur.

De hoogte van de opslag voor de parameter FWG-inschaling heeft de
NZa vastgesteld op basis van cao-gegevens. De NZa acht dit een redelijk
uitgangspunt als onderdeel van haar tariefberekening omdat de cao-
gegevens toepasbaar zijn voor alle beroepen in de GGZ. De NZa heeft dit
uitgangspunt bovendien gecontroleerd op basis van actuele vacatures bij
zorgaanbieders.

De vaststelling van de opslagen voor de overige parameters heeft de
NZa gebaseerd op haar analyse van de exploitatiekosten van de
gedeponeerde jaarrekeningen in DigiMV. Op basis van deze informatie
zijn alle kosten, zoals opgenomen in de gedeponeerde jaarrekeningen,
geanalyseerd en is informatie verkregen over de procentuele
verhoudingen in het kosten patroon van aanbieders. De NZa acht dit een
redelijk uitgangspunt als onderdeel van haar tariefberekening omdat
deze methode alle exploitatie kosten van een onderneming raakt.

Parameter overhead

Wat betreft de parameter overhead kan het volgende worden opgemerkt.

H Zie pag. 3 en 4 van het verantwoordingsdocument Normatief tarief prestaties basis
GGZ 2014 van de NZa. Zie ook het HHM rapport d.d. januari 2013.



In zowel de opslag voor materiële kosten op de loonkosten, als in de
berekening van de declarabele uren Is rekening gehouden met de kosten
van overhead.

De parameter overhead dient naar het oordeel van de NZa te worden
bezien als onderdeel van een integrale kostprijs per uur. De NZa Is van
mening dat in het geheel van parameters afdoende rekening is gehouden
met de kosten voor overhead, zoals hierna wordt toegelicht.

De opslag voor materiële kosten op de loonkosten (17,45%) heeft de
NZa gebaseerd op gegevens uit DigiMV. Bezwaarden bestrijden dit
percentage niet.

De niet-c1iëntgebonden tijd is afgeleid van de gemiddelde productiviteit
van de functies SPV en GZ-psycholoog uit het tijdbestedingsonderzoek
van HHM voor de ambulante GGZ (2002).15 Hieruit volgt dat de NZa een
opslag voor overhead heeft vastgesteld ter hoogte van 26,6% (zie ook
het verantwoordingsdocument). In de berekening van de declarabele
uren gaat de NZa uit van een normatieve werkweek van 36 uur. Indien
een zorgaanbieder minder dan 36 uren werkt, kan dit leiden tot minder
inkomsten en omgekeerd, indien meer dan 36 uren gewerkt wordt, tot
meer inkomsten. De NZa is van mening dat het aan de aanbieder is om
de bedrijfsvoering efficiënt in te richten door bijvoorbeeld administratieve
taken uit te besteden en daarmee vrijkomende beschikbare tijd aan te
wenden voor cliëntgebonden (directe of indirecte) declarabele tijd,
hetgeen leidt tot hogere dan geraamde inkomsten.

Bezwaarden bestrijden het percentage 26,6% voor overhead.16 Volgens
bezwaarden zou de hoogte van de kosten voor overhead onjuist zijn
vastgesteld voor vrijgevestigde psychologen op basis van het HHM
rapport uit 2002 door te verWijzen naar hogere percentages volgend uit
een uitvraag bij zelfstandige psychologen, een onderzoek van Sira
consuiting (bijlage 8 van het bezwaarschrift) en de Handleiding
kostenonderzoek van het CVZ. De NZa had dit nader moeten
onderzoeken.

De NZa volgt deze argumenten niet en licht dit als volgt toe.

De NZa heeft zich in redelijkheid bij de vaststelling van 26,6% voor de
opslag voor overhead kunnen baseren op gegevens uit het HHM rapport
uit 2002 omdat zij enerzijds niet beschikte over andere actuele,
bruikbare informatie en anderzijds wél binnen een afzienbare termijn
uitvoering diende te geven aan de aanwijzing van de minister van VWS.

Wat betreft de uitvraag bij zelfstandige psychologen merkt de NZa op dat
bezwaarden geen onderbouwing van deze uitvraag hebben overgelegd
en uitsluitend stellen dat uit deze uitvraag zou blijken dat de
overheadkosten gemiddeld 39,4% van de totale omzet/kosten voor
vrijgevestigde psychologen bedraagt. Deze stelling is naar het oordeel
van de NZa niet afdoende om de onderbouwing van de NZa van de

15 Zie het verantwoordingsdocument van de NZa.
16 In dit verband merkt de NZa terzijde op dat de percentages 26/3% of 31% onjuist
zijn geciteerd in het bezwaarschrift.
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overhead terzijde te plaatsen. Voorzover de onderbouwing van deze
uitvraag al beschikbaar zou zijn gesteld, is de NZa van oordeel dat een
dergelijke uitvraag de subjectieve weergave betreft van een aantal
psychologen die niet representatief geacht kan worden voor een
tariefonderbouwing van de NZa voor de gehele sector.

Wat betreft het onderzoek van Sira merkt de NZa op dat in dit onderzoek
voor zes voorbeeldzorgaanbieders de regeldruk, uitgedrukt als
percentage van de totale productiekosten, in beeld is gebracht. Met
regeldruk wordt bedoeld alle tijd en kosten die voortkomen uit
regelgeving en beleid van de overheid (zie pag. 10Slra).

De NZa is van oordeel dat dit onderzoek voornamelijk laat zien dat de
indirecte cliëntgebonden werkzaamheden voor de onderzochte
zorgaanbieders is gewijzigd door een toename van regeldruk. De
Indirecte cliënt gebonden werkzaamheden zijn bij de tariefonderbouwing
van de NZa onderdeel van de declarabele tijd. Een hogere indirecte cliënt
gebonden tijdsbesteding leidt in verhouding tot de totale tijd, en in
tegenstelling tot hetgeen bezwaarden stellen, automatisch tot een lager
percentage niet-cliënt gebonden tijd resp. overhead. Voorts is met de
indirecte cliënt gebonden werkzaamheden rekening gehouden in de
berekening van de tariefcomponent waarbij het normatieve declarabele
aantal minuten per zorgprestaties is vastgesteld. Het HHM rapport
d.d. januari 2013 (en derhalve niet het rapport uit 2002) dient hierbij als
basis voor de tariefonderbouwing. Zoals hiervoor toegelicht, dient van de
Indirecte cliënt gebonden tijd de overhead te worden onderscheiden.

Ten aanzien van de Handleiding kostenonderzoek van het CVZ, waar
bezwaarden naar verwijzen, merkt de NZa op dat deze handleiding als
doel heeft het verschaffen van een instrument voor de uitvoering en
beoordeling van kostenonderzoek in economische evaluaties. Dit
onderzoek verstrekt geen concrete onderbouwing voor de opslag voor
overhead in de onderhavige tariefonderbouwing van de NZa. De
verwijzing naar het percentage voor overhead in de handleiding is een
landelijk generiek percentage voor de hele zorgsector waarbij geen
rekening gehouden wordt met specifieke kenmerken van deelsectoren. In
de geactualiseerde Handleiding van Zorginstituut NL wordt dit eveneens
bevestigd .17

17 Zie pag. 41 van Kostenhandleiding: Methodologie van kostenonderzoek en
referentieprijzen voor economische evaluaties In de gezondheidszorg, d.d. 8 september
2015.
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De NZa daarentegen heeft zich gebaseerd op gegevens van
zorgaanbieders in de betreffende deelsector. Daarnaast gaat de
handleiding in op overhead als niet direct toewijsbare kostensoorten.

Deze gehanteerde grootheid is niet het uitgangspunt bij de door de NZa
gehanteerde opslag voor overhead, waar namelijk gekeken wordt naar
de tijd voor overhead en niet naar de kosten voor overhead.

Naast het voorgaande heeft de NZa de argumenten van bezwaarden dat
de tijd en gemaakte kosten voor overhead voor zelfstandigen niet
vergelijkbaar zijn met grote zorgaanbieders of instellingen,
heroverwogen.

De NZa volgt deze argumenten niet en Is primair van mening dat haar
tariefonderbouwing als uitgangspunt een functionele benadering hanteert
(zie ook hierna de reactie van de NZa op bezwaargrond D). Hiermee
heeft de NZa geabstraheerd van de organisatievorm waarbinnen de
betreffende zorg wordt verleend.

Ter controle van haar gekozen uitgangspunt bij de tariefonderbouwing
heeft de NZa in het kader van deze procedure gekeken naar beschikbare
kostprijsinformatie van de vrijgevestigde zorgaanbieders In de
gespecialiseerde GGZ. In het kader van het kostenonderzoek naar de
gespecialiseerde GGZ over boekjaar 2012 zijn de indirecte kosten
(praktijkkosten) bij een selecte groep van vrijgevestigde psychiaters
uitgevraagd door de NZa. De indirecte kosten bestaan uit de
kostencategorieën 'overige personeelskosten' en 'materiele kosten' zoals
die in de GBGGZzijn gebruikt. Uit dit onderzoek volgt dat landelijk
gezien de indirecte kosten van de vrijgevestigde psychiater gelijk zijn
aan 23,5% van de directe loonkosten. De op onderzoek gebaseerde
relatieve kosten voor overhead van zelfstandigen in de gespecialiseerde
GGZ zijn daarmee vergelijkbaar met het door de NZa gehanteerde
percentage in de GBGGZ.

Daarnaast merkt de NZa op dat zij voorafgaand aan haar
tariefvaststelling heeft gecontroleerd of de tarieven afdoende
kostendekkend waren vastgesteld.

De NZa heeft onderzocht aan de hand van een online onderzoek van de
tarieven eerstelijns psychologische zorg 2013 of de tarieven GBGGZ
daarmee vergelijkbaar waren. Uit dit onderzoek bleek dat de tarieven in
lijn waren met de kostprijs per uur, zoals die voor de tarieven voor de
GBGGZ zijn gebruikt (zie bijlage 2 bij deze beslisSing voor een overzicht
van vergoedingen van onderzochte verzekeraars en een online
onderzoek naar de tarieven 2013 eerstelijns psychologische zorg).

Tot slot kan de NZa nog opmerken dat sprake is van gedifferentieerde
maximumtarieven. Dit betekent dat de zorgaanbieder een tarief dat
maximaal 10% boven het standaardmaximumtarief ligt kan
overeenkomen met de zorgverzekeraar.

Gelet op het voorgaande acht de NZa de verwachting van bezwaarden
dat de parameter overhead omhoog zou moeten worden bijgesteld niet
afdoende onderbouwd.
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bij de tariefvaststelling geen rekening houdt met de verschillen in 30 van 32
kostendragers van en de belangen van vrijgevestigde praktijken (solo
praktijken enlof kleine praktijken). Deze bezwaargrond kan niet worden
gevolgd, alsdus de NZa.

Een belangrijke beleidsmatige keuze van de NZa bij haar
tariefberekening is de modelmatige onderbouwing, dat wil zeggen dat de
onderbouwing van de tarieven plaatsvindt door middel van een
modelmatige beschrijving van de kostenopbouw van een prestatie waarin
elementen (parameters) gekwantificeerd worden op basis van algemeen
toegankelijke bronnen. Met behulp van deze methodiek zijn derhalve de
componenten van het tarief voor de prestaties in de GBGGZ bepaald.

In deze modelmatige aanpak is er voor gekozen om de tarieven
functioneel te onderbouwen. Dit sluit aan bij het principe van functionele
bekostiging dat geldt sinds de invoering van de Wmg. Het principe houdt
in dat gelijke tarieven gelden voor gelijke prestaties, onafhankelijk van
welke zorgaanbieder de verrichting uitvoert. Vanuit dat beginsel hanteert
de NZa uniforme tarieven, ongeacht welke behandelaar die zorg levert.
Zo zijn bijvoorbeeld de prestaties voor farmacie, verloskunde en
orthodontie ook functioneel omschreven. Het gaat bij deze voorbeelden
om zorg die door meerdere typen zorgverleners geleverd kan worden.
(vergelijk bijv. ook de uitspraken van het CBb nr. 13/621, 13/592 en
13/624 d.d. 5 maart 2015, r.o. 1 en 12.3 ).

De beleidsmatige keuze om haar tarieven functioneel te onderbouwen Is
in het onderhavige geval derhalve gebaseerd op het uitgangspunt dat
zowel zelfstandigen als instellingen in staat worden geacht dezelfde
zorg prestaties gemiddeld genomen te kunnen leveren voor hetzelfde
tarief. Hiermee wordt het belang van de patiënt voorop gesteld omdat de
bekostigingswijze afhankelijk is van de prestatie en niet van de
organisatievorm van de zorgaanbieder die de zorg levert. Het
vastgestelde tarief is daarmee niet afhankelijk van organisatievorm van
de betreffende zorgaanbieder.

Gelet op het voorgaande is voor het bepalen van de kostencomponenten
van het tarief niet de praktijkvorm van de zorgaanbieder richtinggevend
maar wordt bekeken of de zorg gemiddeld genomen op een
kostendekkende wijze geleverd kan worden tegen een daarvoor
toepasselijk tarief.

Bezwaarden hebben naar het oordeel van de NZa niet voldoende
onderbouwd dat de verschillen in de praktijksituatie voor zorgaanbieders
die basis GGZ zorg verlenen als vrijgevestigde zodanig zijn dat hiermee
het principe van gelijke bekostiging voor dezelfde prestaties terzijde zou
moeten worden geplaatst.

Zoals hiervoor toegelicht, heeft de NZa bovendien in het kader van deze
procedure nog gekeken naar beschikbare kostprijsinformatie van
vrijgevestigden in de gespecialiseerde GGZ.
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Gelet op het voorgaande kunnen de bezwaren onder D derhalve niet
worden gevolgd.

Ad. E Disciplinemix

Onder E betwisten bezwaarden de door de NZa gehanteerde
disciplinemix om tot een verdeling van personeelscategorieën te komen.
De categorieën zouden niet aansluiten bij de personeelskosten van een
solo- of kleine praktijk van vrijgevestigden. De NZa merkt hierover het
volgende op.

Voor een functionele onderbouwing van de tarieven heeft de NZa een
verdeling van behandelende beroepen vastgesteld. Als uitgangpunt is
gehanteerd dat per activiteit een minimum opleidingsniveau behorend bij
beroepen in de GGZ nodig is. Er is niet gekozen voor een uitgebreide lijst
van mogelijke beroepen maar is er een driedeling gemaakt van
personeelscategorieën, die gekoppeld kunnen worden aan de activiteiten
uit de HHM-producten. De drie personeelscategorieën zijn gebaseerd op
het benodigde opleidingsniveau van de daarbij horende beroepen. De
resulterende percentages (de mix) heeft de NZa afgeleid uit het rapport
van HHM d.d. januari 2013 waarin de profielen en de behandelinzet zijn
beschreven. De tarieven van de producten worden gedomineerd door de
tijd - en daarmee ook de kosten - van de GZ psycholoog omdat categorie
2 (GZ psycholoog) het grootste deel van de zorg (ca 80%) binnen de
basis GGZ verleent.

De NZa is van oordeel dat In haar benadering van de personeelskosten
voldoende ruimte is gelaten voor verdere ontwikkeling van de prestaties
voor de basis GGZ. Zodoende is de driedeling voldoende geacht om tot
tariefontwikkeling te komen en is daarnaast rekening gehouden met de
functionele benadering van de prestaties.

Ad. F Kosten Samenwerking

Tot slot zijn bezwaarden van mening dat de tarieven geen rekening
houden met de landelijke trend tot samenwerking en dat het uitvoering
geven daaraan kosten met zich mee zou brengen.

De NZa kan de argumenten van bezwaarden niet volgen en is van
oordeel dat het oprichten van samenwerkingsverbanden en het
uitvoering geven daaraan weliswaar kosten met zich mee zou kunnen
brengen maar dat dergelijke samenwerkingsverbanden uiteindelijk ook
baten kunnen opleveren waardoor gemaakte kosten worden
terugverdiend. De uiteindelijke effecten zijn derhalve op voorhand nog
niet goed te voorspellen, laat staan te kwantificeren. Hierdoor kon de
NZa met de trend tot samenwerking nog geen rekening houden in de
huidige tariefonderbouwing.



Conclusie

De NZa verklaart de bezwaren ongegrond.

Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto 8:6 Awb
juncto hoofdstuk 2, artikel 4 van Bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak) kan een belanghebbende binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA
's-Gravenhage. Het beroep dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk
en ondertekend te worden ingediend en moet ten minste de volgende
gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het
beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te worden
meegezonden.
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