AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang

No. 69

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6e
november 2014 tot wijziging van de bijlage behorend bij het
Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen in
verband met de indexering van de tarieven voor paramedici
en het vaststellen van een tarief voor verrichtingen door de
Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint Maarten

IN NAAM VAN DE KONING!

De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de tarieven voor een behandeling of consult bij een
fysiotherapeut, diëtist, logopedist, verloskundige, psycholoog en
oefentherapeut te indexeren in verband met de stijging van de kosten voor
levensonderhoud over de jaren 2001 tot en met 2011 alsmede tarieven
vast te stellen voor de verrichtingen door de Stichting Zorgverlening Het
Wit Gele Kruis Sint Maarten;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I
De bijlage behorend bij artikel 3, tweede lid, van het Landsbesluit
medisch tarief sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A
In de inhoudsopgave behorende bij de tabel wordt na de
omschrijving
“Verrichtingen
St.
Maarten
Medical
Centre”,
na
“Verpleegtarieven”, een omschrijving ingevoegd, luidende:
Verrichtingen Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint
Maarten
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B
Na de tabel, houdende Verpleegtarieven St. Maarten Medical
Centre, wordt een tabel ingevoegd, luidende:
Tarieven verrichtingen Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis
Sint Maarten
Code

Verrichting

Tarief I

709270

Revalidatiezorg all in dagtarief

455

C
De tabel, houdende Tarieven voor Fysiotherapie, komt te luiden:
Tarieven voor fysiotherapie
Code

Verrichting

Tarief I

Tarief II

709001

Fysiotherapeutische
behandeling (machtiging)

67,00

57,00

D
De tabel, houdende Tarieven voor diëtisten, komt te luiden:
Tarieven voor diëtisten
Code

Verrichting

Tarief I

Tarief II

709200
709201

Eerste consult diëtist (machtiging)
Vervolgconsult diëtist (machtiging)

37,00
19,00

36,00
18,00

E
De tabel, houdende Tarieven voor logopedisten, komt te luiden:
Tarieven voor logopedisten
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Code

Verrichting

Tarief I

Tarief II

709230

Logopedische behandeling
(machtiging)

38,00

36,00

2

F
De tabel, houdende Tarieven voor verloskundigen, komt te luiden:
Tarieven voor verloskundigen
Code

Verrichting

Tarief I

709221
709222
709223

Zwangerschapsconsult
26,00
Bevalling
523,00
Doorverwijzing naar gyneacoloog
349,00
durante partu (2/3 partustarief)

Tarief II
25,00
497,00
331,00

G
De tabel, houdende Tarieven voor psychologen, komt te luiden:
Tarieven voor psychologen
Code

Verrichting

Tarief I

709210

Consult (machtiging)

53,00

Tarief II
50,00

H
De
tabel,
houdende
Tarieven
Cesar/Mensendieck, komt te luiden:

voor

Oefentherapeuten

Tarieven voor oefentherapeuten Cesar/Mensendieck
Code

Verrichting

Tarief I

709005
709006

Oefentherapie Cesar (machtiging)
Oefentherapie Mensendieck
(machtiging)

35,00
35,00

Tarief II
33,00
33,00

Artikel II
1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt, zodra
het in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van
de eerste dag van de zevende week na de datum van
bekrachtiging en werkt ten aanzien van artikel I, onderdelen C tot
en met H, terug tot en met 1 januari 2012.
2. In afwijking van het eerste lid treedt dit landsbesluit, houdende
algemene maatregelen:
a.
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in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een
zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid,
van de Staatsregeling en werkt ten aanzien van artikel I,
onderdelen C tot en met H, terug tot en met 1 januari 2012; of,

3

b.

niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is
met de Staatsregeling.

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota
van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, derde november 2014
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid

Zesde november 2014
De Minister van Algemene Zaken
Uitgegeven de zevende november 2014;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel
Onderhavig landsbesluit, houdende algemene maatregelen, brengt enkele
wijzigingen aan in de bijlage behorend bij het Landsbesluit medisch tarief
sociale verzekeringen. Deze wijzigingen zijn van tweeërlei aard.
Ten eerste worden de tarieven voor de vergoedingen van een behandeling
of consult door of bij een fysiotherapeut, diëtist, logopedist, verloskundige,
psycholoog en Cesar of Mensendieck oefentherapeut geïndexeerd. Deze
tarieven zijn vastgesteld in de bijlage behorend bij het Landsbesluit
medisch tarief sociale verzekeringen en zijn sinds 2001 niet geïndexeerd,
terwijl de kosten van levensonderhoud jaarlijks zijn gestegen. Het
Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (SZV) is in
verband hiermee door de vereniging van fysiotherapeuten van Sint
Maarten, Windward Islands Physical Therapy Association (WIPTA),
benaderd over een mogelijke tariefsverhoging. SZV heeft vervolgens een
voorstel opgesteld tot verhoging van de huidige tarieven voor
fysiotherapeuten en overige paramedici. De WIPTA heeft met dit voorstel
ingestemd.
Ten tijde van de totstandkoming van onderhavig landsbesluit is een
hervorming van het huidige ziektekostenstelsel voorgenomen, die
vergezeld zal gaan van een structuur van uniforme tarieven. De regering
ziet echter de noodzaak om de implementatie hiervan niet af te wachten in
verband met het tijdverloop dat gemoeid zal zijn met de hervorming en
implementatie van het nieuwe ziektekostenstelsel, de lange periode waarin
de tarieven niet zijn geïndexeerd en de hoge kosten van levensonderhoud.
De regering acht het dan ook wenselijk om, vooruitlopend op de
hervorming, de tarieven voor paramedici te indexeren bij onderhavig
landsbesluit.
Ten tweede wordt een nieuw tarief opgenomen in de bijlage behorend bij
het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen. Dit tarief ziet op
revalidatiezorg die wordt verleend door de Stichting Zorgverlening Het Wit
Gele Kruis Sint Maarten. In het verleden was reeds een tarief voor
revalidatiezorg opgenomen in de genoemde bijlage. Met de aanpassing van
de regelgeving van de voormalige Nederlandse Antillen aan de nieuwe
staatkundige situatie voor Sint Maarten per 10 oktober 2010, is dit tarief
echter verwijderd uit de bijlage. Revalidatiezorg werd immers niet
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aangeboden in Sint Maarten. Nu dergelijke zorg (weer) wordt aangeboden
in Sint Maarten, is het van belang het hierop van toepassing zijnde tarief
ook weer vast te stellen. Het tarief, dat is afgestemd met zowel SZV als de
Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint Maarten, wordt geacht
kostendekkend te zijn.
Financiële paragraaf
Indexering tarieven voor paramedici
De tarieven voor paramedici die in 2001 zijn vastgesteld worden in het
onderhavige landsbesluit verhoogd met 16,7% en afgerond op een rond
bedrag. Dit betreft een samengestelde indexering van het jaar 2001 tot en met
2011. Het percentage van 16,7% is gebaseerd op een correctie van 60% van
de jaarlijkse inflatie vanaf 2001 tot en met 2011. In overeenstemming met de
gangbare praktijk wordt uit oogpunt van kostenbeheersing de jaarlijkse inflatie
niet met 100% gecorrigeerd maar met 60%.
Deze tariefsindexeringen gaan met terugwerkende kracht in met ingang
van 1 januari 2012.
De kosten die gemoeid zijn met onderhavige indexering worden
weergegeven in onderstaande tabel. Het aantal consulten in 2012 per
beroepsgroep is weergegeven met de corresponderende kosten bij zowel
het huidige tarief als het geïndexeerde tarief.
Beroepsgro

Aantal

Huid

Kosten

Voorgest

Kosten

Extra

ep

consult

ig

2012 bij

eld tarief

2012 na

kosten

en in

tarie

huidig

indexerin

na

2012

f

tarief

g

indexeri
ng

Fysiotherape

14.388

uten
Diëtisten

303

57,0

820.116,

0

00

32,0

9.705,09

67,00

963.996,0

143.880,

0

00

37,00

11.211,00

1.505,91

2
Verloskundig
en
-consult
-bevalling

553

22,5

12.442,5

26,00

1.4378,00

1.935,50

28

0

0

523,00

14.644,00

2.101,40

6

447,

12.542,6

349,00

2.094,00

299,22

3.960,00

53,00

4.664,00

704,00

422,50

38,00

494,00

71,50

doorverwijzin
g durante

95

0

298,

1.791,78

63

partu
Psychologen

88

45,0
0

Logopedisten
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32,5

6

0
Oefentherape
uten
Totaal

-

30,0

-

35,00

-

0
860.980

1.011.481

150.500

,47

,00

,53

Tarieven ten behoeve van revalidatiezorg
Het all in tarief dat wordt vastgesteld voor revalidatiezorg is gebaseerd op
de daadwerkelijke kosten die de Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis
Sint Maarten maakt ten behoeve van revalidatiezorg. Voorgenomen is om
dit tarief twee jaar na inwerkingtreding te evalueren en zo nodig opnieuw
vast te stellen. Uitgangspunten hierbij zijn de daadwerkelijke kosten en de
betaalbaarheid van de zorg. Omdat met deze tarifering van revalidatiezorg
de daadwerkelijke kosten per cliënt per dag op declaratiebasis worden
vergoed, is de vergoeding van kosten voor revalidatiezorg zowel
transparant als voorzienbaar. De Stichting Zorgverlening Het Wit Gele
Kruis Sint Maarten beschikt ten tijde van de totstandkoming van dit
landsbesluit over vier bedden ten behoeve van revalidatiezorg. De jaarlijks
maximaal te declareren kosten zijn dan ook inzichtelijk.
Omdat revalidatiezorg eerder niet in Sint Maarten werd aangeboden,
vonden er tot nu toe ten behoeve van revalidatiezorg verwijzingen naar
het buitenland plaats. Nu deze zorg in Sint Maarten zelf kan plaatsvinden,
zullen deze verwijzingen niet langer nodig zijn en wordt dan ook een
besparing van de totale zorgkosten verwacht.
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Artikelsgewijs deel
Artikel I
A en B
Deze onderdelen leggen het tarief voor de door de Stichting Zorgverlening
Het Wit Gele Kruis Sint Maarten te verlenen revalidatiezorg vast. Hierbij
geldt dat het gehanteerde tarief per ligdag in rekening wordt gebracht. Er
is niet voor gekozen een tarief II toe te voegen. Het eerste tarief is het
geldend tarief. Het lagere tweede tarief zou slechts in werking treden met
ingang van een bij ministeriële beschikking te bepalen tijdstip. Dit volgt uit
artikel 27, tweede lid, van het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale
Verzekeringen 2001 (P.B. 2001, no. 100). Uit de nota van toelichting bij dit
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, volgt hoe gehandeld moet
worden bij een verlaging van het tarief. In de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 3 staat hierover onder meer dat bij een verlaging van het tarief
rekening moet worden gehouden met beginselen van behoorlijk bestuur,
met name het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en
het willekeurverbod. Mede met het oog op de geplande evaluatie na twee
jaar van de tarieven voor revalidatiezorg wordt het in dit geval niet
noodzakelijk geacht een tarief II toe te voegen.
Onder revalidatiezorg wordt verstaan de zorg die wordt gegeven met als
doel het opheffen of verminderen van beperkingen en
participatieproblemen. Deze zorg wordt integraal verleend door een
multidisciplinair team van geneeskundigen, gedragswetenschappers en
revalidatietechnici.
Het tarief voor revalidatiezorg is een zogeheten all in tarief, dat de gehele
zorg in verband met revalidatie dekt per bed per dag. Hieronder is
begrepen het liggeld, waartoe tevens behoort al hetgeen in dat verband
noodzakelijk is voor de betrokkene, zoals voeding en verbandmiddelen. De
kosten voor verpleging en paramedische behandeling vallen eveneens in
dit all in tarief. Onder verpleging wordt het totaal aan verpleegkundige
hulp per dag per bed verstaan. Onder paramedische behandeling wordt
verstaan het geheel van paramedische behandelingen die een cliënt per
dag nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld fysiotherapie betreffen, begeleiding
door een diëtist, behandeling door een psycholoog en dergelijke. Deze
behandelingen worden dan ook niet afzonderlijk gedeclareerd, maar het
geheel van behandelingen wordt geacht te zijn begrepen in het all in
dagtarief.
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De revalidatiezorg wordt verleend door de Stichting Zorgverlening Het Wit
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Gele Kruis Sint Maarten, die kan worden aangemerkt als ziekeninrichting
als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van het Landsbesluit medisch tarief
sociale verzekeringen. Het tarief voor revalidatiezorg valt dan ook binnen
tarief E als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, van het
Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen.
Voor revalidatiezorg is geen voorafgaand akkoord van de controlerende
geneesheer in de vorm van een machtiging vereist. Het verlenen van
revalidatiezorg is namelijk onderdeel van een volledige behandeling en
vindt plaats op verwijzing. Voor een opname, zoals tot revalidatiezorg, is
geen machtiging vereist.
C tot en met H
Deze onderdelen regelen de tariefsverhoging voor de onderscheiden
beroepsbeoefenaren door de bijlage behorend bij het Landsbesluit medisch
tarief sociale verzekeringen te wijzigen. Zoals in het algemeen deel van
deze toelichting is beschreven, houdt deze tariefsverhoging verband met
de stijging van de kosten van levensonderhoud sinds het jaar 2001. Deze
tariefsverhogingen vloeien primair voort uit onderhandelingen van de
WIPTA met SZV, zoals reeds is opgemerkt in het algemeen deel van de
toelichting. SZV heeft naar aanleiding van deze onderhandelingen
voorgesteld om, rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel, ook de
tarieven van de overige paramedici te verhogen en deze indexeringen in te
laten gaan met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.
Artikel II
In deze bepaling wordt ten aanzien van hetgeen is bepaald in artikel I,
onderdelen C tot en met H, een inwerkingtreding met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2012 geregeld. Dit ziet op de indexering van de
tarieven voor paramedici. Dit betekent dat deze tariefsverhoging wordt
geacht te zijn ingegaan per 1 januari 2012. Het toekennen van
terugwerkende kracht aan deze bepalingen is niet bezwaarlijk, nu reeds
overeenstemming bestaat met de te belasten partij, SZV, over de
indexering van de genoemde tarieven.

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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De Minister van Algemene Zaken
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