BELEIDSREGEL CA-26
Bijlage 2 bij circulaire CARE/201/05/3c
Bureaukosten

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 17 van het Besluit werkingssfeer WTG .

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2006 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2005, inclusief het voorschotpercentage
2006

e.

De termijn waarvoor de beleidsregel II-732 met betrekking tot onderstaande onderwerpen en de
onder 1.a aangeduide categorieën van organen voor gezondheidszorg geldt, wordt gewijzigd van
'onbepaald' in 'tot en met 31 december 2005'.

f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel bureaukosten'.

2.

BUREAUKOSTEN

2.1 Personeelskosten
Voor de bezetting van een entadministratie gelden de volgende maximale salarisbedragen (inclusief
sociale kosten):
2.1.1 Vaste component personeelskosten
Aantal records
tot en met 100.000
meer dan 100.000

€ 94.185,–
€ 75.931,–

2.1.2 Variabele component personeelskosten
Naast het vaste deel kan: − per enting maximaal € 0,80 worden ingecalculeerd.
− per hielprik maximaal € 0,42 worden ingecalculeerd.
2.2 Automatiseringskosten
Maximaal kunnen jaarlijks de volgende bedragen ingecalculeerd worden:
Voor afschrijving, rente,
onderhoudskosten en
berichtenverkeer
Voor kosten in verband en GBAmutaties

per entadministratie

€ 82.231,–

per record

€ 0,06
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2.3 Overige materiële kosten
Voor de overige materiële kosten is: − maximaal € 0,611 per enting incalculeerbaar.
− maximaal € 0,209 per hielprik incalculeerbaar.

2.4 Landelijke coördinatiekosten
Voor de kosten van landelijke coördinatie is maximaal € 0,071 per record incalculeerbaar.

2.5 Kosten farmaceutisch toezicht
Voor de kosten farmaceutisch toezicht is maximaal € 1.870,− per entadministratie incalculeerbaar.

2.6 Groothandelaarvergunning
Voor de groothandelaarvergunning is maximaal € 1.157,− per entadministratie incalculeerbaar.

2.7 Huisvestingskosten
Voor de huisvestingskosten worden de goedgekeurde exploitatiekosten 1994 tot uitgangspunt genomen.
Vanaf 1998 worden de huisvestingskosten jaarlijks trendmatig aangepast met het Prijsindexcijfer
Particuliere Consumptie.

2.8 Overhead
Voor de kosten van overhead, waaronder begrepen de kosten van medisch toezicht, wordt 5% van de
totale kosten van de beleidsregelonderdelen 2.11 tot en met 2.7 genomen.

2.9 Medisch adviseur
De kosten van de medisch adviseur zijn begrepen in de beleidsregelwaarden voor de bureaukosten.
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