BELEIDSREGEL CA-70
Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/05/14c
Zorginfrastructuur

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummers 10 en 16a van het Besluit werkingsfeer WTG 1992.

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.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel zorginfrastructuur'.

2.

ZORGINFRASTRUCTUUR

2.1 Definities
a. Met zorginfrastructuur wordt bedoeld ruimten die van belang zijn voor het leveren van de zorg
zoals omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ aan niet verblijfsgeïndiceerde cliënten. Het
gaat om:
1. ruimten voor het 'halen' en 'brengen' van extramurale AWBZ-zorg, waarbij de mogelijkheid
bestaat deze ruimten ook te gebruiken buiten de AWBZ;
2. ruimten en/of technologische voorzieningen ten behoeve van het leveren van de oproepbare,
onplanbare zorg op afroep met een hoge frequentie.
b. Onder kapitaalslasten wordt verstaan: de kosten van afschrijvingen en rentekosten of huur die
samenhangen met de investering in zorginfrastructuur. Hieronder kan, naast gebouwen, ook
technische infrastructuur worden verstaan.
c. Onder overige kosten worden verstaan: kosten van energie, belastingen, inrichting en onderhoud.
Kosten van personeel vallen niet onder overige huisvestingskosten.
2.2 Regeling zorginfrastructuur
Een instelling kan gezamenlijk met het zorgkantoor een aanvraag inzake zorginfrastructuur indienen.
De kosten in het kader van de zorginfrastructuur worden alleen aanvaard indien voor die kosten geen
vergoeding op basis van andere beleidsregels van toepassing is. Voor reeds bestaande
zorginfrastructuur projecten die onder de Beleidsregel overgangsregeling kapitaalslasten extramurale
zorgverlening zijn goedgekeurd, betekent dit dat alleen de overige kosten voor vergoeding op basis
van onderhavige beleidsregel in aanmerking komen. Voor nieuwe initiatieven kunnen zowel de
kapitaalslasten als de overige kosten op basis van deze beleidsregel worden vergoed.
2.3 Voorwaarden
De aanvaardbare kosten worden alleen verhoogd mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Tussen de instelling en het aangewezen zorgkantoor bestaat overeenstemming. Een tariefverzoek
kan alleen gezamenlijk worden ingediend. Eenzijdig ingediende verzoeken worden afgewezen.
b. De afspraak wordt gemaakt voor projecten die tot doel hebben zorginfrastructuur in een
zorgkantoorregio te ontwikkelen of uit te breiden. Deze projecten voldoen aan de voorwaarden zoals
deze zijn vastgelegd in het protocol Zorginfrastructuur. Dit blijkt uit de overeenstemming tussen
instelling en zorgkantoor.
c. De aanvraag voor bouwkundige en technologische voorzieningen is vergezeld van een advies van
het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen.
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2.4 Informatieverstrekking aan CTG/ZAio
De afspraak zorginfrastructuur wordt bij de nacalculatie aangeleverd conform de daartoe opgestelde
sjablonen ten behoeve van monitoring. Hierin worden gegevens vermeld inzake typering van de
activiteiten, doelgroepen, aantal patiënten / cliënten en kosten.
2.5 Nacalculatie zorginfrastructuur
Er wordt nagecalculeerd op de kosten zoals genoemd onder 2.2 en conform de voorwaarden zoals
omschreven bij 2.3. Bij de nacalculatie wordt door de instelling een overzicht verstrekt van de kosten.
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