BELEIDSREGEL CA-81
Bijlage 8 bij circulaire
ECAO/masr/CARE/GHZ/05/07c
Materiële kosten

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummer 10 (én toegelaten voor behandeling en verblijf voor verzekerden met een
verstandelijke handicap) van het Besluit werkingssfeer 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 deze beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald

d.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil gemiddeld 2005.

e.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-894 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.

De bij brief van 28 november (kenmerk: ECAO/ybas/CARE/05/980) aan de Minister aangeboden
beleidsregel CA-38 komt te vervallen.

g.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel materiële kosten'.

DOELGROEP

Deze beleidsregel geldt voor instellingen die zich richten op behandeling en verblijf van jeugdige licht
verstandelijk gehandicapten (JLVG)

2.

MATERIËLE KOSTEN

A Voor de begripsbepaling wordt gerefereerd aan het Rekeningschema voor Instellingen voor
gehandicaptenzorg. In het kader van deze beleidsregel worden onder materiële kosten verstaan:
1.a De onder rekeningnummer 418 te registreren kosten van de toezichthoudend apotheker en de
medische consulten.
1.b Van de overige onder rekeningnummer 418 te registreren kosten het daarin veronderstelde deel
aan materiële kosten.
2. De onder rekeningnummer 473 te registreren energiekosten voorzover deze betrekking hebben
op de exploitatie van een eigen wasserij, alsmede de rente en afschrijvingskosten van investeringen
in een eigen wasserij.
3. De onder rekeningnummer 483 te registreren kosten van huur en leasing, alsmede de
afschrijvingskosten onder rekeningnummer 481, van auto's, voorzover de kosten geen betrekking
hebben op het vervoer ten behoeve van de dagbehandeling
4. De overige onder rekeningnummer 483 te registreren kosten van huur en leasing, uitgezonderd
de kosten afschrijving, rente en onroerend zaakbelasting, voorzover die geen betrekking hebben op
een eigen wasserij.
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5. Het totaal van de kosten die vallen onder de rekeningnummers 423: Andere personeelskosten tot
en met 472: Egalisatierekening onderhoud.
Ten aanzien van dit totaal geldt het volgende:
a. Van de onder rekeningnummer 423 te registreren kosten van deelname aan een externe
opleidingsschool worden uitgezonderd: De loonkosten en de locatiegebonden kosten (hieronder te
verstaan: Energie, onroerend zaakbelasting, rente en afschrijving dan wel huur van grond, gebouwen
en installaties).
b. Van de onder rekeningnummer 441 te registreren kosten van schoonmaakwerkzaamheden door
derden worden de loonkosten uitgezonderd.
c. Onder de onder rekeningnummer 442 te registreren waskosten worden in dit kader tevens
verstaan de personeelskosten van een eigen wasserij.
d. Voor de onder rekeningnummer 443 te registreren vervoerskosten worden de vervoerskosten ten
behoeve van de dagbehandeling uitgezonderd.
e. Van de onder rekeningnummer 451 te registreren kosten van administratieve diensten door
derden worden de loonkosten uitgezonderd.
f. Van de onder rekeningnummer 454 te registreren kosten van belasting wordt de onroerend
zaakbelasting uitgezonderd.
g. Van de onder rekeningnummers 461, 462 en 463 te registreren kosten van onderzoeken en
behandelingen door derden worden de loonkosten uitgezonderd, voorzover die geacht worden onder
de Beleidsregel loonkosten te vallen.
6. Op het totaal van de onder 1. tot en met 5. bedoelde kosten worden in mindering gebracht de
opbrengsten vallende onder de rekeningnummers 491 en 831 tot en met 839, behoudens de daarin
begrepen doorberekende kapitaalslasten.
7. De huisvestingskosten voor locaties die vallen onder de Beleidsregel kleinschalig wonen dienen
bestreden te worden uit die betreffende beleidsregel.
B

Voor het totaal van de onder A weergegeven materiële kosten gelden de volgende maxima:

Per instelling:
Per toegelaten plaats:
Per toegelaten plaats ten behoeve van de achtervangfunctie:
Per verpleegdag:
Toeslag per toegelaten plaats ten behoeve van de achtervangfunctie besloten opvang
Toeslag per verpleegdag ten behoeve van de achtervangfunctie besloten opvang
Per instelling bijdrage controleprotocol:
Toeslag per plaats onderhoud voor locaties die niet onder de Beleidsregel kleinschalig
wonen vallen.

€
€
€
€
€
€
€

2.527,86
1.105,40
2.219,91
11,25
2.978,70
5,44
2.311,00

€

932,72

C. Opbouw
1.

Aan de onder B genoemde bedragen ligt de navolgende opbouw ten grondslag.
Per
toegelaten
plaats

Overige personeelskosten
Voeding
Huishoudelijke/algemene kosten
Medische middelen
TOTAAL

Per
toegelaten
plaats
achtervang

Per
verpleegdag

Toeslag achtervangfunctie
besloten opvang
Per
verpleegdag

Per
toegelaten
plaats

323,90

505,68

1,02

154,89

0,25

–

–

4,88

–

0,25

781,51

781,51

3,40

2.823,81

4,53

–

–

1,95

–

0,41

1.105,40

1.287,19

11,25

2.978,70

5,44
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2.
3.
-

3

In de onder B genoemde bedragen zijn onder andere begrepen:
De kosten voor ontspanning pupillen en kosten voor kleding en schoeisel. De voor deze kosten
geldende maxima bedragen € 0,31, respectievelijk € 1,13 per verpleegdag.
Kosten voor ondernemingsraad/medezeggenschapscommissie: € 1.313,33 per lid.
Kosten PIGG € 2.546,60 per instelling.
In de onder B genoemde bedragen (noch in de in andere beleidsregelonderdelen genoemde loonkosten)
is geen rekening gehouden met kosten voor:
zakgeld, pupillenbeloningen, ziektekostenverzekering en reiskosten in verband met vakantie en
verlof;
onderwijs, reiskosten in verband met onderwijs, kosten van psychologische en logopedische hulp
op scholen;
administratie en beheer pupillengelden;
ouderverenigingen

Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding ten laste van de AWBZ.
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