BELEIDSREGEL CA-85
Bijlage 12 bij circulaire
ECAO/masr/CARE/GHZ/05/07c
Materiële kosten en onderhoud

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
zintuiglijke 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-898 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-42 komt te vervallen.

g.

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

DOELGROEP

Deze beleidsregel geldt voor instellingen die zich richten op het verblijf en de behandeling van visueel
gehandicapten.

2.

MATERIËLE KOSTEN EN ONDERHOUD

2.1. Materiële kosten
A. Voor de begripsbepaling wordt gerefereerd aan het Rekeningschema voor instellingen voor
gehandicaptenzorg op basis van het NZi-rekeningschema 1998. In het kader van deze beleidsregel
worden onder materiële kosten verstaan:
1.
2.

3.
4.

5.
a.

Van de onder rekeningnummer 418 te registreren kosten het daarin veronderstelde deel aan
materiële kosten.
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.
De onder rekeningnummer 483 te registreren kosten van huur en leasing, alsmede de
afschrijvingskosten onder rekeningnummer 481, van auto's.
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.
Het totaal van de kosten die vallen onder de rekeningnummers 423: Andere personeelskosten tot
en met 466. Instrumentarium en apparatuur. Ten aanzien van dit totaal geldt het volgende:
Van de onder rekeningnummer 441 te registreren kosten van schoonmaakwerkzaamheden door
derden worden de loonkosten uitgezonderd.
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b.
c.
d.
e.
f.

Onder de onder rekeningnummer 442 te registreren waskosten worden in dit kader tevens
verstaan de personeelskosten van een eigen wasserij.
Voor de onder rekeningnummer 443 te registreren vervoerskosten worden de vervoerskosten ten
behoeve van de dagbehandeling uitgezonderd
Van de onder rekeningnummer 451 te registreren kosten van administratieve diensten door
derden worden de loonkosten uitgezonderd
Van de onder rekeningnummer 454 te registreren kosten van belasting wordt de onroerend
zaakbelasting uitgezonderd
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 onder de Beleidsregel kleinschalig wonen vallen dienen
te worden bestreden uit die betreffende beleidsregel.
B.

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

Per bezet bed:
Per verpleegdag:
Per instelling ten behoeve van controleprotocol:

€
€
€

4.322,50
9,18
2.311,00

2.2. Onderhoud
Het totaalbedrag voor de post onderhoud mag het hiervoor in de aanvaardbare kosten van het jaar t-1
opgenomen bedrag niet te boven gaan, en alleen betrekking hebben op locaties die niet onder de
Beleidsregel kleinschalig wonen vallen.
Onder de post onderhoud dient te worden verstaan:
1.
2.
3.

De loonkosten van de technische en agrarische dienst, de kleermakerij, matrassenmakerij,
schoenmakerij, stoffeerderij, en naaikamer.
De exploitatielasten, voorzover die behoren te worden geboekt onder rekeningnummer 471:
Onderhoud terreinen en gebouwgebonden kosten.
Niet onder deze beleidsregel worden beoordeeld de jaarlijkse kosten van het onderhoud van de
computerapparatuur
en
-programmatuur
met
betrekking
tot
de
automatische
informatieverwerking.
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