Veelgestede vragen overgangsregime
kapitaallasten (beleidsregel CI-1085 en
circulaire CI/08/50c)
Vragen in dit document
1. Heeft de overgangsregeling betrekking op alle kapitaallasten?
2.

Wijzigt er dan ook iets in de rentenormering?

3.

En wat zijn de consequenties voor de opgebouwde
trekkingsrechten?

4.

De waarderings- en afschrijvingsregels voor zorgvastgoed
wijzigen, hoe werkt dat door in de overgangsregeling?

5.

Wat gaat de hardheidsclausule in de praktijk inhouden en hoe
objectief is dat?

6.

Wat betekent dat voor nadeel 2008, onvoldoende opbrengst (in
het B-segment) ter dekking van de kapitaallasten?

7.

Wanneer kan feitelijk een beroep worden gedaan op de
nadeelcompensatie?

8.

Als in het kader van een impairment / bedrijfseconomische
(her)waardering een negatieve vermogenspositie ontstaat, wordt
dat dan gecompenseerd?

9.

Hoe zit het met de schoning als daarna nieuwbouw in gebruik
wordt genomen?

10. Hoe gaat de overgangsregeling om met de opstelling van
sommige verzekeraars die met landelijke gemiddelden of
maximumpercentages werken in de prijsonderhandelingen voor
het B-segment?
11. Wat betekent reële schoning in dat kader?
12. Wat gebeurt er met vrijvallende afschrijvingen in de
overgangsregeling?
13. Wat betekent de toepassing van de overgangsregeling voor de
immateriële vaste activa?
14. Publiceert de NZa nog een apart formulier en wanneer zien we
e.e.a. in de rekenstaten terug?
15. Wanneer ziet het ziekenhuis die 75% nu echt ‘op de
bankrekening’?

1. Heeft de overgangsregeling betrekking op alle
kapitaallasten?
Nee, het betreft alleen de gebouwgebonden kapitaallasten, niet
de inventaris.
2. Wijzigt er dan ook iets in de rentenormering?
Het model blijft ongewijzigd integraal van toepassing, waarbij
‘onder de streep’ de splitsing tussen A en B wordt gemaakt. Wel
wordt - in het kader van de kredietcrisis - nog nader onderzocht
of de percentages / formules in het model moeten worden
aangepast.

3. En wat zijn de consequenties voor de opgebouwde
trekkingsrechten?
De opbouw van de trekkingsrechten loopt gewoon door zolang er
sprake is van het huidige budgetmodel en voor wat betreft de
toepassing van de overgangsregeling worden de geactiveerde
trekkingsrechten op dezelfde wijze behandeld als bouw met
WTZI-vergunning.
4. De waarderings- en afschrijvingsregels voor zorgvastgoed
wijzigen, hoe werkt dat door in de overgangsregeling?
De overgangsregeling gaat voor wat betreft de vaststelling van
het budget uit van de huidige afschrijvingstermijnen, percentages
en waarderingsgrondslagen.
5. Wat gaat de hardheidsclausule in de praktijk inhouden en
hoe objectief is dat?
Het betreft een individuele beoordeling die de NZa zo objectief
mogelijk uitvoert. Er bestaat al langer een mogelijkheid tot
steunverlening. Bij de toepassing van de hardheidsclausule gaat
het juist om het voorkomen van een negatieve vermogenspositie,
dus eigenlijk is die pro-actiever. Wel moet bij de
hardheidsclausule sprake zijn van een causaal verband tussen de
kapitaallastenvergoeding en de (dreigende) negatieve
vermogenspositie.
6. Wat betekent dat voor nadeel 2008, onvoldoende
opbrengst (in het B-segment) ter dekking van de
kapitaallasten?
Dat zou kunnen worden aangekaart in het kader van de
hardheidsclausule maar ook betrokken kunnen worden bij de
onderhandelingen 2009. In / vanaf 2009 wordt de totale omvang
van het B-segment bij de overgangsregeling betrokken en
daardoor ontstaat (tijdelijk) ruimte: in 2008 moest (tenminste)
100% van 20% van de kapitaallasten in B worden terugverdiend,
in 2009 (tenminste) 25% van 34%. Het is aan lokale partijen hoe
met die ruimte wordt omgegaan.
7. Wanneer kan feitelijk een beroep worden gedaan op de
nadeelcompensatie?
Als de overgangsregeling is beëindigd, dus op z’n vroegst 3 jaar
na ingangsdatum beleidsregel. Als echter in die periode opnieuw
een uitbreiding van het B-segment plaatsvindt of de budgettering
eindigt, dan gaat die termijn van 3 jaar vanaf dat moment weer
lopen.
Overigens voert de NZa de regeling nadeelcompensatie niet uit
maar moet VWS nog aangeven hoe dat vorm gegeven gaat
worden en wie met de uitvoering wordt belast.
8. Als in het kader van een impairment / bedrijfseconomische
(her)waardering een negatieve vermogenspositie ontstaat,
wordt dat dan gecompenseerd?
Sec een negatieve vermogenspositie is niet voldoende. Relevant is
ook de terugverdiencapaciteit. Bij eventuele toepassing van de
hardheidsclausule zullen dan wel de bestaande
afschrijvingspercentages etc. worden gehanteerd. Een
herwaardering kan diverse oorzaken hebben; ook los van de
kapitaallasten kan sprake zijn van teruglopende productie en dus
verminderde terugverdiencapaciteit. Relevant blijft welk deel van
het nadeel direct verband houdt met de kapitaallastenvergoeding.
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9. Hoe zit het met de schoning als daarna nieuwbouw in
gebruik wordt genomen?
Dan is een bijstelling van de schoning mogelijk. Mogelijk wijzigt
dan ook de verhouding A – B, in ieder geval wel de absolute
bedragen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat oplevering
nieuwbouw per direct resulteert in een herwaardering zoals bij 8
genoemd.
10. Hoe gaat de overgangsregeling om met de opstelling van
sommige verzekeraars die met landelijke gemiddelden of
maximumpercentages werken in de prijsonderhandelingen
voor het B-segment?
De overgangsregeling gaat uit van een reële schoning op niveau
2008 + 2009 B-segment. Daarvoor wordt een fasering
uitgewerkt. Dat staat los van de feitelijke uitkomsten van de
onderhandelingen. Verkoopprijzen / opbrengst B-segment worden
niet betrokken bij de uitwerking van de overgangsregeling.
11. Wat betekent reële schoning in dat kader?
A11: De NZa gaat er van uit dat lokale schoningsprijzen worden
afgesproken en dat de lokale kapitaalintensiteit hierin tot uiting
komt. Dan kan zowel de omvang van het B-segment als de
kapitaallastencomponent afwijken van het landelijke gemiddelde.
Voorbeeld is een ziekenhuis met radiotherapie waarvan de
productie in het A-segment valt.
12. Wat gebeurt er met vrijvallende afschrijvingen in de
overgangsregeling?
In het resterende budgetdeel wordt op de gebruikelijke wijze
nagecalculeerd, dat wil zeggen dat eventuele vrijvallende
afschrijvingen in mindering worden gebracht op het budget.
13. Wat betekent de toepassing van de overgangsregeling voor
de immateriële vaste activa?
De boekwaarde van de IVA wordt naar rato toegerekend aan A en
B segment, waarbij wordt gekeken naar de kapitaallasten in het B
segment waarvoor geen nacalculatie meer geldt. Het deel van de
IVA dat naar rato aan dit segment wordt toegerekend, wordt
versneld in 3 jaar afgeschreven. Voor de overige activa lopen de
afschrijvingen door. Daarmee worden de kosten van afschrijving
van de IVA - voor zover het eerder door de NZA aanvaarde kosten
betreft - in de tijd vergoed.
14. Publiceert de NZa nog een apart formulier en wanneer zien
we e.e.a. in de rekenstaten terug?
Er komt geen apart formulier. Er is al een schoningsformulier
2009. Naar verwachting wordt de overgangsregeling zichtbaar in
de rekenstaten van de eerste centrale ronde in 2009. Er wordt
dan een aftrek kapitaallasten B 2008 en B 2009 opgevoerd en een
regel met 75% compensatie van het totaal van beide bedragen.
15. Wanneer ziet het ziekenhuis die 75% nu echt ‘op de
bankrekening’?
De daadwerkelijke verrekening vindt plaats in het kader van de
opbrengstverrekening 2009. In het kader van de kredietcrisis
worden op dit moment alle beleidsregels die betrekking hebben
op de financiering ‘tegen het licht gehouden’ en dan zal dit
financieringsvraagstuk ook worden bekeken.
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