BELEIDSREGEL CA-89
Bijlage 6 bij circulaire CARE/AWBZ/05/14c
Investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg, als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 10 (én toegelaten voor verblijf én behandeling) van het Besluit werkingssfeer
WTG 1992.

b.

De 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 de beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2005.

e.

De goedgekeurde beleidsregel CA-10 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 investeringen in medische en
overige inventarissen en in computerapparatuur en –programmatuur'.
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INVESTERINGEN IN MEDISCHE EN OVERIGE INVENTARISSEN EN IN COMPUTERAPPARATUUR EN
-PROGRAMMATUUR

2.1 Inleiding
In de beleidsregel worden de investeringen in medische en overige inventarissen en in
computerapparatuur en –programmatuur geregeld voor de volgende categorieën AWBZ-instellingen:
Verpleeghuizen, dit zijn instellingen die zijn toegelaten voor behandeling en verblijf voor
verzekerden met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking
Psychiatrische ziekenhuizen, dit zijn instellingen die zijn toegelaten voor behandeling en verblijf
voor verzekerden met een psychiatrische aandoening en toegelaten voor verblijf voor
verzekerden met een psychosociaal probleem
Voorzieningencentra en Het Dorp, dit zijn instellingen die zijn toegelaten voor behandeling en
verblijf voor verzekerden met een lichamelijke handicap
Instellingen voor (jeugdige licht) verstandelijk gehandicapten, dit zijn instellingen die zijn
toegelaten voor behandeling en verblijf voor verzekerden met een verstandelijke handicap
Instellingen voor zintuiglijk gehandicapten, dit zijn instellingen die zijn toegelaten voor
behandeling en verblijf voor verzekerden met een zintuiglijke handicap
2.2 Algemeen
2.2.1 Deze beleidsregel bepaalt het niveau van de jaarlijkse investeringen in medische en overige
inventarissen en in computerapparatuur en –programmatuur die voor de bepaling van de
aanvaardbare kosten/tarieven in de vorm van afschrijvingskosten maximaal in aanmerking worden
genomen.
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2.2.2 Tot de investeringen in medische en overige inventarissen worden gerekend die investeringen
waarvan de afschrijvingskosten worden geboekt onder rekeningnummer 48141 van het
Rekeningschema voor Ziekenhuizen (m.u.v. de Academische Ziekenhuizen) en AWBZ instellingen,
uitgegeven door Prismant. Tot de investeringen in computerapparatuur en -programmatuur worden
gerekend die investeringen waarvan de afschrijvingskosten worden geboekt onder rekeningnummer
48143 van voornoemd rekeningschema. Het voorgaande is ook van toepassing op dit soort
investeringen die worden gefinancierd via huur dan wel leasing.
Investeringen waarvoor een vergunning is vereist in het kader van de Wet op bijzondere medische
verrichtingen (WBMV), alsmede investeringen in auto's en individuele kunst- en hulpmiddelen, zijn
niet begrepen in het beleidsregelbedrag. Afschrijvingskosten inventaris die betrekking hebben op
locaties die vallen onder de Beleidsregel kleinschalig wonen dienen bestreden te worden uit de
betreffende beleidsregel.
2.2.3.1 Het jaarlijkse investeringsbedrag bedraagt per normatieve m² vloeroppervlakte voor:
- verpleeghuizen
1
- psychiatrische ziekenhuizen
- voorzieningencentra en Het Dorp
instellingen voor (jeugdige licht) verstandelijk gehandicapten:
- instellingen voor verstandelijk gehandicapten
- instellingen voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten/
kortverblijftehuizen
instellingen voor zintuiglijk gehandicapten:
- instellingen voor auditief gehandicapten
- instellingen voor visueel gehandicapten

14,22
14,67
12,97
17,76
13,18
28,54
23,47

1

Het investeringsbedrag voor psychiatrische ziekenhuizen bestaat uit 11,69 inventaris en 2,98
automatisering.
2.2.3.2 Bij een toename van het normatieve vloeroppervlak wordt in het jaar van ingebruikname een
extra investeringsbedrag in aanmerking genomen. Dit bedrag wordt berekend door het aantal
vierkante meters van de uitbreiding, voorzover de uitbreiding geen betrekking heeft op kleinschalig
wonen, te vermenigvuldigen met zesmaal het onder artikel 2.2.3.1 genoemde bedrag.
2.2.4 De in de aanvaardbare kosten op te nemen afschrijvingskosten bedragen 10% van de
aanvaardbare investeringen.
2.2.5.1 Voor verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen, voorzieningencentra, Het Dorp en
instellingen voor (jeugdige licht) verstandelijk gehandicapten wordt voor de toepassing van de
beleidsregel uitgegaan van dezelfde normatieve grootte van het vloeroppervlak als wordt toegepast
op
het
onderdeel
jaarlijkse
instandhoudinginvesteringen
van
de
Beleidsregel
instandhoudinginvesteringen.
2

2.2.5.2 Voor instellingen voor zintuiglijk gehandicapten wordt het aantal normatieve m vloeroppervlak
voor de toepassing van deze beleidsregel als volgt berekend:
intramurale capaciteit:

aantal bezette plaatsen in locaties die niet onder de Beleidsregel
2
kleinschalig wonen vallen x 63,0 m

Wijzigingen in het aantal bezette plaatsen intramuraal zullen niet leiden tot een wijziging in het aantal
normatieve m², tenzij de wijzigingen leiden tot een mutatie van het aantal m² van meer dan 5% of de
wijzigingen betrekking hebben op het verwerken van mutaties inzake de Beleidsregel kleinschalig
wonen.
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2.2.6.1 Voor verpleeghuizen, instellingen voor (jeugdige licht) verstandelijk gehandicapten,
voorzieningencentra en Het Dorp wordt het bedrag dat in 2000 in het budget is opgenomen voor
afschrijving inventaris/automatisering vervolgens jaarlijks verminderd met een bepaald percentage, te
beginnen in 2001. De percentages gedurende de afbouwperiode bedragen:

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Totaal

Vrijval
9,0
9,3
9,6
9,8
9,8
10,1
10,3
10,5
10,6
11,0
100,0

2.2.6.2 Voor instellingen voor zintuiglijk gehandicapten wordt het bedrag dat in 2000 in het budget is
opgenomen voor afschrijving inventaris vervolgens verminderd met de afschrijvingskosten van de
werkelijke vrijvallende investeringen van het jaar t-10, te beginnen in 2001. De in de rekenstaat
opgenomen normatieve afschrijvingskosten automatisering vallen vrij in de jaren 2001 tot en met
2005.
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