BELEIDSREGEL CA-8
Behoort bij circulaire
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Kapitaalslasten RIAGG

1.

ALGEMEEN

a.

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

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 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 in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2005.

e.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-837 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 2004'.

f.

De goedgekeurde beleidsregel met betrekking tot onderstaande onderwerpen en de onder 1.a
aangeduide categorieën van organen voor gezondheidszorg III-927 komt te vervallen.

g.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel kapitaalslasten RIAGG'.

2.1 KAPITAALSLASTEN RIAGG

2.1.1 Deze beleidsregel is van toepassing op instellingen die op 31 maart 2003 reeds waren
toegelaten als RIAGG.
2.1.2 De maximaal in aanmerking te nemen kapitaalslasten worden berekend op basis van:
- een normatieve grootte van het vloeroppervlak; en
- een beleidsregelbedrag per vierkante meter.

2.2 GROOTTE VAN HET VLOEROPPERVLAK

2.2.1 De grootte van het vloeroppervlak wordt berekend aan de hand van de formule:

A
B xC

In deze formule is:
A = Loonkosten van de RIAGG in het jaar t-1 berekend conform de Beleidsregel loon- en materiële
kosten. In verband met verschillen in ruimtebehoefte dienen de loonkosten te worden gewogen.
Voor de zorgproducten:
-behandel en begeleidingscontacten buiten de instelling,
-psychiatrische zorg thuis,
-zorgcoördinatie en
-gespecialiseerde begeleiding
worden de loonkosten vermenigvuldigd met de breuk 10/37,5 (= 27%)
Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie worden de loonkosten vermenigvuldigd met de breuk
42,5/37,5 (= 113%)
Voor alle andere productie worden de loonkosten vermenigvuldigd met de breuk 37,5/37,5.
(=100%)
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B = Het landelijk gemiddelde van de loonkosten per fulltime equivalent in het jaar t-1 (2004:
€ 62.740,–). Onder een fulltimer wordt verstaan een medewerker met een dienstverband van 36
uur per week.
C = Het aantal m² per fulltime equivalent (37,5 m²). In dit aantal m² is begrepen een opslag voor de
omrekening van fulltime equivalenten naar een aantal medewerkers. Tevens is hierin een
groeiruimte van de organisatie verdisconteerd van 5%.
2.2.2 Het normatieve vloeroppervlak wordt opnieuw vastgesteld als de loonkosten, berekend conform
de Beleidsregel loon- en materiële kosten, zodanig zijn gemuteerd dat, op grond van de onder 2.2.1
genoemde formule, hieruit een mutatie van het vloeroppervlak van minstens 5% voortvloeit. De
oppervlaktemutatie gaat in in het jaar volgend op het jaar waarin de grenswaarde van 5% wordt
overschreden.

2.3 BELEIDSREGELBEDRAG PER VIERKANTE METER

Het beleidsregelbedrag per vierkante meter is opgebouwd uit de volgende elementen:
Afschrijvingskosten inventaris (10%)
Afschrijving automatisering (20%)
Overige kapitaalslasten
Totaal

€ 16,17
€ 10,19
€ 189,37
€ 215,73

2.4 OVERGANGSREGELING

Met ingang van 2005 worden de onder punt 2.2.1 genoemde loonkosten gewogen.
Indien door deze weging in 2005 een verlaging van het budget, onderdeel kapitaalslasten RIAGG,
optreedt wordt in 2005 hiervan 50% gecompenseerd.

2.5 BELEIDSREGEL OVERGANGSREGELING KAPITAALSLASTEN EXTRAMURALE ZORGVERLENING

Indien in 2003 en/of 2004 kapitaalslasten zijn toegekend op grond van de Beleidsregel
overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening kan het noodzakelijk zijn om, voor een
juiste toepassing van de Beleidsregel kapitaalslasten RIAGG per 2005, de grondslagen over 2002,
2003 en 2004 te herrekenen.
2.6 Dit onderdeel van deze beleidsregel vordert dat de tarieven op grond van artikel 8 lid 5 van de
WTG door CTG/ZAio ambtshalve worden vastgesteld.
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