BELEIDSREGEL I-826

Beleidsregel Investeringen 2004 radiotherapeutische centra

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 9 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992.

b.

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2004 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 deze beleidsregel geldt: 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004.

d.

De goedgekeurde beleidsregel I-654 komt hiermee te vervallen.

e.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2004.

f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel investeringen 2004 radiotherapeutische centra".

2.

INVESTERINGEN IN MEDISCHE EN OVERIGE INVENTARISSEN

2.1. Voor de bepaling van het te investeren bedrag per jaar in apparatuur ten behoeve van
radiotherapie gelden de volgende maximale bedragen:
Megavolttherapie
VAST

VARIABEL

€ 288.396
€ 118*
per lineaire versneller
* per behandeling D611 t/m D614 van de Tarieflijst Instellingen 2004.
Uitbreiding lineaire versneller
In het planningsbesluit radiotherapie 2000, d.d. 21 september 2000, is opgenomen dat voor
capaciteitsuitbreiding zonder bouw geen vergunning vereist is voor investeringen in apparatuur tot
een bedrag van € 13.613.406 per afzonderlijk apparaat.
In geval van uitbreiding met een lineaire versneller en randapparatuur kan het verschil tussen de
afschrijvingskosten horend bij het investeringsbedrag en de toegroei van de afschrijvingskosten op
grond van de beleidsregel gecompenseerd worden. Het bedrag van de werkelijke investeringskosten
wordt, met een maximum van het normatieve investeringsbedrag, als uitgangspunt genomen voor de
bepaling van de te compenseren afschrijvingskosten.
Indien de werkelijke investeringskosten gelijk (of hoger) zijn aan de normatieve investeringskosten
bedraagt de compensatie voor de afschrijvingskosten per versneller in het eerste jaar 90% van de
afschrijvingskosten van het normatieve investeringsbedrag. Dit percentage wordt vervolgens jaarlijks
met 10% afgebouwd.
Brachytherapie
VAST

Indien daadwerkelijk brachytherapie plaatsvindt:
2 apparaten ad totaal maximaal € 101.440 bij 89 behandelingen of 200 à 300 applicaties volgens
D621 t/m D625 van de Tarieflijst Instellingen 2004.
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2.2. De afschrijvingspercentages voor de in 2.1 genoemde jaarlijkse investeringen luiden 10% voor de
vaste investeringsbedragen en 20% voor de variabele investeringsbedragen.
2.3. Voor de bepaling van het te investeren bedrag per jaar in overige (medische) inventarissen geldt
het maximale bedrag van € 47.488 per lineaire versneller.
2.4. Het afschrijvingspercentage voor de in 2.3 genoemde jaarlijkse investeringen bedraagt 10%.
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