BELEIDSREGEL CI-825

Beleidsregel Investeringen 2004 dialysecentra

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 6 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-653 komt hiermee te vervallen

e.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2004.

f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel investeringen 2004 dialysecentra".

2.

INVESTERINGEN IN MEDISCHE EN OVERIGE INVENTARISSEN

2.1 Definities
2.1.1
Onder omgerekende dialyseplaatsen wordt het aantal dialyseplaatsen, verhoogd met 33%
van het aantal thuisdialyseplaatsen verstaan.
2.1.2
Onder dialyseapparatuur wordt alle apparatuur verstaan die onderdeel vormt van of direct in
relatie staat met het dialyseapparaat.
2.1.3
Onder investeringen in dialyseapparatuur en overige inventarissen worden mede begrepen
de investeringen waarvan de financiering via huur en leasing plaatsvindt.
2.2. Investeringsbedragen
2.2.1

De maximaal aanvaardbare investeringsbedragen zijn:

- (hemo)dialyseapparatuur:
- waterbereidingsinstallaties:
- overige inventarissen:

€
per dialyseplaats
€
per thuisdialyseplaats
per omgerekende dialyseplaats €

30.542
6.378
18.947

Deze bedragen zijn van toepassing bij zowel uitbreiding, vervanging, als nieuwbouw.
2.2.2
In aanvulling op de hiervoor genoemde bedragen kunnen de aanvaardbare kosten nacalculatorisch worden aangepast in verband met de mutatie in de werkelijke afschrijvings- of leasekosten
voor (specifieke) CCPD-apparatuur (zogenaamde cyclers).
2.2.3
De in de aanvaardbare
- dialyseapparatuur:
- waterbereidingsinstallaties:
- overige inventarissen:

kosten op te
14,3 % van
14,3 % van
10 % van

nemen afschrijvingskosten bedragen (per jaar):
het investeringsbedrag
het investeringsbedrag
het investeringsbedrag.

Deze kosten worden gedurende 7 respectievelijk 10 jaar (overige inventarissen) in de aanvaardbare
kosten opgenomen. Vrijvallende afschrijvingskosten worden op de aanvaardbare kosten in mindering
gebracht.
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