BELEIDSREGEL CI-824

Beleidsregel Investeringen 2004 epilepsiecentra

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 4 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-652 komt hiermee te vervallen.

e.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2004.

f.

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

2.

INVESTERINGEN IN MEDISCHE EN OVERIGE INVENTARISSEN

Groeibeleidsregel afschrijvingskosten voor:
- medische en overige inventarissen (rekeningnummers 4813 en 4814);
- kosten huur en leasing van medische en overige inventarisgoederen (rekeningnummers 45212 en
45213).
Voor de onder dit hoofd vallende kostencategorieën wordt voor 2004 maximaal een kostenstijging in
de verpleegtarieven opgenomen van 2,11%.
Het uitgangsniveau, waarop deze kostenstijging wordt toegepast, is het maximaal aanvaardbare
kostenniveau 2003.
Deze beleidsregel heeft geen betrekking op de groei van de afschrijvingskosten door investeringen
waarvoor goedkeuring is vereist en verleend in het kader van artikel 2 Wet bijzondere medische
verrichtingen; deze beleidsregel heeft bovendien geen betrekking op afschrijvingskosten die zijn ontstaan ten gevolge van de toepassing van de "Beleidsregel investeringen die vallen onder de
meldingsprocedure op basis van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen".
Bij de vaststelling van het uitgangsniveau en het groeibedrag wordt, voor wat betreft de kosten van
huur en leasing, uitgegaan van het afschrijvingsbestanddeel bepaald volgens de beleidsregel
afschrijvingen.
De groei van afschrijvingskosten van apparatuur voor automatische informatieverwerking wordt niet
beoordeeld binnen deze groeibeleidsregel.
Indien er sprake is van groei van afschrijvingskosten van (medische) inventarissen ten gevolge van
(ver)nieuwbouw, waarvoor in het kader van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen goedkeuring is vereist
en verleend kan, voor zover er geen sprake is van vervangende investeringen, een verzoek worden
gedaan deze groei toe te voegen aan de maximaal aanvaardbare groei van afschrijvingskosten
(medische) inventarissen. Hierbij is uitgangspunt het in de hier bedoelde goedkeuring vermelde
bedrag voor investeringen in inventarissen.
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In de periode 2003 tot en met 2005 kan compensatie van in deze jaren optredende beleidsregeloverschrijdingen en beleidsregelonderschrijdingen plaatsvinden.

drs. E. Gevers
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