BELEIDSREGEL III-892
Bijlage 6 bij circulaire
GVER/masr/III/04/GHZ-08c
Materiële kosten

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummer 10 (én toegelaten voor behandeling en verblijf voor verzekerden met een
verstandelijke handicap) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991, 732) dat laatstelijk
gewijzigd is bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van 5 november 2002
(Stb. 2002, 549).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 en werkt terug tot de datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil gemiddeld 2004.

e.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-808 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.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel materiële kosten'.

DOELGROEP

Deze beleidsregel geldt voor instellingen die zich richten op behandeling en verblijf van verstandelijk
gehandicapten (VG)

2.

MATERIËLE KOSTEN

A

Voor de begripsbepaling wordt gerefereerd aan het Rekeningschema voor Instellingen voor
gehandicaptenzorg. In het kader van deze beleidsregel worden onder materiële kosten verstaan:

1.a De onder rekeningnummer 418 te registreren kosten van de toezichthoudend apotheker en de
medische consulten.
1.b Van de overige onder rekeningnummer 418 te registreren kosten het daarin veronderstelde deel
aan materiële kosten.
2. De onder rekeningnummer 473 te registreren energiekosten voorzover deze betrekking hebben
op de exploitatie van een eigen wasserij, alsmede de rente en afschrijvingskosten van investeringen
in een eigen wasserij.
3. De onder rekeningnummer 483 te registreren kosten van huur en leasing, alsmede de
afschrijvingskosten onder rekeningnummer 481 van auto's.
4. De overige onder rekeningnummer 483 te registreren kosten van huur en leasing, uitgezonderd
de kosten afschrijving, rente en onroerend zaakbelasting, voorzover die geen betrekking hebben op
een eigen wasserij.
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5. Het totaal van de kosten die vallen onder de rekeningnummers 423: Andere personeelskosten tot
en met 472: Egalisatierekening onderhoud.
Ten aanzien van dit totaal geldt het volgende:
a. Van de onder rekeningnummer 423 te registreren kosten van deelname aan een externe
opleidingsschool worden uitgezonderd: De loonkosten en de locatiegebonden kosten (hieronder te
verstaan: Energie, onroerend zaakbelasting, rente en afschrijving dan wel huur van grond, gebouwen
en installaties).
b. Van de onder rekeningnummer 441 te registreren kosten van schoonmaakwerkzaamheden door
derden worden de loonkosten uitgezonderd.
c. Onder de onder rekeningnummer 442 te registreren waskosten worden in dit kader tevens
verstaan de personeelskosten van een eigen wasserij.
d. Voor de onder rekeningnummer 443 te registreren vervoerskosten worden de vervoerskosten ten
behoeve van de dagbehandeling uitgezonderd.
e. Van de onder rekeningnummer 451 te registreren kosten van administratieve diensten door
derden worden de loonkosten uitgezonderd.
f. Van de onder rekeningnummer 454 te registreren kosten van belasting wordt de onroerend
zaakbelasting uitgezonderd.
g. Van de onder rekeningnummers 461, 462 en 463 te registreren kosten van onderzoeken en
behandelingen door derden worden de loonkosten uitgezonderd, voorzover die geacht worden onder
de Beleidsregel loonkosten te vallen.
6. Op het totaal van de onder 1. tot en met 5. bedoelde kosten worden in mindering gebracht de
opbrengsten vallende onder de rekeningnummers 491 en 831 tot en met 839, behoudens de daarin
begrepen doorberekende kapitaalslasten.
B.

Voor het totaal van de onder A. weergegeven materiële kosten gelden de volgende maxima:

Per instelling ≤ 50 plaatsen:
Per instelling > 50 plaatsen:

€
€

19.551,00
33.182,00

Per toegelaten plaats:

€

2.440,13

Per verpleegdag:

€

10,86

Toeslagen
Per toegelaten observatieplaats:

€

937,56

Per toegelaten SGLVG-behandelplaats:
Per toegelaten SGVLG-verblijfplaats:

€
€

1.373,65
4.016,66

Per verpleegdag SGLVG-verblijfplaats:

€

25,68

Per verpleegdag blinden en doven:

€

2,96

Per instelling bijdrage controleprotocol:

€

2.279,00
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C. Opbouw
1.

Aan de onder B genoemde bedragen ligt de navolgende opbouw ten grondslag.
Per
toegelaten
plaats

Overige personeelskosten
Voeding
Huishoudelijke/algemene kosten
Medische middelen
Subtotaal
Onderhoud
TOTAAL

2.
De
-

Per
verpleegdag

Toeslag per
toegelaten
observatie
plaats

Toeslag
per
toegelaten
SGLVG-plaats

Toeslag
per
verpleegdag
doven/blinden

166,89

1,12

82,01

120,34

0,84

–

4,73

–

–

–

1.363,25

2,89

855,55

1.253,31

2,12

–

2,12

–

–

–

1.530,14

10, 86

937,56

1.373,65

2,96

909,98

–

–

–

–

2.440,13

10,86

937,56

1.373,65

2,96

In de onder B. genoemde bedragen zijn onder andere begrepen:
kosten voor ontspanning pupillen en kosten voor kleding en schoeisel.
voor deze kosten geldende maxima bedragen € 0,30, respectievelijk € 1,11 per verpleegdag.
kosten voor ondernemingsraad / medezeggenschapscommissie: € 1.294,94 per lid.
kosten PIGG € 2.510,94 per instelling.

3.

In de onder B genoemde bedragen (noch in de in andere beleidsregelonderdelen genoemde loonkosten)
is geen rekening gehouden met kosten voor:
zakgeld, pupillenbeloningen, ziektekostenverzekering en reiskosten in verband met vakantie en verlof;
onderwijs, reiskosten in verband met onderwijs, kosten van psychologische en logopedische hulp
op scholen;
administratie en beheer pupillengelden;
ouderverenigingen
Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding ten laste van de AWBZ.
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