BELEIDSREGEL III-895
Bijlage 9 bij circulaire
GVER/masr/III/04/GHZ-08c
Loon- en 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
lichamelijke 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 die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van deze beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De onderstaande bedragen voor loonkosten zijn gebaseerd op het salarisniveau ultimo 2004, de
bedragen voor materiële kosten zijn gebaseerd op prijspeil gemiddeld 2004.

e.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-801 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 loon- en materiële kosten'.

DEFINITIES

Toegelaten plaats:
Eenheid van capaciteit als zodanig bepaald in de toelatingsbeschikking ingevolge artikel 8 van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

2. LOONKOSTEN

2.1 Inleiding
Dit beleidsregelonderdeel geeft het bedrag aan van de in de aanvaardbare kosten op te nemen
loonkosten (salaris en sociale lasten), zoals deze conform het Rekeningschema voor instellingen voor
gehandicaptenzorg op basis van het NZI-rekeningschema 1998 worden geboekt onder de
rekeningnummers 411 tot en met 422. Dit echter met uitzondering van de salariskosten en sociale
lasten van het wasserijpersoneel; de kosten van deze personeelscategorieën komen ten laste van de
materiële kosten (zie 3).
Bij het vaststellen van de beleidsregel is rekening gehouden met een afwezigheid van het personeel
wegens arbeidsongeschiktheid van 5%.
2.2 Toeslag chronische ademhalingsondersteuning
Voor cliënten die chronische ademhalingsondersteuning behoeven, geldt een toeslag op de
loonkosten.
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Deze toeslag kan worden toegepast wanneer sprake is van cliënten die tracheostomale beademing
behoeven. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen cliënten met minder dan 20 uur
beademing per etmaal en cliënten met 20 tot 24 uur beademing per etmaal.
- cliënten die neusbeademing of neus-mondbeademing behoeven komen niet voor deze toeslag in
aanmerking.
2.3 Regiotoeslag in verband met arbeidsmarktomstandigheden.
A.

De NZI-regio's zijn onderverdeeld in een drietal categorieën:

Categorie 1
Amsterdam
's-Gravenhage
Rijnmond

Categorie 2
Groningen
Drenthe
Twente
Utrecht
Flevoland
't Gooi
Alkmaar
Kennemerland
Leiden
Delft
Gouda
Zeeland
Zuid-Limburg

Categorie 3
Friesland
Zwolle
Stedendriehoek
Arnhem
Nijmegen
Dordrecht
Breda
Tilburg
's-Hertogenbosch
Eindhoven
Noord-Limburg

Voor instellingen die in een bepaalde NZI-regio geëxploiteerd worden geldt een toeslag aan
loonkosten per toegelaten plaats.
B. Voor de instellingen die geëxploiteerd worden in een hieronder genoemde NZI-regio geldt een
separate toeslag op de loonkosten.
De NZI-regio's waarvoor deze separate toeslag geldt zijn:
Zwolle
Utrecht
't Gooi
Amsterdam
's-Gravenhage
Delft
Gouda
Rijnmond
Tilburg
Eindhoven
2.4 Beleidsregelbedragen loonkosten
A

Loonkosten per toegelaten plaats per verpleegdag

Per plaats per jaar
Per verpleegdag

29.574,55
53,93

BELEIDSREGEL III-895

B
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Toeslagen loonkosten

Omschrijving
Regiotoeslag per plaats
regiotoeslag A categorie 1
regiotoeslag A categorie 2
regiotoeslag A categorie 3
regiotoeslag B
Toeslag voor ademhalingsondersteuning per jaar
< 20 uur beademing per etmaal
per tracheostomaal beademde
20 – 24 uur beademden per etmaal
per tracheostomaal beademde

300,62
250,75
201,57
102,35

16.558,41
26.267,34

2.5 Scholingsmiddelen
Voor de facilitering van initiële opleidingsfaciliteiten is er een loonkostenbedrag per leerling
beschikbaar van € 1.310,04.
Voor de toepassing van de beleidsregel komen uitsluitend leerlingen in aanmerking die opgeleid
worden via de beroepsbegeleidende leerweg. Deze duale leerweg kan plaatsvinden via een ROCcontract, een HBO-contract of het betreft leerlingen die een bijzondere sectorspecifieke "inservice"opleiding volgen op het gebied van de paramedische, assisterende, verpleegkundige of verzorgende
beroepen. Als peildatum voor de bepaling van het aantal leerlingen voor het jaar t geldt het aantal
leerlingen per 1 oktober van het jaar t-1.

3. MATERIËLE KOSTEN

3.1 Inleiding
Voor de begripsbepaling wordt gerefereerd aan het NZI-rekeningschema 1998. In het kader van deze
beleidsregel worden onder genormeerde materiële kosten verstaan:
1a. De onder rekeningnummer 418 te registreren kosten van de toezichthoudend apotheker en de
medische consulten. 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.
5. Het totaal van de kosten die vallen onder de rekeningnummers 423 (andere personeelskosten) tot
en met 472 (egalisatierekening onderhoud).
Hiervoor gelden de volgende uitzonderingen:
A. Van de onder rekening 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.
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D. Van de onder rekeningnummer 451 te registreren kosten van administratieve diensten door derden
worden de loonkosten uitgezonderd.
E. Van de onder rekeningnummer 454 te registreren kosten van belasting wordt de onroerendzaakbelasting uitgezonderd.
F. Van de onder rekeningnummer 461, 462 en 463 te registreren kosten van onderzoeken en
behandeling 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.
3.2 Onderhoud
In de beleidsregelbedragen loon- en materiele kosten (zie 2.6 en 3.3) zijn de volgende bedragen
opgenomen voor de onderhoudskosten:
Loonkosten
onderhoudspersoneel per plaats
Materiële kosten
Onderhoud per plaats

2.020,63
961,21

In de onderhoudskosten zijn opgenomen:
- Salariskosten, inclusief sociale lasten, van het technisch en agrarisch personeel.
- De exploitatielasten, voorzover die behoren te worden geboekt onder rekeningnummer 471
- Niet onder deze beleidsregel vallen de jaarlijkse kosten van het onderhoud van de
computerapparatuur en programmatuur met betrekking tot automatische informatieverwerking.
3.3 Beleidsregelbedragen materiële kosten
Materiële kosten per plaats, per dag en per instelling
Omschrijving
bijdrage controleprotocol per instelling
materiële kosten per toegelaten plaats
materiële kosten per verpleegdag

15 november 2004
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2.279,00
4.776,80
10,01

