BELEIDSREGEL III-902
Bijlage 16 bij circulaire
GVER/masr/III/04/GHZ-08c
Vervoerskosten

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, zintuiglijke of lichamelijke handicap) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992
(1991, Stb.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 de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.
c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald

d. De in de beleidsregel genoemde bedragen zijn op het loon- en prijspeil van gemiddeld 2004.
e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-813 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 vervoerskosten'

2.

VERVOERSKOSTEN

2.1 Berekening budgetonderdeel vervoerskosten
De vervoerskosten van de hieronder genoemde categorieën worden als volgt in de aanvaardbare
kosten opgenomen:
Instellingen die zich richten op het verblijf en
behandeling voor de doelgroep:
Verstandelijk gehandicapten (VG)
Jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (JLVG)
Lichamelijk gehandicapten (LG)
Zintuiglijk gehandicapten (ZG)

Cat. nr.
150
151
152
180/181

Bedrag per
plaats
471,23
504,90
8,96
287,04

De werkelijke vervoerskosten die uitstijgen boven de normatieve vervoerskosten kunnen voor alle
categorieën voor 75% nagecalculeerd worden.
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2.2 Definitie nacalculeerbare vervoerskosten
In aanmerking voor nacalculatie komen de volgende kostencomponenten:
Vervoer in eigen beheer:
- kosten chauffeurs in loondienst (inclusief sociale lasten);
- kosten chauffeurs niet in loondienst;
- kosten van afschrijving;
- rentekosten;
- onderhoudskosten;
- kosten van verzekering en belasting;
- brandstofkosten.
Overig vervoer:
- kosten van vervoer door derden;
- kosten van openbaar vervoer.
Op deze kostencomponenten dient het volgende in mindering te worden gebracht:
- vervoerskosten PGB;
- niet nacalculeerbare vervoerskosten;
- opbrengsten ter dekking van de vervoerskosten (o.a. WVG-opbrengsten).
De Beleidsregel vervoerskosten heeft uitsluitend betrekking op bewonersvervoer. Alle overige
vervoerskosten (bijvoorbeeld intern transport) vallen buiten het bereik van deze beleidsregel.
Uitsluitend de loonkosten van verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend (VoV) personeel dat
optreedt als chauffeur kan eveneens bij de nacalculatie betrokken worden. Alle overige
(personeels)kosten, waaronder de kosten van de busbegeleiding en de vervoerscoördinator, komen
ten laste van het reguliere budget.
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