BELEIDSREGEL I-680/II-671/III-850

Bijlage 19 bij circulaire
PTYN/masr/III/04/GGZ-04c/GHZ-07c
Kapitaalslasten bij uitbesteding

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummers 1, 4, 10 (én toegelaten voor verblijf), 19, en 28a van het Besluit werkingssfeer
WTG 1992 (Stb. 1991, nummer 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 juli 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: onbepaald.

d.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregels I-435/II-394/III-565 en II-636 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 30 juni 2004'.

e.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel kapitaalslasten bij uitbesteding'.

2.

KAPITAALSLASTEN BIJ UITBESTEDING

2.1. Algemeen
Voor instellingen, als vermeld in artikel 1 onder A, nummer 10 van het Besluit werkingssfeer WTG,
geldt deze beleidsregel alleen als zij onder de reikwijdte van de WZV of TVWMD vallen.
2.2. Normatieve kapitaalslasten bij uitbesteding
Indien een instelling diensten uitbesteedt aan derden kan voor de bespaarde investeringskosten een
normatieve compensatie in het budget worden opgenomen.
2.3. Vaststelling bedrag besparing op investeringen
Het bedrag van de bespaarde investeringskosten wordt vastgesteld door het College bouw
ziekenhuisvoorzieningen en vermeld in de relevante vergunning ingevolge de Wet
ziekenhuisvoorzieningen.
2.4. Budgetcompensatie
De budgetcompensatie bestaat uit de jaarlijkse annuïteit over het bespaarde investeringsbedrag
gebaseerd op een 30-jarige lening met een rente van 7,5% per jaar. Per € 45.378,– besparing
bedraagt de jaarlijkse annuïteit € 3.842,21. De budgetcompensatie wordt op dezelfde wijze als de
Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen jaarlijks aangepast met de bouwkostenindex voor de
gezondheidszorg. De budgetcompensatie vervalt bij beëindiging van de uitbesteding.
2.5 Instandhoudingmiddelen
De Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen is niet van toepassing op de normatieve vierkante
meters van de uitbestede diensten. De omvang van de normatieve oppervlakte van de uitbestede
dienst wordt vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en vermeld in de relevante
vergunning ingevolge de Wet ziekenhuisvoorzieningen.
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