BELEIDSREGEL III-840
Bijlage 1 bij circulaire
GVER/masr/A/04/02c
Aanvaardbare 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 verblijf zonder behandeling voor verzekerden met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 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 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: tot en met 31 december 2004
d. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-791 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 2003'.
e. De goedgekeurde beleidsregel III-795 met betrekking tot onderstaande onderwerpen en de onder
1.a aangeduide categorieën van organen voor gezondheidszorg komt te vervallen.
f.

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

2.

AANVAARDBARE KOSTEN

2.1 De aanvaardbare kosten in het jaar t worden berekend door:
2.1.1 De kosten voortvloeiende uit de toepassing van de beleidsregels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Loon- en materiële kosten
Afschrijving
Rente
BTW-constructies
Kosten van afschrijving op inventaris en instandhoudingsinvesteringen
Huur en erfpacht
Calculatieschema
Aanvullende inkomsten zorginstellingen
Indieningstermijnen
Zorg-op-maat
Controleprotocol
Verrekening boekwinsten bij verkoop
Huisvestingskosten kleinschalige woonvoorzieningen
Extramurale zorg
Overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening
Definities extramurale zorg
Aanpassing terminologie beleidsregels
Productieprotocol
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2.1.2 De kosten die op basis van de besluitvorming door het CTG in afwijking van de vigerende
beleidsregels dan wel vanwege het ontbreken van een beleidsregel, bij individuele instellingen in
aanmerking kunnen worden genomen. Hieronder wordt mede verstaan, het bij de toepassing van de
beleidsregels gevolgde functioneel bestendig beleid.
2.2 Productieafspraken
2.2.1 De productie op grond waarvan de aanvaardbare kosten worden vastgesteld, wordt afgesproken
in het overleg dat plaatsvindt tussen instelling en zorgkantoor.
2.2.2 Productieafspraken die op of ná 5 april 2004 door het CTG zijn ontvangen, worden alleen
gehonoreerd indien het zorgkantoor daarvoor gelijktijdige compensatie vindt in een neerwaartse
bijstelling van met andere instellingen gemaakte afspraken. Indien dit niet het geval is, zal het
verzoek worden afgewezen. Uitzondering hierop vormen productieafspraken die behoren bij nieuwe
toelatingen óf bij ingebruikname van goedgekeurde nieuwbouw.
2.3 Nacalculatie
2.3.1 Op de aanwending van de aanvaardbare kosten zal geen nacalculatie plaatsvinden met
uitzondering van het ter zake gestelde in de Beleidsregel rente, de niet-genormeerde kapitaalslasten,
de doorberekende kapitaalslasten en de afgesproken productie. Dit betekent dat substitutie binnen
het niet nacalculeerbare deel van de aanvaardbare kosten is toegestaan. Deze vrije substitutie is
beperkt van toepassing op het budgetonderdeel zorg-op-maat. Binnen zorg-op-maat-activiteiten is
vrije substitutie toegestaan. Substitutie tussen zorg-op-maat en niet-zorg-op-maat-activiteiten is niet
toegestaan.
2.3.2 Op de afgesproken productie zal volledig nagecalculeerd worden op basis van de gerealiseerde
onderproductie waarbij het niveau van de totaal gehonoreerde productieafspraak de bovengrens is.
Bij de nacalculatie dient het terzake gestelde in de Beleidsregel productieprotocol in acht te worden
genomen.
2.4 Het verschil tussen de werkelijke kosten en de aanvaardbare kosten moet worden toegevoegd
c.q. onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Reserve aanvaardbare kosten'.
2.5 Opbrengsten
2.5.1 Voor de dekking van de aanvaardbare kosten geldt het principiële uitgangspunt dat hiervoor de
totale opbrengst van de in rekening gebrachte tarieven en overige opbrengsten in aanmerking wordt
genomen.
2.5.2 Voorzover deze totale opbrengsten afwijken van de aanvaardbare kosten wordt het verschil in
een volgend jaar verrekend.
2.6 Indien een orgaan voor gezondheidszorg als bedoeld onder punt 1.a van deze beleidsregel,
behoort tot een overkoepelende rechtspersoon en er tot die rechtspersoon nog een of meer andere
organen voor gezondheidszorg in de zin van artikel 1 onder A, nummer 10 van het Besluit
Werkingssfeer behoren, geldt dat dit orgaan voor gezondheidszorg samen met de andere organen
voor gezondheidszorg voor de beoordeling van de aanvaardbare kosten als één orgaan voor
gezondheidszorg wordt beschouwd, indien zo'n ander orgaan voor gezondheidszorg:
- is toegelaten voor verblijf voor verzekerden met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke
handicap; en
- gevestigd is in dezelfde zorgkantoorregio als het eerstbedoelde orgaan voor gezondheidszorg, of
gevestigd is in een andere zorgkantoorregio en er tussen de betreffende zorgkantoren
overeenstemming is bereikt over het zorgkantoor dat namens het andere zorgkantoor de
productieafspraken maakt.
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