BELEIDSREGEL II-716
Bijlage 8 bij II/140/142/04/11c II/145/04/7c
II/501/04/10c
Herallocatie normatieve budgettering

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg, als vermeld in artikel
1, onder A. nummer 10 (èn toegelaten voor verblijf voor verzekerden met een somatische dan wel
psychogeriatrische aandoening of beperking en voor verzekerden met een psychosociaal
probleem, én niet toegelaten voor behandeling) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (1991,
Stb. 732), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij besluit
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 termijn waarvoor de beleidsregel II-621 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'.

e.

Deze beleidsregel
budgettering'.

2.

HERALLOCATIE NORMATIEVE BUDGETTERING

kan

worden

aangehaald

als

'Beleidsregel

herallocatie

normatieve

Deze beleidsregel vordert dat de tarieven op grond van artikel 8 lid 5 van de WTG door het CTG/ZAio
ambtshalve worden vastgesteld.
a. De voor 1999 berekende aanvaardbare kosten op prijspeil 1998 voor personele en materiële
kosten duurzaam verblijf (exclusief kosten voor energie en OZB/overige heffingen) per te bezetten
plaats op basis van de in de laatste rekenstaat 1998 per te bezetten plaats opgenomen kosten voor
personele en materiële kosten duurzaam verblijf (exclusief kosten voor energie en OZB/overige
heffingen) alsmede de door het AO of zorgkantoor geadviseerde afschrijvingskosten voor medische
en overige inventarissen en computerapparatuur en -programmatuur en uitgaande van de door het
AO of zorgkantoor geadviseerde te bezetten plaatsen 1999 worden vergeleken met:
b. De op basis van de vanaf 1 januari 1999 geldende Beleidsregel aanvaardbare kosten berekende
aanvaardbare kosten voor personele kosten duurzaam verblijf, genormeerde materiële kosten
duurzaam verblijf en afschrijvingskosten voor medische en overige inventarissen en computerapparatuur en -programmatuur (onderdelen 3.1 a, 3.1 b en 3.1 e) op prijspeil 1998 uitgaande van de
door het AO of zorgkantoor geadviseerde te bezetten plaatsen 1999 en verzorgingsdagen 1999.
c. Uitgezonderd van deze vergelijking worden de in de Beleidsregel personele kosten duurzaam
verblijf opgenomen toeslagen per te bezetten plaats voor:
–
–
–

Zorgintensivering 1998
Werkdruk conform Arbeidsvoorwaardenruimte
Scholing

d. De uitkomst van deze vergelijking wijzigt, met uitzondering van de nacalculatie op
afschrijvingskosten voor medische en overige inventarissen en computerapparatuur en
-programmatuur, niet als gevolg van de 'reguliere' nacalculatie op de aanvaardbare kosten 1997 en
1998.
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e. Het verschil tussen a. en b. is het eenmalig berekende herallocatiebedrag; dat wil zeggen dat het
bedrag niet zal worden aangepast voor toekomstige kostenontwikkelingen.
f. Het onder e. genoemde herallocatiebedrag wordt op de uit de Beleidsregel aanvaardbare kosten in
1999 voortvloeiende aanvaardbare kosten gecorrigeerd met dien verstande dat:

1. Voor de instellingen waar het verschil tussen a. en b. (a -/- b) een positief bedrag is, de
structurele verhoging van de aanvaardbare kosten als gevolg van de per 1 juni 1999 beschikbare
middelen voor werkdruk conform de Meerjarenafspraken 1998, in zijn geheel in mindering gebracht
wordt op het herallocatiebedrag. Indien de verhoging van de aanvaardbare kosten meer bedraagt dan
het herallocatiebedrag, wordt een bedrag gelijk aan het herallocatiebedrag in mindering gebracht.
Het aldus berekende positief verschil zal met ingang van 1 januari 1999 op de uit de Beleidsregel
aanvaardbare kosten voortvloeiende aanvaardbare kosten worden gecorrigeerd, met dien verstande
dat:
– Indien het verschil meer is dan 10% maar minder of gelijk is aan 12½% van de onder b.
berekende aanvaardbare kosten, de correctie met ingang van het jaar 2001 op basis van
onderstaande afbouwgrenzen (jaarlijks) wordt verminderd.
Periode
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari

Afbouwgrens
2001
112
2002
111½
2003
111
2004
110½
2005
110

– Indien het verschil meer dan 12½% of van de onder b. berekende aanvaardbare kosten bedraagt,
de correctie met ingang van 1 januari 2001 jaarlijks volgens onderstaand schema wordt verminderd:
vanaf 1 januari 2001 tot maximaal 2005 met ½% van de onder b. berekende aanvaardbare kosten;
vanaf 1 januari 2006 tot maximaal 2011 met 1% van de onder b. berekende aanvaardbare kosten.
Voorzover in 2011 dan nog sprake is van een positief verschil, zal in overleg met de instelling en het
zorgkantoor een individueel herallocatietraject worden uitgezet.
2. Voor de instellingen waar het verschil tussen a. en b. een negatief bedrag is, zal dit bedrag vanaf
2001 jaarlijks als volgt worden verminderd:
vanaf 1 januari 2001 tot maximaal 2005 met ½% van de onder b. berekende aanvaardbare kosten;
vanaf 1 januari 2006 tot maximaal 2011 met 1% van de onder b. berekende aanvaardbare kosten.
Voorzover in 2011 dan nog sprake is van een negatief verschil, zal in overleg met de instelling en het
zorgkantoor een individueel herallocatietraject worden uitgezet.
– Voor 1999 zal voor die instellingen waar het negatieve verschil meer is dan 5% van de onder b.
berekende aanvaardbare kosten, dit verschil wordt verminderd met € 1.861,23 per procentpunt. De
vermindering bedraagt maximaal het onder d. berekende verschil.
g. Het onder f. berekende herallocatiebedrag kan in de periode ná 1999, voorzover daarover
afspraken worden gemaakt tussen overheid en de koepelorganisaties van zorgaanbieders en
zorgverzekeraars, nog worden aangepast indien extra beschikbaar komende middelen voor de sector
worden ingezet voor de mitigering van de herallocatie-effecten.
h. Het onder f. berekende herallocatiebedrag zal voor 2001 worden verminderd met € 4.817,− per
procentpunt. De vermindering bedraagt maximaal het onder d. berekende verschil inclusief
aanpassingen vanaf 1999.
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3

WERKDRUKMIDDELEN

Voor de jaren 2000, 2001 en 2002 geldt dat de structurele verhoging van de aanvaardbare kosten als
gevolg van de per 1 januari 2000 resp. 1 januari 2001 resp. 1 januari 2002 beschikbare middelen voor
werkdruk, conform de Meerjarenafspraken en het in paragraaf g. van deze beleidsregel gestelde op
de onder paragraaf f. van deze beleidsregel beschreven wijze worden verwerkt. Dat wil zeggen dat bij
instellingen waar een positief herallocatiebedrag in de aanvaardbare kosten 2000 resp. 2001 resp.
2002 is opgenomen de hier bedoelde structurele verhoging in mindering zal worden gebracht op het
herallocatiebedrag. Deze vermindering bedraagt maximaal het herallocatiebedrag.
De hierdoor vrijvallende middelen zullen worden verdeeld over die instellingen waar in de
aanvaardbare kosten 2000 resp. 2001 resp. 2002 een negatief herallocatiebedrag is opgenomen én
waar dit bedrag meer dan 5% van het aanvaardbare genormeerde budget 2000 resp. 2001 (exclusief
instandhoudinginvesteringen) resp. 2002 (exclusief instandhoudingsinvesteringen) bedraagt. De
verdeling gebeurt op basis van een bedrag per procentpunt.
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