BELEIDSREGEL II-687
Bijlage 3 bij circulaire II/140/142/04/5c
II/145/04/4c II/501/04/5c
Aanvaardbare kosten
(AWBZ-breed zonder 'verblijf')

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummers 10 (zonder verblijf), 16a en 16b 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 maart 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, loopt tot en met 31 december 2004.

d.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel II-638 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 29 februari 2004'.

e.

De goedgekeurde beleidsregel II-666 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 (AWBZ-breed
zonder 'verblijf')'.

Deze beleidsregel is niet van toepassing op instellingen waarop de Beleidsregel aanvaardbare kosten
III-865 van toepassing is.

2.

AANVAARDBARE KOSTEN (AWBZ-breed zonder 'verblijf')

2.1 De aanvaardbare kosten worden berekend door de toepassing van de vigerende beleidsregels
voor de onder 1.a genoemde instellingen voor jaar t.

2.2 Nacalculatie
Op de afgesproken productie (in het kader van de beleidsregels genormeerde personeelskosten
duurzaam verblijf, materiële kosten duurzaam verblijf, intramurale zorg en extramurale zorg) zal
volledig nagecalculeerd worden op basis van de gerealiseerde productie, waarbij het niveau van de
totale gehonoreerde productieafspraak de bovengrens is.
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 in gebruik name van goedgekeurde nieuwbouw.

2.3 Productieprotocol en controleprotocol
Het nacalculatieverzoek dient te voldoen aan hetgeen is opgenomen in de beleidsregels
controleprotocol en productieprotocol.

BELEIDSREGEL II-687

2

2.4 Reserve aanvaardbare kosten
Indien de werkelijke kosten in jaar t meer/minder bedragen dan de aanvaardbare kosten voor jaar t,
dan zal dit verschil door het betreffende orgaan voor gezondheidszorg moeten worden geboekt op de
rekening "reserve aanvaardbare kosten".
2.5 Bestendige gedragslijn
Bij de boeking(swijze) van kosten, opbrengsten en doorberekende kosten dient de bestendige
gedragslijn te worden gevolgd.
Toelichting:
Substitutie tussen de in de aanvaardbare kosten opgenomen kostensoorten is toegestaan.
2.6.1 De opbouw van de aanvaardbare kosten 2004 wordt ten opzichte van 2003 gewijzigd als gevolg
van de uitvoering van de beleidsregel ex artikel 13 WTG voor de zorgsectoren (kenmerk Z/P-2491218
d.d. 17 juni 2004). De wijziging betreft een taakstelling in verband met mogelijkheden om het
ziekteverzuim terug te dringen van 0,14% per 1 juli 2004 over het loongevoelige deel van de
aanvaardbare kosten. De taakstelling loopt de komende jaren op naar 0,21% per 1 januari 2006 en
naar 0,28% per 1 januari 2007.
2.6.2 Het CTG stelt, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven,
ter uitvoering van dit beleidsregelonderdeel ambtshalve een gewijzigd tarief vast.

ihot/17-10-2003
w:\seck2\word\beleidsregel\nummer\687.doc

