BELEIDSREGEL III-804
Bijlage 9 bij circulaire
ECAO/masr/III/03/Intra-08c/Semi-08c
Loonkosten

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 handicap) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991, 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: onbepaald.

d.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op het loonkostenniveau ultimo 2003.

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregels III-736 en III-744 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'.
f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel loonkosten'.

DOELGROEP

Deze beleidsregel geldt voor instellingen die zich richten op het verblijf en de behandeling van
verstandelijk gehandicapten (VG)
DEFINITIES

Toegelaten plaats:
Eenheid van capaciteit, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten.
Observatieplaats:
Eenheid van capaciteit, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten.
SGLVG-behandelplaats:
Eenheid van capaciteit, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten.
SGLVG-verblijfplaats:
Eenheid van capaciteit, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten.
MFC-plaats:
Eenheid van capaciteit, als zodanig bepaald in de toelating ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten.

2

BELEIDSREGEL III-804

Verpleegdag (eenheid voor het maken van productieafspraken):
Elke dag welke de bewoner in een instelling voor verstandelijk gehandicapten is opgenomen.
Tijdelijke afwezigheid van de bewoner tot een maximum van 21 etmalen per keer (te beginnen op de
eerste dag na vertrek uit de instelling) wordt -behoudens bij afwezigheid wegens opname in een
ziekenhuis- tevens als verpleegdag(en) aangemerkt.
2.

LOONKOSTEN

I
Onder loonkosten dient te worden verstaan: De bruto salariskosten, vermeerderd met alle sociale
kosten en hebben betrekking op het totale personeel (directie, administratie, civiele dienst,
onderhoudspersoneel, direct-patiëntgebonden personeel, geestelijke verzorging/maatschappelijk
werk, en overig personeel), exclusief het wasserijpersoneel. De kosten wasserij zijn onderdeel van de
materiële kosten.
De loonkosten hebben eveneens betrekking op de kosten van personeel niet in loondienst en
diensten van derden.
II

De bedragen per toegelaten plaats gelden op jaarbasis.

III Bij het vaststellen van de Beleidsregel loonkosten is met een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid
van 6% rekening gehouden.
IV Gehanteerde afkortingen
opvoedkundig personeel)
Gehanteerde afkorting
Mensen LVG
Mensen MVG
Mensen EVG
Mensen ZEVG
3.

in

beleidsregelonderdeel

5.

(Verpleegkundig,

verzorgend

en

volledige omschrijving
mensen met een lichte verstandelijke handicap
mensen met een matige verstandelijke handicap
mensen met een ernstige verstandelijke handicap
mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap

DIRECTIE EN ADMINISTRATIE

Voor de loonkosten van directie en administratie is, afhankelijk van het aantal toegelaten plaatsen,
maximaal incalculeerbaar:
Aantal toegelaten plaatsen

Per toegelaten plaats

Per verpleegdag

< 75

2.869,97

0,36

75 – < 150

2.731,90 – 2.350,39

0,74 – 0,62

150 – < 350

2.234,06 – 1.836,33

0,90 – 0,69

> 350

1.743,05

0,96

3.1 Toeslag administratiekosten ten behoeve van de observatiefunctie
Het onder 3. berekende bedrag dient verhoogd te worden met:
- € 3.886,39
per toegelaten observatieplaats en met
-€
0,51
per observatieverpleegdag
Tot de administratie worden tevens alle secretariaatswerkzaamheden gerekend.
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4.

CIVIELE DIENST

Voor de loonkosten van algemeen civiel/huishoudelijk personeel/schoonmaakpersoneel/keuken
(inclusief personeelsrestaurant) gelden de volgende maxima:
< dan 350 toegelaten plaatsen
Soort plaats

>= dan 350 toegelaten plaatsen

per toegelaten plaats

per verpleegdag

per toegelaten plaats

per verpleegdag

SGLVG*/Forensisch

3.679,16

3,69

3.221,64

4,43

Overig

3.631,40

3,64

3.181,59

4,37

*

SGLVG behandelplaatsen; de SGLVG-verblijfplaatsen vallen onder de overige plaatsen

5.

VERPLEEGKUNDIG, OPVOEDKUNDIG EN VERZORGEND PERSONEEL

De Beleidsregel loonkosten is voor wat betreft het verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend
personeel als volgt gedifferentieerd:
A. Voor alle instellingen, behoudens de instellingen genoemd onder B. en behoudens het in de
toelating opgenomen aantal observatieplaatsen zijn de loonkosten voor het VOV-personeel vermeld
onder ad A.
B. Voor instellingen met minder dan 150 plaatsen, die geen Z-leerlingen in dienst hebben en
behoudens het in de toelating opgenomen aantal observatieplaatsen zijn de loonkosten voor het
VOV-personeel vermeld onder ad B.
C. Voor instellingen genoemd onder A., voorzover dit betreft het expliciet in de toelating opgenomen
aantal observatieplaatsen zijn de loonkosten voor het VOV-personeel vermeld onder ad C.
D. Voor instellingen genoemd onder B., voorzover dit betreft het expliciet in de toelating opgenomen
aantal observatieplaatsen zijn de loonkosten voor het VOV-personeel vermeld onder ad D.
In de Beleidsregel loonkosten zijn onder andere begrepen de loonkosten van:
Stagebegeleiding HBO-V/MBO-V
Mentrix/mentor
Ad A.
De maxima zijn gedifferentieerd naar niveau en leeftijd van de bewoners en naar groepsgrootte.
Met betrekking tot de loonkosten gelden de volgende maxima:

Leeftijd

Per
toegelaten
plaats
N.v.t.

Per verpleegdag

Groepsgrootte

N.v.t.

Van
50 jaar
en ouder
N.v.t.

Van 20 jaar
tot 50 jaar

Jonger dan 20 jaar

N.v.t.

6-8

9 - 12

> 12

Mensen LVG

7.452,83

31,82

28,57

36,98

36,98

36,98

Mensen MVG

7.452,83

47,08

43,40

54,60

46,33

42,23

Mensen EVG

7.452,83

64,15

60,21

79,11

69,94

65,36

Mensen ZEVG

7.452,83

69,46

65,36

65,36

65,36

65,36

Voor dove en/of blinde bewoners worden de hierboven genoemde bedragen verhoogd met € 9,13 per
verpleegdag.
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Ad B.
De maxima zijn gedifferentieerd naar niveau en leeftijd van de bewoners en naar groepsgrootte.
Met betrekking tot de loonkosten gelden de volgende maxima:
Per
toegelaten
Plaats
N.v.t.

Leeftijd

Per verpleegdag

Van 20 jaar
tot 50 jaar

Jonger dan 20 jaar

Groepsgrootte

N.v.t.

Van
50 jaar
en ouder
N.v.t.

N.v.t.

6-8

9 – 12

Mensen LVG

7.400,62

31,95

28,71

37,72

37,72

37,72

Mensen MVG

7.400,62

48,25

44,57

56,52

47,70

43,33

Mensen EVG

7.400,62

65,94

61,97

82,16

72,35

67,46

Mensen ZEVG

7.400,62

72,55

67,46

67,46

67,46

67,46

> 12

Voor dove en/of blinde bewoners worden de hierboven genoemde bedragen verhoogd met € 9,77 per
verpleegdag.
Ad C.
Observatieplaatsen
Voor de beoordeling geldt een maximum loonkostenbedrag van € 10.377,34 per toegelaten
observatieplaats en € 92,10 per observatieverpleegdag.
Voor dove en/of blinde observatie bewoners worden de hiervoor vermelde loonkosten verhoogd met
€ 9,13 per observatieverpleegdag.
Ad D.
Observatieplaatsen
Voor de beoordeling geldt een maximum loonkostenbedrag van € 10.549,22 per toegelaten
observatieplaats en € 96,58 per observatieverpleegdag.
Voor dove en/of blinde observatiebewoners worden de hiervoor vermelde loonkosten verhoogd met
€ 9,77 per observatieverpleegdag.
6.

BEHANDELFUNCTIES

Voor de loonkosten voor fysische- en bewegingstherapie, overig paramedisch en medisch
hulppersoneel en medisch- en sociaal wetenschappelijke staf is maximaal incalculeerbaar:
Per verpleegdag:

€

8,04

Toeslag per
observatiedag:

€

28,19

Uitgezonderd is: De observatrice; deze wordt gerekend onder de personeelsbezetting van de
verpleging.
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7.

OVERIGE PERSONEELSCATEGORIEËN

Voor de loonkosten voor de geestelijke verzorging en maatschappelijk werk is maximaal
incalculeerbaar:
Per toegelaten
plaats:

€

550,32

Toeslag per
observatieplaats:

€

402,03

8.

ONDERHOUD

Voor de loonkosten van het personeel van de technische en agrarische dienst, de kleer- en
schoenmakerij, stoffeerderij, matrassenmakerij en naaikamer is maximaal incalculeerbaar:
Per toegelaten plaats:
9.

€ 1.726,76

TOESLAG IN VERBAND MET SGEVG-PROBLEMATIEK

Voor de vermindering van de (Sterk Gedragsgestoorde Ernstig Verstandelijk Gehandicapten)
SGEVG-problematiek geldt een toeslag van € 181,66 per toegelaten plaats aan loonkosten.
10. REGIOTOESLAG IN VERBAND MET ARBEIDSMARKTOMSTANDIGHEDEN

1.

Voor instellingen die geëxploiteerd worden in een onder 2. genoemde NZI-regio, geldt een
toeslag van € 169,24 per toegelaten plaats aan loonkosten.

2.

De NZI-regio's waarvoor deze beleidsregel geldt zijn:
Utrecht
't Gooi
Kennemerland
Amsterdam
Leiden
's-Gravenhage
Delft
Rijnmond

9
11
13
14
15
16
17
19

11. TOESLAG VOOR DE INSTELLINGEN VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN VOORZOVER HET
BETREFT DE EXPLICIET IN DE TOELATING VERMELDE PLAATSEN TEN BEHOEVE VAN DE
BEHANDELING VAN STERK GEDRAGSGESTOORDE, LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN (SGLVG)

Voor de loonkosten van VOV-personeel, personeel behandelfuncties en civiele dienst geldt een
toeslag van € 17.599,02 per toegelaten SGLVG-behandelplaats en € 113,26 per SGLVGbehandeldag.
12. TOESLAG VOOR DE INSTELLINGEN VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN VOORZOVER HET
BETREFT DE EXPLICIET IN DE TOELATING VERMELDE PLAATSEN TEN BEHOEVE VAN HET VERBLIJF
VAN STERK GEDRAGSGESTOORDE, LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN (SGLVG)

Per toegelaten verblijfplaats:

€

8.946,50

Voor de loonkosten van VOV-personeel geldt een toeslag van € 8.738,06. Voor de loonkosten van
personeel civiele dienst geldt een toeslag van € 208,44.
Per verblijfdag

€

57,18

Voor de loonkosten van VOV-personeel geldt een toeslag van € 55,86. Voor de loonkosten van
personeel civiele dienst geldt een toeslag van € 1,32.
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13. TOESLAG VOOR DE INSTELLINGEN VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN VOORZOVER HET
BETREFT DE EXPLICIET IN DE TOELATING VERMELDE PLAATSEN TEN BEHOEVE VAN DE
MULTIFUNCTIONELE CENTRA VOOR LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPTE JEUGDIGEN MET
PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN (MFC)

Per toegelaten MFC plaats:

€ 46.633,16

14. SECTORSPECIFIEKE OPLEIDINGEN

- Kosten opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten
Het budget van een intramurale instelling voor verstandelijk gehandicapten wordt per assistent in
opleiding (conform de registratie van de Huisarts- en Verpleeghuisarts Registratie Commissie)
verhoogd met € 43.831,00 loonkosten.
- Op basis van het door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de Geestelijke
Gezondheidszorg (CONO) aantal toegewezen opleidingsplaatsen wordt per GZ-psycholoog en
psychotherapeut in opleiding € 7.458,36 loonkosten in het budget opgenomen. De opleidingskosten
per klinisch psycholoog in opleiding bedragen € 9.998,14
- Voor de facilitering van initiële opleidingsfaciliteiten is er een loonkostenbedrag per leerling
beschikbaar van € 1.288,78.
Voor de toepassing van de beleidsregel komen uitsluitend leerlingen in aanmerking die opgeleid
worden via de beroepsbegeleidende leerweg. Deze duale leerweg kan plaatsvinden via een ROCcontract, een HBO-contract of het betreft leerlingen die een bijzondere sectorspecifieke "inservice"opleiding volgen op het gebied van de paramedische, assisterende, verpleegkundige of verzorgende
beroepen. Als peildatum voor de bepaling van het aantal leerlingen voor het jaar t geldt het aantal
leerlingen per 1 oktober van het jaar t-1.
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