BELEIDSREGEL II-630
Bijlage 5 bij 140/142/03/10c en 145/03/12c
Aanvaardbare kosten

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op 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, èn niet toegelaten voor behandeling) 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 deze beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De termijnen waarvoor de onderstaande beleidsregel met betrekking tot de onder 1a genoemde
categorieën van organen voor gezondheidszorg gelden, worden gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot
en met 31 december 2003'.
– Snijvlakmiddelen (II-459)
– Aanvaardbare kosten verzorgingshuizen (II-612)

e.

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

Definities:
Onder een instelling wordt verstaan:
Een instelling die door het College voor zorgverzekeringen is toegelaten als instelling voor de functie
zoals vermeld onder 1.a.
Onder een stichting wordt verstaan:
Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden
kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te
verwezenlijken.
Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK):
Indien de werkelijke kosten in een bepaald jaar meer of minder bedragen dan de aanvaardbare
kosten van dat jaar, dan zal dit verschil door de instelling moeten worden toegevoegd c.q. onttrokken
aan de bestemmingsreserve 'Reserve aanvaardbare kosten'.
Te bezetten plaatsen:
De door het College voor zorgverzekeringen vastgestelde capaciteit voor plaatsen duurzaam verblijf.
Dit zijn de plaatsen die daadwerkelijk door vaste bewoners dienen te worden bezet.
Dagen:
Het aantal dagen waarvoor een vaste bewoner een eigen bijdrage verschuldigd is voor duurzaam
verblijf en verzorging in een instelling zoals vermeld in 1.a. Deze bijdrage is verschuldigd met ingang
van de eerste dag dat de kamer voor de bewoner beschikbaar is en eindigt bij vertrek of overlijden.
Mutatiedagen:
Toegestane dagen leegstand ten gevolge van mutaties in het bewonersbestand door overlijden of
verhuizing. Deze dagen kunnen worden aangemerkt als gerealiseerde dagen:
−
bij het achterlaten van een plaats voor duurzaam verblijf in een kamer worden het werkelijk
aantal leegstanddagen per plaats met een maximum van dertig dagen als mutatiedag in aanmerking
genomen;

BELEIDSREGEL II-630

2

−
bij het achterlaten van één plaats voor duurzaam verblijf in een tweepersoonskamer wordt als
mutatiedagen in aanmerking genomen het aantal dagen in de periode die eindigt op de dag dat voor
de overblijvende partner vervangende woonruimte beschikbaar is gekomen en het werkelijk aantal
leegstanddagen in de periode na de dag dat voor de overblijvende partner vervangende woonruimte
beschikbaar is gekomen met een maximum van dertig dagen.

2.

AANVAARDBARE KOSTEN

De aanvaardbare kosten voor jaar t worden berekend door:
2.1 De kosten voortvloeiende uit de toepassing van de beleidsregels:
a.

Genormeerde personeelskosten duurzaam verblijf

b.

Materiële kosten duurzaam verblijf

c.

Afschrijving

d.

Rente

e.

Investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur
en –programmatuur

f.

Herallocatie normatieve budgettering

g.

Huur en erfpacht

h.

Calculatieschema

i.

Controleprotocol

j.

Intramurale zorg

k.

Extramurale zorg

l.

Verrekening boekwinsten bij verkoop

m.

Instandhoudingsinvesteringen

n.

BTW-constructies

o.

Indieningstermijnen

p.

Aanvullende inkomsten zorginstellingen

q.

Kapitaalslasten bij uitbesteding

r.

Palliatief terminale zorg

s.

Overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening

t.

Definities extramurale zorg

u.

Aanpassing terminologie beleidsregels

v.

Productieprotocol

2.2 Kosten voor het jegens de individuele instelling bij de toepassing van de beleidsregels gevolgde
functioneel bestendig beleid.
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2.3 Op de aanwendingen van de aanvaardbare kosten zal met uitzondering van de kapitaalslasten
en de doorberekende kapitaalslasten geen nacalculatie plaatsvinden.
De kapitaalslasten worden nagecalculeerd met inachtneming van het gestelde in onder 2.1.
genoemde beleidsregels.
De nacalculatie op gerealiseerde productie in het kader van de beleidsregels genormeerde
personeelskosten duurzaam verblijf, materiële kosten duurzaam verblijf, intramurale zorg en
extramurale zorg in jaar t, vindt plaats op basis van het hierover gestelde in de betreffende
beleidsregels.
Daarnaast geldt dat substitutie binnen het niet nacalculeerbare deel van de aanvaardbare kosten is
toegestaan.
2.4 Mutatie volumeafspraken (op basis van de beleidsregels intramurale en extramurale zorg) .
Per 1 november van jaar t beoordelen partijen in het lokaal overleg het tot op dat moment
gerealiseerde volume in relatie tot het afgesproken volume. Op grond hiervan kan zowel een positieve
als een negatieve aanpassing van de budget worden overeengekomen. Een dergelijk verzoek tot
aanpassing van het budget moet door partijen gezamenlijk worden ingediend voor 1 december van
jaar t.
2.5 Bij de op basis van de aanvaardbare kosten voor jaar t goedgekeurde/vastgestelde tarieven geldt
het uitgangspunt, dat de totale opbrengsten dekking geven voor en aansluiten bij de aanvaardbare
kosten voor jaar t. Dit betreft de opbrengst uit:
– de producten zoals genoemd in 2.1j en 2.1k;
– het sluittarief;
– overige opbrengsten.
Indien de totale opbrengst meer respectievelijk minder bedraagt dan de aanvaardbare kosten van jaar
t, zullen de tarieven (via de "tijdelijke toeslag") in volgende jaren op basis van dit verschil worden
verlaagd respectievelijk verhoogd.
2.6 Bij het indienen van de volume- en prijsafspraken jaar t bij het CTG zal reeds een voorlopige
nacalculatie plaatsvinden op het budget jaar t-1. Bij de definitieve afhandeling van de nacalculatie
jaar t-1 wordt deze voorlopige afhandeling, onder voorbehoud van eventueel uit de definitieve
afhandeling voortvloeiende correcties, definitief.
2.7 Met betrekking tot de kostencomponenten die ten grondslag liggen aan de aanvaarbare kosten
geldt het volgende:
Bij de boeking(swijze) van kosten, opbrengsten en doorberekende kosten dient de bestendige
gedragslijn te worden gevolgd.
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