BELEIDSREGEL II-638
Bijlage 1 bij circulaire II/501/03/6c
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 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 termijnen waarvoor de onderstaande beleidsregels met betrekking tot de onder 1.a
aangeduide categorieën van organen voor gezondheidszorg gelden, worden gewijzigd van
'onbepaald' in ' tot en met 31 december 2003'.
– Structureel aanvaardbaar budget (IV-277)
– Korting ten behoeve van het project kwaliteitsbevordering (IV-296)
– Flankerend beleid thuiszorg (IV-344)
– Intensiveringsmiddelen thuiszorg 1997 (IV-377)
– Overheidsmaatregelen 1999 (II-452)
– Overheidsmaatregelen 2000 (II-453)
– Snijvlakmiddelen (II-459)
– Aanvaardbare kosten (II-614)

e.

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-828 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 Productieprotocol en controleprotocol
Het nacalculatieverzoek dient te voldoen aan hetgeen is opgenomen in de beleidsregels
controleprotocol en productieprotocol.
2.3 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".
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2.4 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.
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