BELEIDSREGEL II-641
Bijlage 1 bij circulaire II/201/03/4c
Aanvaardbare kosten

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummer 17 (provinciale en daarmee gelijkgestelde entadministraties als bedoeld in
de Regeling nadere regels zorgaanspraken AWBZ) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992
(Stb. 1991, 732), laatstelijk gewijzigd 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'.
– Overheidsmaatregelen 1995 (IV-200)
– Aanvaardbare kosten (II-615)

e.

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

2.

AANVAARDBARE KOSTEN

I.

Met betrekking tot het berekenen van de aanvaardbare kosten jaar t op basis van de vigerende
beleidsregels geldt bij de toepassing van deze beleidsregels:

a. bij de bepaling van de aanvaardbare kosten jaar t gelden de volgende definities:
Enting
Onder een enting wordt verstaan de Difterie-Kinkhoest-Tetanus-Poliomyelitis (DKTP)-vaccinatie, de
Difterie-Tetanus-Poliomyelitis (DTP)-vaccinatie, Bof-Mazelen-Rubella (BMR)-vaccinatie, Haemophilus
influenzae type b (HIB)-vaccinatie, enkelvoudige acellulaire kinkhoestvaccinatie (aK), de vaccinatie
tegen Meningokokken C (MenC) of de vaccinatie tegen Hepatitis B (HepB) volgens het
RijksVaccinatieProgramma (RVP).
PKU/CHT/AGS prik
De hielprik ten behoeve van de vaststelling van Phenylketonurie (PKU), Congenitale Hypothyreoïde
(CHT) en Adrenogenitaal Syndroom (AGS) volgens de Regeling nadere regels zorgaanspraken
AWBZ.
Laboratoriumonderzoek
Het onderzoek naar het voorkomen van Phenylketonurie, Congenitale Hypothyreoïde en
Adrenogenitaal Syndroom door een door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
daartoe aangewezen laboratorium.
Record
Onder een record wordt verstaan de gegevens die geregistreerd zijn in relatie tot de naam van één
kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het aantal records, de bestandsgrootte, wordt bepaald per
1 januari van het betreffende jaar, verminderd met de groep van kinderen die, in het jaar t-1, 12 jaar
geworden zijn.
Geboorte
Een in het werkgebied van de betreffende entadministratie geboren kind.
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Voor de aanvaardbare kosten vormen een realistische schatting van het aantal entingen, geboorten,
PKU/CHT/AGS-prikken, laboratoriumonderzoeken en records in het jaar t het uitgangspunt. Deze
worden in de vorm van een productieafspraak vóór 1 maart van het jaar t aan het CTG voorgelegd.
b. De op grond van de beleidsregels berekende aanvaardbare kosten worden, voor zover van
toepassing, aangepast in verband met de trendmatige ontwikkeling van lonen en prijzen volgens de
voor het betreffende jaar geldende Beleidsregel calculatieschema. Op de voorcalculatorisch
gehanteerde calculatieschemapercentages vindt nacalculatie plaats.
c. Nacalculatie
Op de op basis van de begroting vastgestelde aanvaardbare bureaukosten en kosten drukwerk, vindt
geen nacalculatie plaats.
Op de kosten vaccins wordt nagecalculeerd op basis van het werkelijk aantal entingen.
Op de laboratoriumkosten wordt nagecalculeerd op basis van het werkelijk aantal onderzoeken.
Op de kosten voor onderzoeksets wordt nagecalculeerd op basis van het werkelijk aantal
PKU/CHT/AGS-hielprikken.
Het nacalculatieverzoek dient te voldoen aan hetgeen is opgenomen in de beleidsregels
controleprotocol en productieprotocol.
d. De aanvaardbare kosten kunnen worden gewijzigd, indien bestaande beleidsregels worden
aangepast dan wel nieuwe beleidsregels worden vastgesteld, mits dit in de gewijzigde dan wel tot
stand gekomen beleidsregels expliciet is aangegeven.
II.
a. Met betrekking tot de voor het jaar t goedgekeurde/vastgestelde tarieven geldt het uitgangspunt,
dat de totale opbrengst uit de jaartarieven en de neventarieven en de overige opbrengsten dekking
geven voor en aansluiten bij de aanvaardbare kosten voor het jaar t. Indien de totale opbrengst meer,
respectievelijk minder, bedraagt dan de aanvaardbare kosten voor het jaar t, dan zullen de
betreffende (jaar-)tarieven op basis van dit verschil worden verlaagd, respectievelijk verhoogd.
b. Indien de werkelijke kosten meer/minder bedragen dan de aanvaardbare kosten, dan zal dit
verschil door het desbetreffende orgaan voor gezondheidszorg moeten worden geboekt op de
bestemmingsreserve 'reserve aanvaardbare kosten'.
III.
Met betrekking tot de kostencomponenten die ten grondslag liggen aan de aanvaardbare 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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