BELEIDSREGEL II-600
Bijlage 4 bij circulaire AB/aa/A/03/02c
Bestedingsafspraken

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummer 10 (èn die op 31 december 2002 in het bezit waren van een toelating als
thuiszorginstelling) van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ) van het Besluit werkingssfeer WTG
1992 (1991, Stb. 732), dat laatstelijk gewijzigd is bij Besluit van 5 november 2002 (Stb. 2002,
549).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2003 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.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel bestedingsafspraken'.

2.

BESTEDINGSAFSPRAKEN

2.1 Bestedingsafspraken
De aanvaardbare kosten kunnen worden verhoogd met bestedingsafspraken indien de instelling met
het aangewezen zorgkantoor afspraken maakt over werkdrukmiddelen, locale component en overig.
2.1a Werkdrukmiddelen
Deze bestedingsafspraak mag maximaal 3,7% van de volume- en prijsafspraak over de producten
met code H101, H102, H103, H104, H105 en H106 conform de Beleidsregel extramurale
zorgproducten bedragen.
2.1b Locale component (voorheen zorgvernieuwing)
Deze bestedingsafspraak mag maximaal 4,4% van de volume- en prijsafspraak over de producten
met code H101, H102, H103, H104, H105 en H106 conform de Beleidsregel extramurale
zorgproducten bedragen.
2.1c Overig
De bestedingsafspraak mag maximaal 2,7% van de volume- en prijsafspraak over de producten met
code H101, H102, H103, H104, H105 en H106 conform de Beleidsregel extramurale zorgproducten
bedragen. De bestedingsafspraak Overig kan gemaakt worden over: arbeidsmarktinspanning,
inspelen op locale situaties, individuele problemen en afbouw lumpsum, project kwaliteitsbevordering,
middelen uit hoofde van het controleprotocol, vervallen nacalculatiebandbreedte 2% en
programmatische preventie.
2.1d Gezamenlijk verzoek
De verzoeken voor bestedingsafspraken (2.1a tot en met 2.1c) kunnen door de instelling voor
thuiszorg alleen gezamenlijk met het aangewezen zorgkantoor worden ingediend. Indien dit niet het
geval is, zullen de verzoeken zonder inhoudelijk oordeel worden afgewezen.
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2.2 Mutatie volumeafspraken en bestedingsafspraken
2.2a Op grond van de beleidsregel Extramurale zorgproducten kan zowel een positieve als een
negatieve aanpassing van de volumeafspraak worden overeengekomen.
2.2b Als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de volumeafspraken worden ook de
bestedingsafspraken (excl. compensatie productdefinitie-effect) evenredig neerwaarts aangepast.
2.2c Partijen hebben de mogelijkheid om de in het budget jaar t opgenomen bedragen voor
werkdrukmiddelen, locale component en overig meer dan evenredig te verlagen of te verhogen. De
verhoging is gemaximeerd op de in 2.1a tot en met 2.1c opgenomen percentages. Dit dient expliciet
door partijen te worden aangevraagd.
2.2d Gezamenlijk verzoek
De verzoeken voor de mutatie van de volume- en bestedingsafspraken (2.2a tot en met 2.2c) kunnen
door de instelling voor thuiszorg alleen gezamenlijk met het aangewezen zorgkantoor worden
ingediend vóór 1 december jaar t. Indien dit niet het geval is, zullen de verzoeken zonder inhoudelijk
oordeel worden afgewezen.

2.3 Nacalculatie op bestedingsafspraken
2.3a Op de bestedingsafspraken vindt nacalculatie plaats, overeenkomstig hetgeen gesteld is in 2.2b
tot en met 2.2d.
2.3b Bij het indienen van de volume- en prijsafspraken jaa t+1 bij het CTG zal reeds een voorlopige
nacalculatie plaatsvinden op het budget jaar t. Bij de definitieve afhandeling van de nacalculatie jaar t
wordt deze voorlopige afhandeling, onder voorbehoud van eventueel uit de definitieve afhandeling
voortvloeiende correcties, definitief.
2.3c 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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