BELEIDSREGEL I-622
Bijlage 2 bij de brief aan de Minister van VWS
d.d. 19 juni 2003 met kenmerk JHD/mn/A/03/068

Beleidsregel aanpassingen aanvaardbare kosten 2003 (ambulancezorg)

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in
artikel 1, onder A nummer 21 en onder D nummer 1 van het Besluit werkingssfeer Wet Tarieven
gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 5 november 2002
(Stb. 2002, 549).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 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 is: tot 1 januari 2004.

d.

Beleidsregel I-598 komt hiermee te vervallen.

e.

De bedragen zijn gebaseerd op het kostenniveau ultimo 2002.

f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel aanpassingen aanvaardbare kosten
2003 (ambulancezorg)".

2.

AANPASSINGEN AANVAARDBARE KOSTEN 2003 (AMBULANCEZORG)

2.1 Voor organen voor gezondheidszorg, zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummer 21
(ambulancediensten) en onder D, nummer 1 (centrale posten voor het ambulancevervoer)
De aanvaardbare kosten 2003 kunnen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002 worden
verhoogd in verband met de kosten van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.
Daartoe worden de kosten ultimo 2002 verhoogd met de volgende percentages:
Particuliere ambulancediensten : 7,3%
Overheidsdiensten en CPA’s
: 3,2%
Deze percentages worden toegepast op de volgende onderdelen van het normbudget voor
loonkosten:
– Ambulancediensten: standplaatsen, ongewogen ritten (totaal) en gewogen ritten (totaal), directie en
administratie;
– CPA’s: het totale genormeerde loonkostenbudget gebaseerd op het aantal meldingen.

2.2 Voor organen voor gezondheidszorg, zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummer 21
(ambulancediensten)
In de beleidsregel ‘budgettering ambulancediensten’ kunnen voor de compensatie van de gevolgen
van de invoering van de arbeidstijdenwet extra fte medewerkers worden overeengekomen.
Met ingang van 1 januari 2003 wordt voor de bepaling van de aanvaardbare kosten ten hoogste het
aantal fte in de berekening meegenomen dat de ambulancedienst met de zorgverzekeraars voor 2002
is overeengekomen.
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2.3 Voor organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A nummer 21
(ambulancediensten) en onder D, nummer 1 (centrale posten voor het ambulancevervoer)
De aanvaardbare kosten 2003 worden ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002 aangepast als
gevolg van de aanwijzing van de Minister van VWS d.d. 16 juni 2003, kenmerk Z/P-2387265
(ombuigingsbijdrage zorgaanbieders). De aanpassing bedraagt minus 1,6% van de
instellingsbudgetten. Deze korting wordt geëffectueerd met ingang van 1 juli 2003. Met ingang van
1 januari 2004 bedraagt de korting 0,8%. De volgende budgetcomponenten vallen buiten de
kortingsmaatregel:
- Kapitaalslasten;
- Vrije marge.
Het CTG stelt, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ter
uitvoering van dit beleidsregelonderdeel ambtshalve een gewijzigd tarief vast.

