BELEIDSREGEL V-3500-1.0.-3

De declaratie van de tarieven voor instellingen voor jeugdtandverzorging in de ziekenfondspraktijk en
de particuliere praktijk

Beleidsregels Jeugdtandverzorging

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummer 24 (instellingen voor jeugdtandverzorging) van het Besluit werkingssfeer
Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), dat laatstelijk is gewijzigd 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 juli 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 termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-3500-1.0.-2 geldt, wordt gewijzigd van
'onbepaald' in 'tot 1 juli 2004'.

e.

De beleidsregel kan worden aangehaald als 'de declaratie van de tarieven voor instellingen voor
jeugdtandverzorging in de ziekenfondspraktijk en de particuliere praktijk'.

2.

TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGEL

2.1 De verrichtingen kunnen worden gedeclareerd conform de maximumtarieven voor tandartsen en
instellingen voor gezondheidszorg als vermeld in respectievelijk artikel 1 onder B nummer 2 en artikel
1, onder A, nummer 22, 24, 32 en 33 van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg
1992 (Stb. 1991, 732) dat laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en
bij Besluit van 5 november 2002 (Stb. 2002, 549), tevens is vermeld in artikel 1 van het Besluit
werkingssfeer maximumtarieven WTG (Stb. 1991, 733) zoals laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van
25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van 5 november 2002 (Stb. 2002, 549), waarbij in het
geval van patiënten tot 18 jaar:
2.1.1 De tarieven voor tandheelkundige hulp (met uitzondering van de techniekkosten, kosten van
implantaten, stiften, laboratoriumkosten en materiaalkosten ten behoeve van regeneratietechnieken)
kunnen worden verhoogd met een toeslagpercentage (zie punt 3.) voor de behandeling van
risicogroepen; en
2.1.2 Een individueel tarief voor de haal- en brengservice (zie punt 4.) kan worden gedeclareerd, dit
in combinatie met een periodieke controle, maar maximaal twee maal per kalenderjaar, ongeacht of er
meerdere malen een periodieke controle (of behandeling) heeft plaatsgevonden.
2.2 Het tariefverzoek inzake het toeslagpercentage voor de behandeling van risicogroepen en het
individuele maximumtarief voor de haal- en brengservice dient met de financiële jaarstukken, met de
overeenkomst met de ziektekostenverzekeraars en met een accountantsverklaring over het aantal
kinderen en de leeftijdsopbouw (te onderscheiden in de categorieën: tot en met 12 jaar en van 13 tot
18 jaar) jaarlijks ter goedkeuring of vaststelling aan het CTG/ZAio te worden voorgelegd. Op basis
van bovengenoemde stukken wordt afgerekend.
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De jaarstukken bevatten de volgende, door een registeraccountant gecontroleerde cijfers:
– de totale omzet gesplitst naar tandheelkundige verrichtingen en tandtechnische werkzaamheden;
– de exploitatiekosten.

3.

RISICOTOESLAG

De risicotoeslag betreft een toeslagpercentage van maximaal 5%.

4.

HAAL- EN BRENGSERVICE

4.1

Haalservice

4.1.1 Aanvaardbaar zijn de totale, werkelijke kosten van het vervoer van de patiënten van de school
naar de behandelplaats en terug (zowel in eigen beheer als niet in eigen beheer) tot maximaal de
kosten indien dit vervoer door derden, op basis van de door het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
jaarlijks vastgestelde adviestarieven voor groepsvervoer met personenauto's en autobussen, zou
worden verzorgd. Voor 1997 luiden de bedragen als volgt:
zitplaatscapaciteit
rijdend materieel

per inzetdag
rijdend materieel

per gereden km
rijdend materieel

per chauffeursuur

t/m 8 zitplaatsen
minibus
rolstoelbus

€ 52,64
€ 59,90

€ 0,17
€ 0,17

€ 13,54
€ 13,54

9-26 zitplaatsen

€ 83,04

€ 0,24

€ 17,84

Deze bedragen zijn exclusief BTW.
4.1.2 De totale, werkelijke salariskosten van een chauffeur en begeleider, waarbij het salaris van
een chauffeur voor 2001 maximaal € 23.899,– per jaar op fulltime basis bedraagt en het salaris van
een begeleider voor 2001 maximaal € 21.476,– per jaar op fulltime basis. Deze bedragen worden
jaarlijks aangepast met de mutatie volgens het OVA-percentage.
4.1.3 De kosten onder paragraaf 4.1.1 en/of 4.1.2 kunnen maximaal worden verhoogd met een
toeslagpercentage van 15% voor overheadkosten.
4.1.4a De maximale aanvaardbare kosten 2004 van de onder punt 4.1.2 genoemde kostenposten
worden ten opzichte van het maximaal aanvaardbare niveau 2003 aangepast, als gevolg van de
uitvoering van de aanwijzing ex artikel 13 WTG van 17 juni 2004. De wijziging betreft een taakstelling
in verband met de mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen van 0,14% per 1 juli 2004
over het loongevoelige deel van de aanvaardbare kosten. De taakstelling loopt de komende jaren op
naar 0,21% per 1 januari 2006 en naar 0,28% per 1 januari 2007.
4.1.4b CTG/ZAio stelt bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven,
ter uitvoering van dit beleidsregelonderdeel ambtshalve een gewijzigd tarief vast.
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4.2

Brengservice

4.2.1 Indien de tandheelkundige hulp wordt verleend in een dental-car is maximaal aanvaardbaar het
verschil tussen de exploitatiekosten (inclusief kosten van instrumentarium) per (tandarts)stoel in een
dental-car van de desbetreffende dienst en het jaarlijks vast te stellen franchisebedrag per stoel. Het
franchisebedrag op niveau 2001 bedraagt € 17.416,–.
4.2.2 Het franchisebedrag per stoel wordt jaarlijks aangepast met de prijsstijging particuliere
consumptie volgens het Centraal Economisch Plan (CEP).
4.2.3 Indien de exploitatiekosten per stoel hoger zijn dan het franchisebedrag per stoel kan het
verschil maximaal worden verhoogd met een toeslagpercentage van 15% voor overheadkosten.
4.3

Tariefberekening

De aldus berekende kosten voor de haal- en brengservice kunnen worden gedeclareerd per
periodieke controle, maar maximaal tweemaal per kalenderjaar, ongeacht of er meerdere malen een
periodieke controle of behandeling heeft plaatsgevonden. De tariefberekening is als volgt:
totale kosten haal- en brengservice
aantal periodieke controles
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