BELEIDSREGEL CU-5006
Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg
ZVW
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1. Algemeen
a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven
bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die wordt
geleverd door gebudgetteerde zorgaanbieders die geneeskundige
zorg leveren zoals zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg
die bieden. Wat wordt verstaan onder gebudgetteerde
zorgaanbieders is bepaald in artikel 2.11 van de
beleidsregel Invoering DBC's in de geestelijke gezondheidszorg.
b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2009 en werkt terug
tot die datum indien de mededeling in de Staatscourant dat de
beleidsregel bij de NZa ter inzage ligt na deze datum plaatsvindt.

c.

De beleidsregel aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg
ZVW met nummer CA-218 eindigt op 31 december 2008.

d.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Aanvaardbare kosten
ggz ZVW’.

2. Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg ZVW
2.1 De aanvaardbare kosten in het jaar t worden berekend door:
2.1.1 Toepassing van de beleidsregels
-

loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg
ZVW;
extramurale zorg GGZ ZVW;
invoering DBC’s in de GGZ;
kapstokbeleidsregel GGZ ZVW;
tarifering onderlinge dienstverlening;
afschrijvingskosten dubieuze debiteuren;
indieningstermijnen GGZ ZVW.

2.1.2 Het ZVW deel van de kosten die op basis van de besluitvorming
door de NZa, in afwijking van vigerende beleidsregels, bij individuele
zorgaanbieders in aanmerking kunnen worden genomen.
2.1.3 Het verschil tussen de werkelijke kosten en de aanvaardbare kosten
moet worden toegevoegd c.q. ontrokken aan de bestemmingsreserve
'reserve aanvaardbare kosten'. Deze bepaling is niet van toepassing voor
zover het Uitvoeringsbesluit WTZi winstoogmerk toestaat.
2.1.4 Bij afhandeling van het formulier nacalculatie op geleverde
productie (vóór 1 maart van het jaar t+1 in te dienen bij de NZa) wordt
de productie van het jaar t definitief vastgesteld. De regeling
Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders is
van overeenkomstige toepassing.

Na definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten van het jaar t
kunnen geen aanspraken meer voortvloeien uit de beleidsregel
aanvaardbare kosten (met uitzondering van de mutaties in de capaciteit
en bijbehorende productie waar een toelating op grond van de WTZi voor
nodig is).

2.2 Verwerking opbrengsten
2.2.1 Bij de opbrengstverrekening voor het jaar t geldt het principiële
uitgangspunt, dat de totale opbrengst uit het in rekening brengen van
tarieven dekking geeft aan en aansluit bij de aanvaardbare kosten voor
het jaar t. De in deze bepaling genoemde tarieven betreffen DBC tarieven
conform de productstructuur DBC GGZ inclusief verrekentarief en tarieven
van overige producten ggz, voorzover de kosten hiervan in de
aanvaardbare kosten zijn opgenomen.
2.2.2 Het verschil tussen de totale opbrengst, bedoeld in lid 2.2.1, en de
aanvaardbare kosten wordt in toekomstige tarieven verrekend.
2.2.3 Voorzover de tarieven mede betrekking hebben op de dekking van
niet in de aanvaardbare kosten begrepen kosten (bijvoorbeeld:
inhaaltoeslagen voorgaande jaren), worden de desbetreffende
opbrengsten bij de vaststelling van het verschil conform lid 2.2.2 buiten
beschouwing gelaten.
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