BELEIDSREGEL CA-341
Kapitaalslasten bij uitbesteding

Kenmerk

1. Algemeen
a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als
omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn
toegelaten voor de functie verblijf in combinatie met de functies
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als
bedoeld in het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

b.

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte
van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

c.

De Beleidsregel kapitaalslasten bij uitbesteding met nummer CA-99
eindigt op 31 december 2008.

d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel
kapitaalslasten bij uitbesteding'

2. Kapitaalslasten bij uitbesteding
2.1 Normatieve kapitaalslasten bij uitbesteding
Indien een instelling diensten uitbesteedt aan derden kan voor de
bespaarde investeringskosten een compensatie in het budget worden
opgenomen.
2.2 Vaststelling bedrag besparing op investeringen
a. Het bedrag van de bespaarde investeringskosten wordt vastgesteld
door het College bouw zorginstellingen en vermeld in de relevante
vergunning ingevolge de WTZi.
b. Indien het vergunningsbedrag ontbreekt, kan de zorgaanbieder
gezamenlijk met zijn zorgkantoor de NZa verzoeken een
overeengekomen compensatie in het budget te verwerken.
2.3 Budgetcompensatie
De budgetcompensatie bestaat uit de jaarlijkse annuïteit over het
bespaarde investeringsbedrag gebaseerd op een 30-jarige lening met
een rente van 7,5% per jaar. Per € 45.378,– besparing bedraagt de
jaarlijkse annuïteit € 3.842,21. De budgetcompensatie wordt op dezelfde
wijze als de Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen jaarlijks
aangepast met de bouwkostenindex voor de gezondheidszorg. De
budgetcompensatie vervalt bij beëindiging van de uitbesteding.
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2.4 Instandhoudingmiddelen
De Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen is niet van toepassing op
de normatieve vierkante meters van de uitbestede diensten. De omvang
van de normatieve oppervlakte van de uitbestede dienst wordt
vastgesteld door het College bouw zorginstellingen en vermeld in de
relevante vergunning ingevolge de WTZi.
2.5 Verzelfstandiging
In het geval een dienst binnen een bestaand gebouw verzelfstandigd
wordt (als gevolg van de functiegerichte beschrijving in plaats van een
instellingsgerichte beschrijving in de WTZi) kan de instelling gezamenlijk
met zijn zorgkantoor verzoeken om het bestaande kapitaallastenbudget
te schonen voor het investeringsbudget en instandhoudingsbudget dat
hierop betrekking heeft en dit te compenseren in het exploitatiebudget.
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