BELEIDSREGEL CA-403
Aanvaardbare kosten
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1. Algemeen
a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als
omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op
grond van artikel 17, tweede lid, en/of 18, tweede lid, Besluit
zorgaanspraken AWBZ zijn aangewezen.

b. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010. Indien de
Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009,
treedt de beleidsregel in werking met ingang van de tweede dag na
de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
c.

De Beleidsregel aanvaardbare kosten met nummer CA-294 eindigt op
31 december 2009.

d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel
aanvaardbare kosten'.

2. Aanvaardbare kosten
I.

Met betrekking tot het berekenen van de aanvaardbare kosten jaar t
op basis van de vigerende beleidsregels geldt bij de toepassing van
deze beleidsregels:

a. bij de bepaling van de aanvaardbare kosten jaar t gelden de volgende
prestatiebeschrijvingen en definities:
Prestatiebeschrijvingen entadministraties

Prestatie
Entadministratie

Globale beschrijving
De prestatie bevat de volgende werkzaamheden:
- het registreren van kinderen in samenhang met de
uitgevoerde vaccinaties en hielprikken;
- het inkopen, beheren en distribueren van vaccins;
- het inkopen, beheren en distribueren van
informatiebrochures;
- het beheer van het logistieke proces van de hielprik.

Enting door de
entgemeenschap

Onder een enting wordt verstaan de vaccinatie conform het
RijksVaccinatieProgramma.
Onder entgemeenschap wordt verstaan de organisatie die
belast is met de daadwerkelijke uitvoering van de vaccinatie
van kinderen.

Per laboratoriumonderzoek
neonatale
metabole
screening

'Laboratoriumonderzoek neonatale metabole screening'
betreft het vaststellen van metabole stofwisselingsziekten en
sikkelcelziekte op grond van een middels een "hielprik"
verkregen bloedmonster. Dit onderzoek vindt plaats in een
door het RIVM aangewezen laboratorium.
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Definities
Controleprotocol
De voorschiften en instructies voor de controle van de nacalculatie, ten
behoeve van de externe accountant die de jaarrekening van de instelling
controleert. Het controleprotocol wordt door de NZa gepubliceerd als
onderdeel van de toelichting op het nacalculatieformulier voor de
desbetreffende categorie zorgaanbieders.
Nacalculatie
De jaarlijks in te dienen jaarrekening (jaar t) met de daarbij behorende
specificaties, zoals die door de NZa worden gevraagd en die in het
nacalculatieformulier en het controleprotocol nacalculatie zijn vastgelegd.
Op grond van de nacalculatie wordt het definitieve budget alsmede het
opbrengstresultaat voor het jaar t vastgesteld.
Hielprik
De hielprik ten behoeve van de vaststelling van metabole
stofwisselingsziekten en sikkelcelziekte volgens de Regeling nadere
regels zorgaanspraken AWBZ.
Record
Onder een record wordt verstaan de gegevens die geregistreerd zijn in
relatie tot de naam van één kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het
aantal records, de bestandsgrootte, wordt bepaald per 1 januari van het
betreffende jaar, verminderd met de groep van kinderen die, in het jaar
t-1, 13 jaar geworden is.
Geboorte
Een in het werkgebied van de betreffende entadministratie geboren kind.
Voor de aanvaardbare kosten vormen een realistische schatting van het
aantal entingen, geboorten, hielprikken, laboratoriumonderzoeken en
records in het jaar t het uitgangspunt. Deze worden in de vorm van een
productieafspraak vóór 1 januari van het jaar t aan de NZa voorgelegd.
b. Nacalculatie
Op de op basis van de begroting vastgestelde aanvaardbare
bureaukosten en kosten drukwerk, vindt geen nacalculatie plaats.
Op de kosten vaccins wordt nagecalculeerd op basis van het werkelijk
aantal entingen.
Op de laboratoriumkosten wordt nagecalculeerd op basis van het
werkelijk aantal onderzoeken.
Op de kosten voor onderzoeksets wordt nagecalculeerd op basis van het
werkelijk aantal hielprikken.
Het nacalculatieverzoek dient te voldoen aan hetgeen is opgenomen in
de beleidsregels controleprotocol en productieprotocol.
c. Bij de indiening van de nacalculatie dient de instelling de in het
controleprotocol opgenomen procedure in acht te nemen.
d. Het op basis van deze beleidsregel vastgestelde tarief per jaar dient
beschouwd te worden als een vast tarief.

II.
a. Bij de op basis van de aanvaardbare kosten voor jaar t
goedgekeurde/vastgestelde tarieven geldt het uitgangspunt, dat de
totale opbrengsten uit het in rekening brengen van de tarieven dekking
geven voor en aansluiten bij de aanvaardbare kosten voor jaar t.
b. Indien het totaal aan opbrengsten voor jaar t meer of minder
bedraagt dan de aanvaardbare kosten voor jaar t, dan zal dit verschil in
het vaste tarief per jaar van het actuele rekenstaatjaar worden verwerkt.
c. Indien de werkelijke kosten meer of minder bedragen dan de
aanvaardbare kosten voor jaar t, dan zal dit verschil door het
desbetreffende orgaan voor gezondheidszorg moeten worden toegevoegd
c.q. onttrokken aan de bestemmingsreserve 'reserve aanvaardbare
kosten'.
III.
Met betrekking tot de kostencomponenten die ten grondslag liggen aan
de aanvaardbare kosten geldt dat bij de boeking van kosten,
opbrengsten en doorberekende kosten, de bestendige gedragslijn dient
te worden gevolgd.
IV.
De NZa 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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