BELEIDSREGEL BR/CU-2052
Aanvullende inkomsten zorginstellingen
Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen
van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te
stellen.
1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als omschreven bij of
krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) die wordt geleverd door
de volgende instellingen voor medisch specialistische zorg:
– (academische) ziekenhuizen
– epilepsie- instellingen
– dialyse-instellingen
– radiotherapeutische instellingen
– revalidatie-instellingen
– Centra voor erfelijkheidsadvisering
– Vervoerders voor zover zij ambulancevervoer verrichten waarop de
Wet Ambulancevervoer van toepassing is en Centrale Posten voor het
Ambulancevervoer
2.

Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel geeft aan wat onder aanvullende inkomsten dient te
worden verstaan en onder welke voorwaarden deze inkomsten niet ter
dekking van de aanvaardbare kosten worden gebracht.
3.

Begripsbepalingen

Aanvullende inkomsten zijn inkomsten (opbrengsten, negatieve kosten,
doorberekende kosten of onder welke naamgeving dan ook) die, in
afwijking van de op de betreffende instelling van toepassing zijnde
beleidsregels (aanvaardbare kosten) niet dienen ter dekking van het
budget van de instelling.
4.

Aanvullende inkomsten

Als aanvullende inkomsten worden aangemerkt inkomsten uit de
volgende activiteiten:
I

Gezondheidszorgprestaties op aanvraag van een andere instelling
voor gezondheidszorg (onderlinge dienstverlening), waarop de
Regeling medisch specialistische zorg van toepassing is.

II

Prestaties, vallende onder een van de volgende categorieën.

a.

De prestaties hangen niet samen met de functie-uitoefening in het
kader van het leveren van de verstrekking waarvoor de instelling is
opgericht en erkend, maar vallen in principe wel onder een andere
verstrekking.

b.

De prestaties behoren in concrete gevallen tot het zogenaamde
derde compartiment.

c.

Niet-zorg- en niet-patiënt/cliëntgebonden prestaties.
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Kenmerk

d.

Immateriële dienstverlening, bijvoorbeeld sponsoring.
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e.

Activiteiten in het kader van subsidieregelingen / specifieke
regelingen.
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f.

Opbrengsten SCEN-consultatietarief.

6.

Beëindiging

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
beleidsregel ‘Aanvullende inkomsten zorginstellingen’, met kenmerk CI933, ingetrokken.
7.

Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na
31 december 2011, 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 2012.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel Aanvullende
inkomsten’.

2 van 5

