BELEIDSREGEL BR/CU-2042
Compensatie IVA 2011 Categorale instellingen

Ingevolge artikel 59, eerste lid, Wmg heeft de Minister van VWS met
brief van 26 september 2011, kenmerk MC-U-3081217, ten behoeve van
de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg
aan de NZa gegeven.

1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij
of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZVW) welke wordt geleverd door
de categorie instellingen voor medisch specialistische zorg voorheen
omschreven als zelfstandige revalidatiecentra, radiotherapeutische
centra en dialysecentra.

2.

Doel van de beleidsregel

Doel van deze beleidsregel is een eenmalige aanpassing van de
aanvaardbare kosten voor het jaar 2011 als gevolg van versnelde
afschrijving van immateriële activa.

3. Begripsbepalingen
3.1. Onder IVA wordt verstaan:
a. immateriële vaste activa (IVA) conform NZa-nacalculatie-formulier /
NZI-rekeningschema die
i) in de jaarrekening 2008 als IVA waren geclassificeerd of
ii) in eerdere jaarrekeningen als IVA waren geclassificeerd en in de
jaarrekening 2008 waren geclassificeerd als financiële vaste activa of
iii) op basis van de aanvulling op de RJ-uiting 2008-2 als materiële vaste
activa in de jaarrekening 2007 zijn afgeboekt onder gelijktijdige
opneming van een vordering op de overheid van dezelfde omvang
met verwijzing naar afschaffing van het bouwregime;
b. (nieuwe) asbestproblemen en plankosten van lopende of na 2008 in
gebruik genomen / te nemen bouwprojecten met WTZi-vergunning of
gerealiseerd uit de trekkingsruimte waarvan activering uiterlijk in de
jaarrekening 2011 plaatsvindt.
3.2. Deze beleidsregel is, zo nodig in afwijking van onderdeel 3.1, niet
van toepassing op:
a. betaalde goodwill voor praktijkovernames en bedrijfsovernames;
b. immateriële vaste activa die verband houden met bouwprojecten
waarvoor geen WTZi-vergunning is gegeven en niet te relateren zijn
gebruikte trekkingsrechten.

4. Vaststelling omvang IVA en vergoeding als aanvaardbare
kosten
4.1 Vaststelling omvang IVA
In de nacalculaties 2011 dient de reguliere afschrijving IVA
te worden gecontinueerd. Aanvullend dient de restpost IVA ultimo 2011
te worden opgevoerd als aanvaardbare kosten 2011. Deze aanvraag voor
eenmalige vergoeding wordt mogelijk gemaakt door in het
nacalculatieformulier 2011 hiervoor een regel plus mogelijkheid tot
toelichting op te nemen.
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In de vragenlijst die onderdeel is van het nacalculatieformulier 2011 zal
expliciete vraagstelling rond dit onderwerp worden opgenomen.
4.2 Vergoeding
De NZa verwerkt de aanvraag nacalculatie 2011 via de hiervoor
bestaande procedure. Hiervoor wordt verwezen naar de beleidsregel
Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening
aanvaardbare kosten.

5.

Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en
vervalt 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 2010, 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 2011.
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel Compensatie
IVA 2011 Categorale instellingen’.
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Met ingang van 2008 is voor de curatieve zorg het bouwregime op grond 11D0050528
van de WTZi vervallen. Per 2012 vervalt het systeem van functiegerichte Pagina
3 van 3
budgettering en wordt prestatiebekostiging ingevoerd met voor een
groot deel onderhandelbare prijzen.
De beleidsregel is een uitvloeisel van de aanwijzing van 26 september
2011 van het ministerie van VWS (MC-U-3407334). Hierin is opgenomen
dat voor categorale instellingen als bedoeld onder 1a de boekwaarde van
de immateriële vaste activa die ultimo 2011, met in achtneming van de
reguliere afschrijvingen 2011 resteert, volledig ten laste van de
budgetten 2011 worden afgeschreven.
De beleidsregel maakt onderdeel uit van een aantal samenhangende
beleidsregels met als doel om zorgvuldig en geleidelijk over te gaan van
een systeem van functiegerichte budgettering naar een van
prestatiebekostiging.

