BELEIDSREGEL CA-300-563
Toevoeging en verrekening compensatie vaste
activa

Kenmerk

CA-300-563

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.
Ingevolge artikel 59, tweede lid, Wmg heeft de Minister van VWS voor de
voorliggende beleidsregel een Aanwijzing op grond van artikel 7 Wmg
aan de NZa gegeven (kenmerk: MC-U-3072372 van 12 juli 2011).

1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die op basis van
de Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met
invoering normatieve huisvestingscomponent, met kenmerk CA-300-493,
een aanvraag voor compensatie hebben ingediend.

2.

Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel voorziet voor de in artikel 1 genoemde zorgaanbieders
in de mogelijkheid om onder voorwaarden genoemd in deze beleidsregel
versneld af te schrijven op resterende boekwaarde van vaste activa in
het kader van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent
(NHC).

3.

Compensatie

3.1 Voor zover een zorgaanbieder bij besluit compensatie toegekend
heeft gekregen op basis van de Beleidsregel CA-300-493, zal de NZa die
compensatie ambtshalve aan de aanvaardbare kosten van de
zorgaanbieder toevoegen op de wijze als voorzien in genoemd besluit.
3.2 De vaste activa waarvoor compensatie is toegekend zijn in de
periode 2012 tot en met 2017 uitgesloten van de reguliere nacalculatie,
zodat geen sprake is van dubbele bekostiging.
3.3 Voor zover een zorgaanbieder bij besluit compensatie toegekend
heeft gekregen voor de restant boekwaarde per 31 december 2011 van
leegstaande gebouwen waarvoor vervangende nieuwbouw op basis van
een goedkeuring is of wordt gerealiseerd, zoals bedoeld in art. 4.1
aanhef en sub b van de beleidsregel CA-300-493, worden opbrengsten
uit verhuur of verkoop van het leegstaande gebouw in de periode 2012
tot 2018 gesaldeerd met de resterende toegekende compensatie. Ook
boekwinsten op verkoop van de grond of terreinen waarop het
leegstaande pand staat dienen tot 2018 op deze wijze te worden
gesaldeerd. De reeds door de NZa vastgestelde compensatie wordt door
de NZa bij besluit aangepast als sprake is van opbrengsten uit verkoop
of verhuur.

Voor het moment van verkoop c.q. realisatie van een boekwinst wordt
uitgegaan van de datum van de koopovereenkomst (in de volksmond
het voorlopig koopcontract genoemd). Voor de vraag of en wanneer
gesaldeerd moet worden is die datum bepalend en niet het moment van
levering.
3.4 In de nacalculatieformulieren 2012 tot en met 2017 zullen de
opbrengsten uit verkoop en/of verhuur van leegstaande gebouwen, zoals
hiervoor in artikel 3.3 bedoeld, moeten worden opgegeven.

4. Beëindiging oude beleidsregel
De Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met
invoering normatieve huisvestingscomponent, met kenmerk CA-300-493,
die een geldigheidsduur had tot 1 januari 2013, is op laatstgenoemde
datum van rechtswege komen te vervallen.

5. Overgangsbepaling
De Beleidsregel compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met
invoering normatieve huisvestingscomponent, met kenmerk CA-300-493,
blijft van toepassing op aanvragen, besluiten en aangelegenheden die
hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de
periode waarvoor die beleidsregel gold. In dat kader zij ten overvloede
opgemerkt dat de Beleidsregel CA-300-493 van toepassing blijft op
besluitvorming op de aanvragen, op de bezwaarprocedures met
betrekking tot de besluiten op de aanvragen en beroepsprocedures met
betrekking tot uitspraken op bezwaar in het kader van de besluiten op de
aanvragen.

6. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt
de beleidsregel in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en
werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2018. Deze
beleidsregel blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die
hun grondslag vinden in de beleidsregel en die betrekking hebben op de
periode waarvoor de beleidsregel gold.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als:
’Beleidsregel toevoeging en verrekening compensatie vaste activa’.
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De Beleidsregel Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met 3 van 3
invoering normatieve huisvestingscomponent, met kenmerk CA-300-493,
vervalt met ingang van 1 januari 2013. Dat is voorzien in artikel 6 van
die beleidsregel. De voorliggende nieuwe beleidsregel waarborgt dat de
onder de vervallen beleidsregel toegekende compensatie, alsmede de
verwerking en verrekening daarvan, feitelijk doorlopen tot en met 2017.
Nieuwe compensatie-aanvragen kunnen niet meer worden ingediend.

