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Beleidsregel contracteerruimte 2006 (CA-46)

In deze circulaire informeren wij u over de Beleidsregel contracteerruimte 2006. Sinds januari
2005 is de financiële ruimte in de AWBZ begrensd middels de contracteerruimte. De
contracteerruimte is geïntroduceerd om de zorguitgaven en de AWBZ-premie te beheersen.
Ook in 2006 zal de contracteerruimte het financiële kader vormen waarbinnen de zorgkantoren
de AWBZ-zorg kunnen inkopen.

Geachte heer/mevrouw,

In de eerste week van januari zullen de zorgkantoren per e-mail geïnformeerd worden over
de beschikbare contracteerruimte 2006 per zorgkantoorregio. Het budgetformulier waarin de
productieafspraken 2006 worden vastgelegd kunnen tot 1 maart 2006 worden ingediend bij
CTG/ZAio. Binnen het maximum van de contracteerruimte is het mogelijk om in de loop van
het jaar aanvullende productieafspraken te maken. Voor 2006 zijn de twee rondes gepland,
te weten 15 juli en 15 oktober.
De contracteerruimte 2006 per zorgkantoorregio wordt als volgt bepaald:
a) Startpunt is de som van alle instellingsbudgetten (exclusief geoormerkte gelden) op
basis van de productieafspraken van 15 oktober 2005 behorende bij een
zorgkantoorregio. Voor productieafspraken betrekking hebbende op in de loop van 2005
in gebruik genomen of uitgebreide capaciteit van intramurale AWBZ-voorzieningen wordt
uitgegaan van de herrekende productieafspraak op jaarbasis. De verwerking van nieuwe
toelatingen na 15 oktober 2005 met terugwerkende kracht in 2005 kan leiden tot
aanpassing van dit startpunt. De contracteerruimte 2006 krijgt daarmee een dynamisch
karakter.
b) In 2005 is de contracteermarge van 1% incidenteel beschikbaar gesteld. De
gehonoreerde productieafspraken ten laste van deze marge worden in mindering
gebracht op het bedrag voortvloeiend uit a.
c) Het bedrag voortvloeiend uit b wordt vermeerderd met de indexering extramurale zorg
en intramurale zorgprestaties (V&V) naar prijspeil 2005 en een voorlopige index 2006.
Een definitieve indexering intramurale zorg naar prijspeil 2006 volgt in 2006.
d) Hierbij wordt opgeteld een bedrag voor groeiruimte 2006 (€ 413 miljoen) .
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e) Op het bedrag voortvloeiend uit d wordt in mindering gebracht het geld dat gereserveerd
is voor specifieke bestemmingen waaronder de geoormerkte middelen, de kosten voor
zorginfrastructuur (€ 30 mln.),de kosten behorend bij de beleidsregel dwang en drang
(€ 5 mln.), en de extra middelen voor kleinschalig wonen (€ 14 mln.).
f)

Voor 2006 is door het Ministerie van VWS € 150 miljoen geraamd voor exploitatiegevolgen van intramurale zorg dat behoort bij nieuwe of gewijzigde toelatingen van
intramurale capaciteit. Dit bedrag wordt buiten de contracteerruimte gehouden.

g) De onderbesteding van de contracteerruimte 2005 (excl. 1% marge middelen 2005)
behorende bij een zorgkantoorregio wordt toegevoegd aan het bedrag voortvloeiend uit
d.
h) De onderuitputting uit het voorgaande jaar, welke na de voorlopige nacalculatie wordt
bepaald, mag in het lopende jaar ingezet worden tot een maximum van 1% van de in het
lopende jaar vastgestelde contracteerruimte. Deze contracteermarge 2006 zal
halverwege het jaar toegevoegd worden aan de contracteerruimte.
i)

In 2005 zijn de middelen voor justitiële jeugdinrichtingen, AIV verpleging en methadon
geoormerkt. Deze middelen worden in 2006 aan de contracteerruimte toegevoegd.

j)

De nacalculeerbare kapitaalslasten, vervoerskosten en overige voor zorgkantoren niet
beïnvloedbare kosten worden buiten de contracteerruimte gehouden en dus van het
bedrag voortvloeiend uit g afgetrokken.

Van de groeiruimte 2006 is € 17 miljoen beschikbaar gesteld voor versterking van de
tarieven van de thuiszorg met ingang van 2006. Dit extra geld wordt ingezet voor het
structureel ophogen van de beleidsregelwaarde persoonlijke verzorging en persoonlijke
verzorging extra. De gehonoreerde afspraken 2005 PV en PV-extra worden op prijsniveau
2006 in het regiokader van het zorgkantoor opgenomen.
De resterende groeiruimte 2006 (€ 75 miljoen) wordt op basis van een ex ante verdeling
naar rato over de contracteerruimte 2006 verdeeld over de zorgkantoren.
Geoormerkte gelden
Naast de hiervoor omschreven onderdelen van de contracteerruimte regelt de Beleidsregel
contracteerruimte ook de verdeling van een aantal geoormerkte gelden.
Geoormerkte gelden zijn beschikbaar voor:
a) AIV-preventie (advies instructie en voorlichting) en voedingsvoorlichting. De
geoormerkte middelen zullen over de zorgkantoren verdeeld worden naar rato van de
werkelijke productieafspraken 2005. Voor 2006 is het bedrag voor AIV-preventie en
voedingsvoorlichting gemaximeerd op € 16 miljoen.
b) Zorgzwaarte verpleeghuizen. Voor 2006 heeft VWS een bedrag beschikbaar gesteld van
€ 95 miljoen voor zorgzwaarte in verpleeghuizen. Bij de productieafspraken kan voor
1 maart 2006 een verzoek tot honorering in het budget van zorgzwaarte ingediend
worden. Het betreft een landelijk geoormerkt bedrag. Over dit onderwerp ontvangt u
binnenkort een circulaire.
c) Zorgzwaarte gehandicaptenzorg. Voor de gehandicaptenzorg is voor 2006 een bedrag
van € 37 miljoen voor extreme zorgbehoefte beschikbaar. De verwerkingssystematiek is
hetzelfde als voor de zorgzwaarte bij verpleeghuizen. Over dit onderwerp ontvangt u
binnenkort een circulaire.
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Beslismodel budgetverzoeken
Voor 2005 heeft CTG/ZAio een beslismodel ontwikkeld om prijs en volume te kunnen
vaststellen ongeacht of partijen een gezamenlijk dan wel eenzijdig verzoek hebben
ingediend. Dit model zal in 2006 eveneens gehanteerd worden. Het beslismodel vermijdt dat
CTG/ZAio zich moet uitspreken over de vraag welke q redelijk, noodzakelijk of wenselijk is.
Als tussen de partijen verschil van inzicht over de q bestaat, gaat CTG/ZAio uit van het
productievolume waarover partijen het wel eens zijn: het gemeenschappelijke deel, oftewel
de laagste van de twee q's. Als verschil van inzicht bestaat over de te hanteren prijs p,
voorziet het beslismodel erin dat de maximum beleidsregelwaarde wordt gehanteerd.
Verwerking budgetverzoeken
De Beleidsregel contracteerruimte 2006 stelt een maximum aan het totaalbedrag van de
ingediende budgetverzoeken. Alle in een zorgkantoorregio ingediende verzoeken zullen
tezamen worden beoordeeld en tezamen worden getoetst aan de per zorgkantoorregio
geldende contracteerruimte. Overschrijding van de contracteerruimte wordt niet
gehonoreerd. Bij overschrijding vindt een naar rato vermindering plaats van de
aanvaardbare kosten van alle instellingen die in de betreffende ronde een budgetaanvraag
hebben ingediend.
Voor de geoormerkte gelden voor de zorgzwaarte in de verpleeghuizen en
gehandicaptenzorg geldt dat indien de gelden niet geheel benut worden, de Staatssecretaris
in de loop van 2006 zal aangeven op welke wijze de resterende middelen zullen worden
ingezet.
De Beleidsregel contracteerruimte 2006 (CA-46) kunt u downloaden van onze website
www.ctg-zaio.nl en geldt onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van VWS.
Hebt u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw
vaste contactpersoon bij CTG/ZAio.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. Lagerwaard,
directeur Care

