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beleidsregel instandhoudinginvesteringen

In deze circulaire informeren wij u over de besluitvorming van CTG/ZAio over de beleidsregel
instandhoudinginvesteringen.

Geachte heer/mevrouw,
In zijn vergadering van 19 september 2005 heeft het CTG de beleidsregel
instandhoudinginvesteringen vastgesteld (CA-6/CI-848). In deze beleidsregel zijn de
normatieve inventarisaanschaffingen aangepast met de index voor de prijsontwikkeling van
de consumptie van huishoudens (CEP-cijfer). De bedragen voor instandhouding en voor
normatieve kapitaalslasten zijn aangepast met de ontwikkeling van de bouwkostenindex
voor de gezondheidszorg van het Bouwcollege. In de beleidsregel
instandhoudinginvesteringen zijn naast de trend ook een tweetal autonome wijzigingen
verwerkt.
De eerste wijziging betreft een algemene verlaging van de bouwnormen met 2,25% op
grond van aanbestedingsresultaten en een specifieke verlaging van 3% voor de
ziekenhuissectoren gebaseerd op de specifieke aanbestedingsresultaten van de sector.
Het trendpercentage van 3,25% is zoals gebruikelijk opgebouwd uit de volgende twee
elementen. Een voorcalculatiepercentage voor 2005 van 1,25% en een nacalculatie over
2004 van 1,98% (1,0125*1,0198=1,0325). Het percentage van 3,25% wordt ook toegepast
op de in de budgetten opgenomen huurkosten, die in aanmerking komen voor jaarlijkse
indexering.
Voor de AWBZ-sectoren zijn de bedragen in de beleidsregel instandhoudinginvesteringen
verhoogd met 0,93% naar prijsniveau 2005. De verhoging is het saldo van de verhoging met
de bovengenoemde trend van 3,25% en een verlaging met 2,25% op grond van een
autonome verlaging van de bouwkostennormen. Uit onderzoek naar
aanbestedingsresultaten in 2004 is gebleken dat aanbestedingen binnen de AWBZ sectoren
gemiddeld 7,5% lager uitvallen dan de bedragen waarvoor het Bouwcollege vergunningen
heeft afgegeven. Het bouwcollege heeft op grond hiervan besloten de aanpassing van de
bouwnormen naar het prijsniveau van 1 januari 2005 niet door te voeren. Dit komt overeen
met een korting van 2,25%.
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Bij de ziekenhuissectoren komt het voordeel op de aanbestedingen uit op 13,6%. In verband
hiermee heeft het Bouwcollege de bouwkostennormen voor de ziekenhuizen extra
benedenwaarts bijgesteld met 3%. De instandhoudingbedragen lopen hiermee in de pas,
waardoor de aanpassing hier in totaal uitkomt op -/- 2,1% .
De tweede wijziging betreft een ophoging van het normaantal m2 per bed voor de
voorzieningencentra. Deze vier instellingen zijn tot nu toe voor de instandhouding
behandeld als verpleeghuizen terwijl hun werkelijke m2 daar ver boven liggen. In de
beleidsregel is voor de normatieve m2 nu aangesloten bij de norm die het Bouwcollege
enige tijd geleden heeft geadviseerd aan VWS van 105 m2 per bed.
U kunt de gewijzigde beleidsregel CA-6/CI-848 vinden op onze website, www.ctgzaio.nl. Dit
besluit wordt bekend gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van
VWS.
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