BELEIDSREGEL CA-275
Bureaukosten

Kenmerk

CA-275

1. Algemeen
a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als
omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd door zorgaanbieders die op
grond van artikel 17, tweede lid, en/of 18, tweede lid, Besluit
zorgaanspraken AWBZ zijn aangewezen.

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2008 en werkt terug
tot die datum indien de mededeling in de Staatscourant dat de
beleidsregel bij de NZa ter inzage ligt na deze datum plaatsvindt.

c.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2007.

d.

De Beleidsregel bureaukosten met nummer CA–202 eindigt op
31 december 2007.

e. De Beleidsregel bureaukosten met nummer CA-210 komt te
vervallen.
f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel
bureaukosten'.

2. Bureaukosten
2.1 Personeelskosten
Voor de bezetting van een entadministratie gelden de volgende
maximale salarisbedragen (inclusief sociale kosten):
2.1.1 Vaste component personeelskosten:
De vaste component personeelskosten bedraagt: € 741.049,2.1.2 Variabele component personeelskosten
Naast het vaste deel kan:
− per enting maximaal € 0,83 worden ingecalculeerd.
− per hielprik maximaal € 1,25 worden ingecalculeerd.
In geval van toediening van een combinatievaccin (DKTP-Hib of DKTPHib-HepB) wordt tweemaal de variabele component personeelskosten per
enting ingecalculeerd.
2.2
Automatiseringskosten
Maximaal kunnen de volgende bedragen ingecalculeerd worden:
Voor afschrijving, rente,
onderhoudskosten en
berichtenverkeer
Voor kosten in verband met GBAmutaties

Per jaar

€ 822.310,–

per record

€ 0,062
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2.3
Overige materiële kosten
Voor de overige materiële kosten is:
− maximaal € 0,629 per enting incalculeerbaar.
− maximaal € 0,215 per hielprik incalculeerbaar.
In geval van toediening van een combinatievaccin (DKTP-Hib of DKTP-HibHepB) wordt tweemaal de component materiële kosten per enting
ingecalculeerd.
2.4
Landelijke coördinatiekosten
Voor de kosten van landelijke coördinatie is maximaal € 0,073 per record
incalculeerbaar.

2.5
Kosten farmaceutisch toezicht
Voor de kosten farmaceutisch toezicht is maximaal € 1.926,− per locatie
incalculeerbaar.

2.6
Groothandelaarvergunning
Voor de groothandelaarvergunning is maximaal € 1.192,− incalculeerbaar.

2.7
Huisvestingskosten
Voor de huisvestingskosten worden de goedgekeurde exploitatiekosten 1994
tot uitgangspunt genomen.
Vanaf 1998 worden de huisvestingskosten jaarlijks trendmatig aangepast met
het Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie.

2.8
Overhead
Voor de kosten van overhead, waaronder begrepen de kosten van medisch
toezicht, wordt 5% van de totale kosten van de artikelen 2.1 tot en met 2.7
genomen.

2.9
Medisch adviseur
De kosten van de medisch adviseur zijn begrepen in de beleidsregelwaarden
voor de bureaukosten.

