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Voorwoord
Ook in de februari-uitgave van Geregeld in de Zorg vindt u weer de actuele berichtgeving
over relevante vraagstukken in de zorgsector, zoals de schaarste op de arbeidsmarkt,
kwaliteitsverbetering en administratieve lastenverlichting. Een ander thema dat in
toenemende mate belangstelling krijgt is het dreigende tekort aan verpleeghuisplaatsen.
Wij hebben de belangrijkste berichten weer verzamelt, uiteraard voor u, maar zeker ook
voor ons zelf. Onze beroepsregels schrijven dit namelijk nadrukkelijk voor. Letterlijk staat
er in ons handboek: ‘De accountant dient zich inzicht te verwerven in: de relevante
sectorspecifieke factoren, regelgeving en andere externe factoren… (NV COS 315.11)’.
Wij hebben deze aansporing niet nodig. Het belang van kennis van en in inzicht in actuele
vraagstukken in de zorgsector wordt ons dagelijks bevestigd in de contacten met onze
opdrachtgevers en andere partijen in de zorgsector. En ook bij onze controlewerkzaamheden blijkt keer op keer dat het inzicht onmisbaar is.
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Bij het samenstellen van deze uitgave is uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste of onvolledige informatie of voor schade die als gevolg hiervan
ontstaat. Gezien het algemene karakter van de uitgave kunnen wij niet instaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties.
Alle rechten voorbehouden
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Uitgelicht
1. Administratieve lastenverlichting, er is hoop
Onlangs publiceerde Henk Bolhuis een kernachtige blog met de bovengenoemde titel.
Henk Bolhuis is vanuit zijn functie als manager bedrijfsvoering bij Warande, een
ouderenzorgorganisatie in Zeist en omstreken, en als lid van vereniging Fizi (ervarings)deskundige. In zijn blog schrijft hij onder andere:
“De veelheid en complexiteit van regeltjes op administratief gebied is voor financials in de
zorg een mooie garantie op werk. Maar daarmee hebben we wel ongeveer het enige
voordeel benoemd! Voor alle duidelijkheid; regels en bureaucratie hebben een belangrijke
regulerende functie, zonder wordt het een complete chaos. Maar een overkill aan regels
werkt verlammend en maakt dat we wegdrijven van de bedoeling (goede zorg voor onze
cliënten en patiënten), en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn….” Hij signaleert echter
ook een positieve ontwikkeling: ‘Je voelt aan alles dat er een kentering gaande is bij alle
belanghebbenden. De absurditeit van de overregulering wordt door steeds meer
betrokkenen erkend en gedeeld. En daarmee dus ook de wil en het draagvlak om tot
werkelijke veranderingen en vereenvoudiging te komen. De tijd is rijp voor de omslag!’’
Fizi, de vereniging van financials in de zorg, heeft de krachten en kennis gebundeld in de
projectgroep ‘Aanpak administratieve lasten’. Een eerste wapenfeit was het overleg op
28 januari jl. met een aantal accountants vanuit de sectorcommissies Coziek en het
Accountancy Platform Zorgverzekeraars (van de NBA) aan tafel met VWS en andere
betrokken partijen. Het overleg heeft een aantal thema’s opgeleverd dat de komende tijd
verder zal worden uitgewerkt: integrale verantwoording, modelprotocollen, horizontaal
toezicht en de WNT.
Wij volgen de voortgang met belangstelling. En meer dan dat: wij dragen ons steentje bij.
Collega Matthias Stout is – volledig gesponsord door Verstegen accountants en adviseurs
– projectleider van de Fizi-werkgroep ‘Administratie lastenverlichting’.

2. Regeling compensatie transitievergoeding
Eind februari is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant
gepubliceerd. Deze regeling is een nadere uitwerking van de wet die in 2018 is
aangenomen. De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding
die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig
arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.
De regeling bevat praktische zaken zoals de termijn waarbinnen de compensatie kan
worden aangevraagd, beslistermijnen van het UWV en de voor de aanvraag benodigde
informatie.
Het doel van de wet en de regeling is dat drempels die werkgevers ervaren voor het
beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden - waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven, maar geen salaris ontvangen - worden weggenomen.
De regeling is op zich zelf al interessant, maar is ook van belang bij het opstellen van de
jaarrekeningen 2018. Het recht op deze vergoeding betekent namelijk dat een vordering
ontstaat die moet worden verwerkt in de jaarrekening 2018.
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3. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat vanuit het veld is geprobeerd de verhouding 85%
personeel en 15% andere uitgaven bij te stellen. De minister is tot nog toe echter niet
bereid gevonden hierin mee te gaan. Dit is natuurlijk een tegenvaller voor de sector omdat
de meeste zorgorganisaties niet voldoende personeel kunnen vinden om het beschikbare
budget te benutten. Het belang van actieve personeelswerving en -opleiding blijft hiermee
onverminderd groot.
Voor 1 mei 2019 zal een eerste aanlevering van realisatiecijfers aangaande het
kwaliteitsbudget moeten plaatsvinden. Vektis is nog druk doende met het inregelen van
een digitale portal waarbinnen de aanlevering kan worden gedaan. Naar verwachting is de
portal medio april gereed. Naar wij begrepen, is het invoergemak bij de ontwikkeling van
de portal een belangrijk criterium. Dit streven juichen we uiteraard toe.
Ook worden stappen gezet rondom de verantwoording en controle van het
kwaliteitsbudget. Een concept accountantsprotocol ligt inmiddels ter beoordeling voor bij
de betrokken werkgroep vanuit ActiZ en ZN en bij de NBA. In een volgende nieuwsbrief
hopen wij u daarover verder te kunnen informeren!
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Advertentie

Pagina 5

Geregeld in de Zorg

februari 2019

Actuele ontwikkelingen in de zorg
Regeling compensatie transitievergoeding
(Bron: ActiZ – thema-artikel 4 maart 2019)

Vanaf 1 april 2020 kunnen de aanvragen bij UWV worden ingediend voor de betaalde
transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. De wet was al aangenomen en
gepubliceerd. Ook de beoogde datum van inwerkingtreding was bekend, maar het is nu
definitief.
Dit blijkt uit de Regeling compensatie transitievergoeding die 26 februari 2019 is
gepubliceerd. Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding
heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet
verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding
heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.
Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de
arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt. De Wet arbeidsmarkt in balans
(WAB), die nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, bepaalt dat de arbeidsongeschiktheid
wel ten minste twee jaar moet hebben geduurd.
De aanvragen
Aanvragen voor de betaalde vergoeding in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020
moeten worden ingediend voor 1 oktober 2020. Aanvragen voor de vergoedingen betaald
vanaf 1 april 2020 moeten worden ingediend binnen zes maanden na betaling. Bepalend
hiervoor is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de
werkgever.
Aanvragen die te vroeg of te laat worden ingediend worden afgewezen. Als binnen de
aanvraagtermijn een incomplete aanvraag is ingediend en die aanvraag na afloop van de
aanvraagtermijn, maar binnen de door UWV gestelde hersteltermijn, wordt aangevuld, is
sprake van een tijdig ingediende aanvraag. Op de beslissing van UWV op de aanvraag staat
bezwaar en (hoger) beroep open.
De gegevens voor het indienen van de aanvraag
UWV komt nog met een formulier waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor
het kunnen beoordelen van de aanvraag, die (zoveel mogelijk) langs elektronische weg
verloopt.
Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet
UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:
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dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, en de duur daarvan;



dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;



dat transitievergoeding is betaald;



hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en



hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Geregeld in de Zorg

februari 2019

De werkgever zal hiertoe veelal de volgende gegevens verstrekken:


De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.



Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden
waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
o

de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor
opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

o

de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst
om die reden is ontbonden; of

o

de beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst
wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd (NB Na afloop van de
periode van het opzegverbod!).



Bij beëindiging zonder toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat
de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de
periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de
behandelend bedrijfsarts.



Loonstroken m.b.t. tijdens ziekte betaalde loon.



De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.



Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen
betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding
is voldaan. Als bij beëindiging zonder toestemming van UWV, UWV een beschikking
heeft gegeven op de aanvraag voor een WIA-uitkering of een uitkering op grond van
de Ziektewet, blijkt uit die gegevens al dat de werknemer ziek was bij het einde van
de arbeidsovereenkomst.

Het geld moet op aan personeel, dat is de ratio
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 25 februari 2019)

Verpleeghuizen moeten de extra kwaliteitsgelden van de overheid voor de verpleeghuizen
(2,1 miljard euro) zoveel mogelijk besteden aan extra zorgpersoneel. ‘Dat is wat bewoners
willen, dat is waar de motie-Roemer toe oproept en het is ook zo afgesproken in het
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.’
Op 20 februari 2019 was er een Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg met de vaste
Kamercommissie van VWS. Net als een paar weken eerder in een soortgelijk debat over
ouderenzorg, bleek minister De Jonge van Volksgezondheid niet geneigd de verdeelsleutel
zoals vastgesteld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg los te laten. De Jonge: ‘Het is mijn
opdracht het Kwaliteitskader werkelijkheid te laten worden. Het geld moet op aan
personeel, dat is de ratio.’
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Rigide verdeelsleutel
In het Kwaliteitskader is afgesproken dat 85 procent van het extra budget voor
kwaliteitsverbetering van de verpleeghuizen moet worden uitgegeven aan ‘extra handen
aan het bed’. ActiZ vindt deze verdeelsleutel te rigide, mede omdat het benodigde
personeel niet beschikbaar is op de huidige krappe arbeidsmarkt. Bovendien zorgt de
toenemende vergrijzing voor een enorme extra vraag aan zorgprofessionals. ActiZ wil
daarom dat het extra kwaliteitsgeld wordt verdisconteerd in de reguliere Wlz-tarieven,
zodat zorgaanbieders meer ruimte krijgen om de juiste investeringen voor de lange termijn
te doen. De huidige verdeelsleutel zorgt bovendien voor onnodige en onwenselijke
administratieve rompslomp. Maar minister De Jonge en CDA-Kamerlid Slootweg ‘zijn nog
niet zover’ om de verdeelsleutel aan te passen. Vooralsnog sluiten de coalitiepartijen zich
aan bij deze opstelling.
Fundamentele keuzes
Volgens ActiZ dwingen de voortdurend groeiende zorgzwaarte en de demografische
veranderingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor
ouderen en chronisch zieke mensen willen inrichten. De blik van de minister moet daarom
verder reiken dan de scope van de huidige kabinetsperiode. In de aanloop naar het AO
Verpleeghuiszorg heeft ActiZ de betrokken Kamerleden hierop geattendeerd en ook de
media opgezocht. Dit leidde onder meer tot publicaties in Trouw, Algemeen Dagblad,
Zorgvisie, Skipr en een optreden in het Radio 1 Journaal. De vaste Kamercommissie VWS is
onder meer voorzien van een position paper van ActiZ.
Meer flexibiliteit
Kamerbreed werd de huidige verdeelsleutel ter discussie gesteld, ook coalitiepartijen
ChristenUnie (CU) en VVD drongen aan op meer flexibiliteit in de besteding van het geld.
Maar beide partijen wilden niet zover gaan om de minister nu al op te roepen de verdeling
aan te passen. ‘De 85-15 regeling staat onder druk, ga daar flexibel mee om’, vroeg CUwoordvoerder Segers de minister. ‘Geef zorgaanbieders speelruimte. Want met
investeringen in middelen kun je mensen vrijspelen. Zet daar geen Berlijnse Muur tussen.’
Maar Segers voegde daar snel aan toe: ‘Ik ga het niet politiek spannend maken, we moeten
de prikkel houden op meer personeel.’
De minister complimenteerde de zorgaanbieders met de ingediende plannen voor het
extra kwaliteitsgeld. ‘De sector doet exact wat het gevraagd is, en zelfs meer: er is, op tijd,
voor 660 miljoen euro aan plannen ingediend.’ Daarom is volgens de minister ‘het gesprek
over wat als het straks niet lukt, nu niet aan de orde. Tot nu toe gaat alles volgens plan.’
Vertrouwen geven
Ook Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) vroeg zich af waarom de verdeling van de
kwaliteitsbudgetten buiten de reguliere tarieven wordt gehouden. ‘We moeten
vertrouwen geven aan zorgaanbieders, erop vertrouwen dat ze de juiste investeringen
doen. Door deze extra geldstroom ontstaan ook verschillen tussen organisaties. Hoe gaan
we dat later weer rechtbreien?’, vroeg zij zich af. En: ‘Wanneer laat de minister deze harde
knip los? We moeten ons niet blindstaren op het kwaliteitskader.’ Ellemeet kreeg bijval van
D66-er Bergkamp. Ook zij gaf aan zorgen te hebben over de versnipperde financiële
verantwoording van het geld. Eerder dienden de twee volksvertegenwoordigsters hier
al een motie over in.
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Buitenlandse toetreders
Verschillende Kamerleden, waaronder die van SP en CDA, stelden vraagtekens bij de
interesse van buitenlandse spelers in de Nederlandse zorg. Voorafgaand aan het AO stond
er onder meer in het Financiële Dagblad een artikel over de belangen van de Franse
multinational Orpea in het Nederlands zorgvastgoed. De SP wilde van de minister weten of
het kabinet het verbod op winstuitkering gaat uitbreiden. De minister antwoordde dat het
kabinet voor de zomer een brief naar de Tweede Kamer stuurt over dit onderwerp, maar
dat hij niet op voorhand bezorgd is over buitenlandse toetreders. Hij wees erop dat er ‘veel
investeringsvolume nodig is in de vastgoedkant van de zorg’.

Vastgoed
Stimuleringsregeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 27 februari 2019)

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen
bevorderen. Nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers komen moeilijk
van de grond, ook omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet
dit voorjaar een stimuleringsregeling hiervoor open.
Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter
mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg,
ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door
de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen
voor een groep ouderen. Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar
indien nodig helpen.
Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties zijn hiermee
bezig. Toch blijkt het lastig om nieuwe woonvormen van de grond te krijgen. Banken,
pensioenfondsen en investeerders stellen maar beperkt middelen ter beschikking om
innovatieve woonvormen voor de groep van ouderen met lagere- en middeninkomens tot
stand te brengen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Met de regeling worden
de risico’s afgedekt die niet in de markt worden gedekt.
Stimuleringsregeling Woonzorgarrangementen
De regeling richt zich op vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of
gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, al dan
niet in combinatie met elkaar, met een minimum van 5 wooneenheden en een maximum
van 40 wooneenheden. Initiatieven waar zorgorganisaties en/of woningcorporaties aan
meewerken kunnen ook een beroep doen op deze regeling. De nieuwe woonzorgarrangementen moeten leiden tot minder zorg en/of ondersteuning, meer ontmoeting
(sociale cohesie) en dat van uit de initiatieven diensten en zorg in de omgeving goed
toegankelijk zijn.
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Deze regeling helpt bij de financiering met een garantiestelling of lening en bestaat uit drie
onderdelen:
1. Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de
haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar
schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd.
2. Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de
planontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen
wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten.
3. Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de
bouw- en nafinancieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te
krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor
zo’n 50 projecten worden geborgd.
Het plafond aan mogelijke borgstellingen loopt de komende jaren op. Vanaf 2021 kan het
maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn.
De regeling wordt voorjaar 2019 opengesteld.
Langer thuis
Het aantal ouderen neemt toe in Nederland van zo’n 1,3 miljoen 75-plussers in 2019 tot
2,1 miljoen in 2030. Ouderen worden ook ouder, blijven langer vitaal en wonen als gevolg
daarvan langer zelfstandig thuis. In het programma Langer Thuis wordt ingezet op het
verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor
de groeiende groep thuiswonende ouderen. Het programma Langer Thuis is samen met de
programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact
voor de Ouderenzorg waarin ruim 200 partijen, waaronder ActiZ, zich committeren aan het
verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid,
de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuis wonen beter mogelijk te
maken.
Meer informatie
Voorbeelden van nieuwe woonvormen

Scherpe stijging bouwkosten
(Bron: VGN - nieuwsbericht 15 februari 2019)

In 2018 zijn de bouwkosten voor alle soorten projecten sterk gestegen. Dat blijkt uit
berekeningen van het Bureau Documentatie Bouwwezen. Dit bureau heeft tevens de
specifieke bouwkosten in de gezondheidszorg in kaart gebracht. De structurele en
conjuncturele stijging van deze kosten bedraagt in 2018 in totaal ruim 5%.
Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting heeft de nieuwe indexen en richtgetallen
gepubliceerd, uitgesplitst in cure en care. Voor de care geldt € 1.912 per m² (inclusief btw).
Met behulp van deze getallen kunnen instellingen de budgetten berekenen voor hun
bouwprojecten. Daarbij moet u rekening houden met het feit dat deze prijsstijging, die het
gevolg is van de huidige krapte op de bouwmarkt, samenvalt met maatschappelijke
veranderingen die ook zullen leiden tot hogere vastgoedkosten, zoals verduurzaming en de
uitvoering van de afspraken in de Green Deal.
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Duurzaamheid, energieverbruik en circulaire economie zullen tot aanpassingen in de bouw
gaan leiden en daarmee kostenverhogend werken.
De meest recente indexcijfers vindt u via deze link.

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg
Ontwikkelsubsidie Lokale netwerken ouderenzorg
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 5 februari 2019)

Het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bestaat uit verschillende
onderdelen. Een van die onderdelen is het professionaliseren en verder ontwikkelen van
lokale netwerken voor ouderenzorg en -ondersteuning. Eind januari start een
subsidieoproep voor een ontwikkelsubsidie voor lokale netwerken die samenhangende
ouderenzorg bieden (Fase-1).
Met deze subsidie kunnen netwerken van (zorg)professionals die ondersteuning en zorg
bieden aan thuiswonende ouderen (van 75 jaar en ouder) een (organisatie)deskundige
inhuren. Deze deskundige helpt hen om hun netwerk verder te ontwikkelen en te
verstevigen.
Aanvragen tot maart 2019
Fase-1 biedt een ontwikkelsubsidie met een looptijd van 4 maanden. Het maximale budget
per project is € 17.500. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen worden ingediend van
januari tot maart 2019. De tweede ronde wordt later in 2019 verwacht.
Informatie subsidieregeling
Wilt u met uw netwerk eerst het proces organiseren en vervolgens inhoudelijke
onderwerpen verder uitwerken en het proces en de werkwijzen hierop aanpassen? Ga dan
naar de site van ZonMw voor algemene informatie over de subsidieregeling en de 3
subsidie-fasen of voor meer algemene informatie over het ZonMw programma LZO.

Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector
Update implementatie Wzd met overzicht producten en activiteiten
(Bron: VGN - nieuwsbericht 5 februari 2019)

Eind 2018 informeerden we u over de stand van zaken omtrent de implementatie van de
Wet zorg en dwang (Wzd). Graag geven wij u met dit artikel weer een update over de
implementatie van de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 in werking treedt.
Op dit moment is de Wijzigingswet zorg en dwang nog in behandeling in de Tweede Kamer.
De verwachting is dat einde van dit voorjaar (of in de zomer) deze Wijzigingswet door de
Tweede en Eerste Kamer wordt aanvaard. Er staan twee wijzigingsvoorstellen (over de
Wzd-functionaris en wanneer een externe deskundige moet worden ingeschakeld) in
deze wetswijziging, maar de VGN heeft samen met ActiZ veel wijzigingsvoorstellen
gedaan om de wet beter uitvoerbaar te maken voor de praktijk (zie artikel
https://www.vgn.nl/artikel/27207 voor al onze voorstellen).
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Meerdere fracties in de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van onze voorstellen de
minister gevraagd met meer wijzigingen te komen. Het is nog onduidelijk of voorstellen
worden overgenomen door de meerderheid van de Tweede Kamer of de regering.
Hoewel de wet dus nog gaat veranderen, zijn we natuurlijk wel aan de slag met de
voorbereidingen om de wet en de daaruit vloeiende informatie voor de leden inzichtelijk
te maken, zodat de wet ook kan worden geïmplementeerd. Zowel VWS als de IGJ is op de
hoogte van het feit dat de voorbereidingen om de wet goed te kunnen laten landen op
1 januari 2020 grote vertraging hebben opgelopen. De betekenis hiervan voor de
implementatie is echter nog niet duidelijk. We zijn hierover in afstemming met IGJ en VWS.
De vertraging is mede veroorzaakt doordat het implementatieplan van VWS zelf vertraagd
was, de indiening van de Wijzigingswet zorg en dwang bij de Tweede Kamer vertraagd was
en ook de totstandkoming van de nodige AmvB’s en ministeriële regelingen is vertraagd en
nog steeds niet allemaal beschikbaar zijn. Kortom: er komt dit voorjaar dus nog de nodige
nieuwe informatie beschikbaar die gevolgen heeft voor de producten die door VWS en
veldpartijen worden gemaakt ten behoeve van de implementatie.
Overzicht activiteiten en producten
Bijgaand treft u in bijlage 1 een overzicht aan van de tot nu toe bekende activiteiten en
producten die door de VGN (al dan niet samen met anderen) worden gemaakt. Indien
bekend met streefdatum van publicatie. Gedurende het jaar zal deze lijst worden
aangevuld/aangepast met nieuwe activiteiten en producten. In deze lijst is ook opgenomen
de producten en activiteiten die VWS dit jaar zal ondernemen. Zodra bekend is wat andere
veldpartijen gaan maken (het offertetraject hiervoor bij VWS loopt nog) wordt dit eveneens
in deze bijlage opgenomen.
U treft in dit bericht het volledige plan van aanpak implementatie Wzd van VWS aan, met
de bijbehorende activiteitentabel. De producten die VWS zal maken zijn ook opgenomen
in het overzicht in bijlage 1. (…)
Vindplaats informatie en documenten
Waar vindt u gemakkelijk alle voor u relevante informatie en producten die verschijnen?
De VGN zorgt er voor dat alle informatie en producten die voor de leden relevant zijn, op
één plek bij elkaar komen te staan op de VGN site. U wordt daarover zo spoedig mogelijk
nader geïnformeerd. Onder het thema Kwaliteit / Wet zorg en dwang op onze website
vindt u eerdere artikelen over de Wzd. Ten slotte vindt u op www.dwangindezorg.nl
informatie over gedwongen zorg. Dus niet alleen over de Wzd (en de Wvggz), maar ook
andere informatie over gedwongen zorg.
Bijlagen
Zie website VGN
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Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector
Toegang tot Wet langdurige zorg ook voor mensen met een psychische stoornis
(Bron: Rijksoverheid - nieuwsbericht 15 februari 2019)

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben,
kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat hierbij naar
verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de
nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet. De ministerraad heeft op
voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd
met toezending van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft het kabinet
invulling aan een van de voornemens uit het regeerakkoord en wordt tegemoetgekomen
aan een lang geuite wens van partijen in de GGZ-sector.
Met dit wetsvoorstel worden mensen met een psychische stoornis voor de toegang tot de
Wlz niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke
handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.
Doordat in de indicatiestelling de psychische problematiek wordt meegenomen in de
beoordeling door het CIZ, wordt er gekeken naar de mens als geheel.
Lange termijn zekerheid voor patiënten
Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange
termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan
te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid
dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Bij een combinatie van
beperkingen, zoals autisme met licht verstandelijke beperking, wordt de mogelijkheid om
passend zorgaanbod te vinden vergroot.
Zorg voor kwetsbaren op allerbeste manier regelen
Staatssecretaris Blokhuis: ‘Deze aanpassing is bedoeld voor kwetsbare mensen die het echt
niet hebben getroffen in hun leven. Hiermee zetten we een extra stap om de zorg die zij
zolang als nodig, dat kan levenslang zijn, op de allerbeste manier te regelen. Deze patiënten
en hun naasten hebben al genoeg zorgen. Met lange termijn meer zekerheid over de goede
zorg waar ze van op aan kunnen, hoop ik dat we iets van hun zorgen kunnen verlichten.’
Meer dan 15 betrokken partijen
Het aanpassen van de Wlz is een proces dat met grote zorgvuldigheid moet gebeuren,
omdat het om kwetsbare mensen gaat die ook tijdens het proces zoveel mogelijk zekerheid
verdienen. Vanaf 2020 wordt vastgesteld of de cliënt toegang heeft tot de Wlz. Het
ministerie werkt met meer dan 15 betrokken partijen samen, zoals CIZ, GGZ Nederland,
cliëntorganisaties, beroepsgroepen, brancheorganisaties, ZN, VNG, Zorginstituut en CAK.
Per regio zullen de betreffende zorgorganisaties worden geïnformeerd. Uitgangspunt bij
de samenwerking is dat de overgang voor cliënten zo soepel mogelijk zal verlopen.
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Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz
(Bron: GGZ-Nederland - nieuwsbericht 21 februari 2019)

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop
van zorg voor de jeugd. Dit leidt niet overal tot kostendekkende tarieven waardoor er op
onderdelen flink onder de kostprijs specialistische jeugd-ggz wordt geboden. Dit is geen
houdbare situatie.
GGZ Nederland heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar reële kostprijzen,
zodat het gesprek tussen gemeenten en aanbieders kan gaan over kwalitatief goede en
passende zorg voor de jeugd.
Kostprijsonderzoek
Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door Berenschot. Berenschot heeft
benchmarkonderzoek gedaan bij 21 jeugdhulpaanbieders, waaronder 16 aanbieders van
jeugd-ggz. De volgende vragen stonden centraal: wat is de kostprijs van de aanbieder, uit
welke kostprijselementen is deze opgebouwd en hoe verhoudt deze zich tot die van
vergelijkbare organisaties binnen het jeugddomein?
Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemende aanbieders over het jaar 2017 gemiddeld een
resultaat van -3% hebben gerealiseerd. In een aantal gevallen zijn er tekorten tot 18%. De
huidige financiering van jeugd-ggz leidt tot tekorten, deze zijn niet zonder risico en op
termijn onhoudbaar.
Berenschot heeft de resultaten verwerkt in een handreiking. Met deze handreiking bieden
zij gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz handvatten om het gesprek te voeren over
reële kostprijzen en tarieven, gebaseerd op gevalideerde benchmarkcijfers.
Rechtszaken
Recent is een aantal rechtszaken geweest tussen gemeenten en instellingen waaruit bleek
dat de tarieven te laag waren. Een rechter oordeelde - in een hoger beroepsprocedure dat gemeenten ‘behoorlijk onderzoek’ moeten doen voor het bepalen van reële tarieven,
waarbij rekening gehouden wordt met een realistische kostprijs van de zorg. Daarnaast
moet er sprake zijn van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdggz en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. De rechter heeft criteria
geformuleerd waarmee rekening gehouden dient te worden. "De handreiking, op basis van
het onderzoek van Berenschot, voorziet hierin!", aldus advocaat Yvonne Maasdam.
Samen verantwoordelijk
GGZ Nederland is blij met het uitgevoerde onderzoek. Met name met de handreiking die is
opgesteld door Berenschot. Hiermee is vanaf heden een onafhankelijk instrument
beschikbaar dat gemeenten en zorgaanbieders helpt om te focussen op waar het werkelijk
om gaat; de juiste hulp op het juiste moment voor kinderen en jeugdigen die dat
nodig hebben. Dat is wat gemeenten en aanbieders bindt en waar zij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in hebben.
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Arbeidsaangelegenheden
Per 2020 verruiming werkkostenregeling voor met name kleine werkgevers
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 5 februari 2019)

Het werkkostenbudget wordt per 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van
het totale fiscale loon. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van
staatssecretaris Snel van Financiën.
Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (= de loonsom van
alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte.
Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals
voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.
Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale
loon. Dit betekent bij een loonsom van € 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie
€ 6.800 onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800 nu. Voor het bedrag
boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden- en
kleinbedrijven hebben hier voordeel van.
Gerichte vrijstelling vergoeding kosten aanvraag VOG
Daarnaast wordt de vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag
(VOG) per 2020 een gerichte vrijstelling. Dit betekent dat de vergoeding onbelast kan
worden gegeven zonder dat deze ten koste gaat van het werkkostenbudget.
De verruiming van de werkkostenregeling is een uitwerking van de € 100 miljoen die door
het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het
MKB. De verruiming is volgens de staatssecretaris in nauw overleg met vertegenwoordigers
van het MKB vormgegeven.
In de brief aan de Tweede Kamer houdt de staatssecretaris nog wel een slag om de arm
wat betreft de inwerkingtredingsdatum, omdat de uitvoeringstoets van de Belastingdienst
nog moeten volgen. Ook moeten de softwareleveranciers van salarisverwerkingsprogramma’s nog aangeven of zij de wijzigingen tijdig kunnen verwerken voor inwerkingtreding per 2020.
Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 1 februari 2019
Bron: Kamerbrief invulling € 100 miljoen lastenverlichting mkb
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Juridische zaken
In het hoofdstuk Juridische Zaken informeert Ten Holter/Noordam advocaten u over de
belangrijkste juridische ontwikkelingen voor de zorgsector.
Openbaarmaking van inspectiegegevens
De rijksoverheid blijft bij inspectiegegevens veel waarde toekennen aan openbaarheid van
die gegevens. Dit is niet anders in de zorg. Per 1 februari 2019 is de eerste tranche van het
Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet,
in werking getreden. Kort daarop volgde de al aangekondigde tweede tranche van deze
amvb, betreffende de openbaarmaking van calamiteitenrapporten. Deze moet later in
werking treden.
De Gezondheidswet en Jeugdwet geven aparte grondslagen voor het openbaar maken van
inspectie- en uitvoeringsgegevens. Hoewel de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ook
in algemene zin een grond geeft voor het uit eigen beweging openbaar maken van
informatie door de overheid, maken deze wetten het mogelijk om specifieke informatie
aan te wijzen die openbaar gemaakt moet worden. De Gezondheidswet en de Jeugdwet
maken openbaarmaking op veel grotere schaal mogelijk. Dit komt doordat de (in de Wob
vereiste) individuele belangenafweging achterwege wordt gelaten en dat op onderdelen
wordt afgeweken van het reguliere bestuursrecht. Hierdoor wordt de procedure voor
openbaarmaking veel minder bewerkelijk, waardoor grootschalige openbaarmaking
mogelijk is.
De Gezondheidswet en de Jeugdwet zijn weliswaar ingesteld op grootschaliger
openbaarmaking dan de Wob, maar daar staat tegenover dat er meer beperkingen gelden.
Zo staan beide wetten bijvoorbeeld niet toe dat persoonsgegevens van derden, bepaalde
bedrijfsinformatie en bepaalde vertrouwelijke informatie openbaar worden gemaakt. Er
zullen op de Gezondheidswet toegespitste werkwijzen en modellen voor documenten
worden ontwikkeld, zodat enerzijds aan deze beperkende voorwaarden van de wet kan
worden voldaan en anderzijds de toegankelijkheid van de informatie gewaarborgd blijft.
Het ontwikkelen van goede modellen of werkwijzen zal nog enige tijd in beslag nemen.
Vandaar dat in het besluit zoals dat nu luidt, nog niet alle informatie opgenomen kon
worden die uiteindelijk openbaar gemaakt zal worden. Vandaar de invoering in
verschillende tranches, waardoor op termijn steeds meer informatie beschikbaar komt.
De IGJ zet haar openbaarmakingsbeleid zoals dat onder de IGZ is ingezet voort onder de
Gezondheidswet. Dit betekent dat uitkomsten van controle en onderzoek openbaar
worden gemaakt. Het gaat hier om uitkomsten op basis van risicotoezicht (RT) in ruime zin
en thematisch toezicht (TT). Op de openbaarmaking van schriftelijk vastgestelde
documenten, bevattende uitkomsten van controles en onderzoeken, zijn twee
uitzonderingen. De eerste betreft de calamiteitenrapporten (waarover tranche twee). De
tweede ziet op de reacties en besluiten op handhavingsverzoeken. Ook die zijn
uitgezonderd van openbaarmaking, omdat de motieven om een handhavingsverzoek in te
dienen zeer uiteen lopen en slechts in een zeer kleine minderheid van de gevallen naar het
oordeel van de inspectie terecht zijn en leiden tot nader toezicht.
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Met de tweede tranche - die dus als volgende inwerking moet treden - wordt beoogd dat
calamiteitenrapporten actief openbaar worden gemaakt. De identiteit van de
hulpverleners wordt niet openbaar gemaakt. Wel zal de naam van de aanbieder openbaar
worden gemaakt. Echter, wanneer de aanbieder, de locatie van de aanbieder waar de
calamiteit plaatsvond, of de vakgroep waar de calamiteit plaatsvond, klein van omvang is,
is de identiteit van de bij de calamiteiten betrokken hulpverleners eenvoudig herleidbaar.
Daarom is ervoor gekozen om voor deze categorieën een uitzondering te maken op het
principe dat de naam van de zorgaanbieder openbaar wordt gemaakt. Naast het openbaar
maken van de individuele calamiteitenrapporten, zal IGJ jaarlijks een geaggregeerd
overzicht publiceren van door aanbieders zelf onderzochte calamiteiten. Daarbij zal
duidelijk worden waar zich welke (typen) calamiteiten hebben voorgedaan.
Vooralsnog blijven boetebesluiten ook met de tweede tranche nog uitgezonderd van
openbaarmaking. De boetebesluiten zullen echter naar verwachting met een derde
tranche, drie jaar na inwerkingtreding van de wet, wel openbaar gemaakt gaan worden.
Goed om daar alvast rekening mee te houden.
Mr. Cornelis van der Sluis
Bestuurs- en omgevingsrechtadvocaat
088-2344567
sluis@thna.nl
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Contactgegevens
T. (078) 648 15 55
F. (078) 648 15 59
info@verstegenaccountants.nl

Postadres
Verstegen accountants en adviseurs
Postbus 574
3300 AN Dordrecht

Hoofdvestiging

Vestiging Assen

Vestiging Hoofddorp

Bezoekadres
Noordendijk 207
3311 RN Dordrecht

Bezoekadres
Zwedenlaan 22
9403 DE Assen

Bezoekadres
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp

