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Voorwoord 
Terwijl wij ons voorbereiden op het ‘busy season’ zijn de financials onder de lezers 
ongetwijfeld al volop aan de slag met de jaarverslaggeving en productieverantwoordingen 
over 2018. Voor degene die daar druk mee zijn, moet het een geruststellende constatering 
zijn dat de eerste uitgave van “Geregeld in de Zorg’ voor het jaar 2019 niet de meest 
uitgebreide nieuwsbrief is die u in achterliggende jaren van ons hebt gekregen. 
Tegelijkertijd zult u merken dat deze nieuwsbrief weer waardevolle informatie bevat, 
vooral ook door de diverse bijlagen waarnaar wordt verwezen.  

We hopen van harte dat u daarnaast tijd vindt om kennis te nemen van het artikel dat 
recent in het Financieel Dagblad is verschenen over de bouwopgave die de zorgsector, met 
name de ouderenzorg, te wachten staat. De ontwikkeling is bekend, maar het artikel maakt 
op heldere wijze duidelijk hoe groot de uitdaging is. De oplossingen komen er ook, maar 
ondernemerschap en de ruimte daarvoor lijken daarvoor onmisbaar. 

Tot slot kunt u ook in 2019 weer regelmatig een juridische bijdragen verwachten van  
Ten Holter/Noordam advocaten. Deze keer een artikel vanuit het arbeidsrecht.   
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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 toepassingsmogelijk-
heden in specifieke situaties. 
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Uitgelicht 
1. Wie bouwt de nodige verpleeghuizen? 

In het financieel dagblad van 4 februari jl. stond te lezen: ‘Tot 2030 moeten er honderden 
nieuwe verpleeghuizen komen. Zorginstellingen kunnen die vaak zelf niet financieren, 
maar buitenlandse partijen kijken met interesse naar de Nederlandse markt’. 

Dit is de kern van een artikel dat is geschreven op basis van de inzichten van een drietal 
deskundigen uit de zorgsector: Rune Aresvik is consultant in de zorgmarkt en heeft veel 
contact met buitenlandse partijen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse zorgmarkt. 
Richard Janssen is hoogleraar aan de Erasmus en Tilburg University en houdt zich onder 
meer bezig met vastgoedbeleid in de langdurige zorg en tot slot Frans van der Plaat, partner 
bij Verstegen. 

Voor de ouderenzorg gaat momenteel alle aandacht uit naar kwaliteit en de uitdaging om 
voldoende personeel te vinden. De sector staat echter een minstens zo grote uitdaging te 
wachten. Tussen nu en 2030 zal het aantal 80 plussers toenemen van 0,8 naar 1,2 miljoen. 
Dit betekent naar verwachting een benodigde uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit 
met zo’n 30.000 à 35.000 plaatsen. De vraag is hoe deze capaciteit kan worden 
gerealiseerd.  

Diverse benchmark onderzoeken laten zien dat de VVT-sector in het algemeen een gezonde 
financiële positie heeft. Die positie is echter volstrekt onvoldoende om de benodigde 
capaciteitsuitbreiding te financieren. De oplossing ligt mogelijk bij buitenlandse partijen, 
die de Nederlandse zorgmarkt aantrekkelijk vinden vanwege de kwaliteit, stabiliteit en 
tarieven. Vooralsnog blijven de buitenlandse investeringen beperkt tot kleinschalige 
initiatieven, met name vanwege de beperkingen aan het uitkeren van winst.  

Het volledige artikel vindt u hier. 

 

2. Begroting en verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

In een vorige nieuwsbrief meldden we dat diversiteit in ervaringen bestaat rondom het 
‘gemotiveerd afwijken’ (lees: schonen van de cijfers in referentiejaar 2018). In de afgelopen 
maand zijn hier diverse cases voorbijgekomen waarbij zorgorganisaties niet tot 
overeenstemming konden komen met het zorgkantoor. Wij adviseren in die gevallen uw 
situatie bij ActiZ neer te leggen. ActiZ voert intensief overleg met ZN om de discussie 
rondom gemotiveerd afwijken te beslechten. 

Voor wat betreft de stand van zaken inzake het u bekende verantwoordingsmodel kunnen 
we melden dat ZN momenteel optimalisaties in het model verwerkt en een portal bouwt. 
Het streven is om in ieder geval vóór de eerste realisatie-uitvraag (1 april 2019) de portal 
klaar te hebben staan.  

De rondrekening waarbij een rapport van feitelijke bevindingen door de accountant zal 
worden afgegeven, wordt op dit moment door diverse zorgorganisaties getest. Aan de 
hand van de uitkomsten, zullen verdere verfijningen worden doorgevoerd. Het 
accountantsprotocol en de bijbehorende documenten (sjabloon opdrachtbevestiging en 
rapport van feitelijke bevindingen) zijn inmiddels gedeeltelijk in concept gereed. De 
planning is om deze eind maart geheel gereed te hebben. 

  

https://fd.nl/achtergrond/1287619/wie-bouwt-de-nodige-verpleeghuizen
https://zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3249733632
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3. De jaarrekening 2018 

Zorgorganisaties mogen zich ook over 2018 weer verantwoorden over het gevoerde beleid. 
Het opstellen van de jaarrekening is daarbij een belangrijk onderdeel. Regelgeving, 
instructies en modellen hiervoor zijn te vinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Wij 
ondersteunen onze relaties graag in dit proces door: 

- het organiseren van cursussen op drie locaties in de laatste week van februari; 

- het actualiseren van een voor de care-sector eenvoudiger toepasbaar jaarrekening-
model, gebaseerd op de door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde modellen 
(naar verwachting eind februari gereed); 

- het actualiseren van een sjabloon voor het bestuursverslag (zie volgende paragraaf); 

- het via de controleteams informeren van onze klanten over specifieke aandachts-
punten die dit jaar voor hen relevant (kunnen) zijn. 

We hopen natuurlijk dat het alle zorgorganisaties gaat lukken om tijdig hun jaarstukken af 
te ronden, met uiteraard een goedkeurende verklaring van de accountant! 

 

4. Bestuursverslag  

Voor de meeste zorgorganisaties bestaat vanuit de Regeling Verslaggeving WTZi geen 
verplichting tot het opmaken van een bestuursverslag. Soms is dit echter vereist op grond 
van Titel 9 Boek 2 BW. Wanneer niet een vereiste bestaat tot het opstellen van een 
bestuursverslag wordt dit evenwel in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 655 sterk 
aanbevolen (alinea 514). Daarnaast vraagt de Governancecode Zorg in paragraaf 3.3 om 
transparantie en verantwoording. Dit hoeft overigens niet in de vorm van een 
bestuursverslag, maar kan wel. 

Voor de zorgorganisaties die op basis van de wet een bestuursverslag moeten op te stellen 
c.q. zorgorganisaties die vrijwillig een bestuursverslag willen opstellen, hebben wij op 
grond van de beschikbare wet- en regelgeving een op de zorgsector toegespitst model 
ontwikkeld, dat als sjabloon of checklist kan worden gebruikt. Het model is op te vragen 
door een bericht te sturen aan geregeldindezorg@verstegenaccountants.nl. 

 

 

  

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
mailto:geregeldindezorg@verstegenaccountants.nl
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                                                                 Advertentie 

 

  



 

Pagina 6 

Geregeld in de Zorg januari 2019 

Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet 
(Bron: Rijksoverheid - nieuwsbericht 22 januari 2019) 

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister  
Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om standaard 
berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en 
aanbieders af te dwingen. Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen hierdoor met minder 
administratie te maken. 

Op grond van de nieuwe wet zal de minister het gebruik van informatiestandaarden van 
het programma I-Sociaal Domein (www.i-sociaaldomein.nl) verplicht stellen. In dat 
programma werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan het verminderen van de 
regeldruk door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren. Een 
zorginstelling die voor meerdere gemeenten werkt, hoeft hierdoor nog maar met één 
verantwoordingsformat te werken. 

Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om 
samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel 
regio’s gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van 
specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en 
daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister 
ingrijpen. 

De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het 
programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder 
papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Op de website 
www.ordz.nl is hierover meer informatie te vinden. 

 

Wmo-hulpmiddelen: informatie over actuele ontwikkelingen 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 23 januari 2019) 

De verstrekking van Wmo-hulpmiddelen aan cliënten die in een instelling zonder 
behandeling wonen, zou per 1 januari 2019 overgeheveld worden naar de Wlz, maar deze 
datum is niet gehaald. Per ledenbrief informeren we over de achtergrond van deze 
vertraging en het vervolg. (…) Hieronder een gedeelte uit de ledenbrief: 

De meeste mensen met een Wlz-indicatie zijn opgenomen in een instelling, maar het aantal 
thuiswonenden neemt ieder jaar toe. Het type hulpmiddel en de woonvorm zijn bepalend 
of de gemeente deze voorziening al dan niet moet verstrekken onder de Wmo 2015. Het 
onderscheid tussen de verschillende woonvormen is niet altijd duidelijk en de praktijk 
verschilt tussen gemeenten. De uitvoeringspraktijk is daardoor onoverzichtelijk, dit roept 
veel vragen op bij betrokkenen.  
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Op dit moment wordt door het ministerie van VWS een voorstel uitgewerkt om - naar 
verwachting - per 2020 de volgende situatie te bereiken:  

- Mensen die in een instelling wonen, krijgen de benodigde hulpmiddelen en 
woningaanpassingen verstrekt vanuit de Wlz. Dit betreft zowel roerende voorzieningen 
(zoals tilliften en douchestoelen) als mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen, 
scootmobielen en aangepaste fietsen). Het is dan niet meer van belang of de instelling 
wel of geen behandeling levert. De overheveling van deze taken zal gepaard gaan met 
een financiële uitname waarover de VNG en VWS dit voorjaar bestuurlijke afspraken 
zullen maken. 

- Mensen die thuiswonend zijn, blijven vanuit de Wmo 2015 aanspraak maken op zowel 
roerende voorzieningen als mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen. Het Rijk 
heeft geen plannen om dit te veranderen. 

Aandacht voor geclusterde woonvormen Het aantal mensen met een Wlz-indicatie dat met 
meerdere zorgvragers bij elkaar woont, groeit ieder jaar. Dit soort woonvormen vallen op 
dit moment onder ‘thuiswonend’ want het betreft de leveringsvormen PGB, MPT (Modulair 
Pakket Thuis) en VPT (Volledig Pakket Thuis). Het ministerie van VWS onderzoekt de 
komende periode, samen met o.a. de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en 
brancheorganisaties van zorgaanbieders, welke plek de geclusterde woonvormen moeten 
hebben in het stelsel. We zoeken nog enkele gemeenten die op dit onderwerp mee willen 
denken, maak uw interesse kenbaar via Juriaan.Vrind@VNG.nl.  

Gemeenten kunnen binnen de Wmo 2015 in principe alleen maatwerkvoorzieningen aan 
individuele personen verstrekken, maar bij dit soort woonvormen past het vaak beter te 
werken met gedeelde hulpmiddelen. Zo dragen bijvoorbeeld gedeelde tilliften, 
driewielfietsen en scootmobielen bij aan het wooncomfort en wordt daarmee ook 
voorkomen dat er onnodig veel vergelijkbare hulpmiddelen aanwezig zijn in de woonvorm. 
Daarom vindt de VNG dat mensen met een Wlz-indicatie die in een geclusterde woonvorm 
wonen, eventuele roerende voorzieningen en mobiliteitshulpmiddelen vanuit de Wlz 
verstrekt zouden moeten krijgen. 

Bijlagen: 

- VNG-ledenbrief: 'Actualiteiten hulpmiddelen Wmo' (pdf) 
- VNG-bericht: 'Vernieuwde handreiking inkoop Wmo-hulpmiddelen' (10 januari 2019) 
- Informatiepagina Hulpmiddelen op VNG.nl 

 

Zorginstellingen worstelen met overgang naar horizontaal toezicht 
(Bron: Accountant (NBA) - nieuwsbericht 22 januari 2019) 

Nederlandse zorginstellingen zijn in beperkte mate klaar om de stap naar horizontaal 
toezicht te zetten. De instellingen hebben op dit moment in het algemeen onvoldoende 
zicht op de risico's die zij lopen met de registratie en declaratie van zorg en ontberen 
voldoende grip op de administratieve processen die gehanteerd worden, blijkt uit 
onderzoek van KPMG. 

"Horizontaal toezicht vereist dat zorginstellingen een zekere mate van volwassenheid 
kennen op het gebied van governance, risk en compliance", zegt Sikko Bruinsma, partner 
bij KPMG Health en deskundige op het gebied van horizontaal toezicht. "Dat betekent dat 
zij hun processen op orde hebben, dat zij controle hebben op de risico's die zij lopen en dat 
zij voldoen aan de regels die gelden." 

https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20190123_ledenbrief_actualiteiten-hulpmiddelen-wmo.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/vernieuwde-handreiking-inkoop-wmo-hulpmiddelen
http://www.vng.nl/hulpmiddelen
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Uit onderzoek van KPMG blijkt dat veel zorginstellingen nog niet voldoen aan de eisen van 
horizontaal toezicht. "Instellingen maken weliswaar vorderingen, maar zijn volgens het 
landelijke instapmodel nog niet volwassen genoeg", aldus Bruinsma. "Onze analyse laat 
zien dat Nederlandse zorginstellingen op een schaal van 1 tot 5 op dit moment uitkomen 
op een volwassenheidsscore van iets meer dan 2. Dat betekent dat rollen en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot registratie en declaratie vooral informeel zijn 
vastgelegd en dat geen sprake is van de noodzakelijke formele standaardisatie." 

"Om over te stappen op horizontaal toezicht is een hogere score nodig, die aangeeft dat 
de processen rond registratie en declaratie gestandaardiseerd zijn, gedocumenteerd en 
gecommuniceerd worden. Verder zien we een aantal instellingen hele grote stappen zetten 
op dit terrein, dat dient zeker ook gezegd te worden. De benodigde inspanning moet niet 
onderschat worden." 

Onnodig veel achterafcontroles 

De ambitie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland is dat in 2020  
80 procent van de ziekenhuizen ingericht is op horizontaal toezicht. Mark van der Schrier 
van KPMG Health begeleidt veel instellingen bij de implementatie. 

Van der Schrier: "Het doel is om de controlelasten in de zorgsector terug te brengen. De 
Nederlandse zorg wil af van de controles die achteraf plaatsvinden, door de 
zorgadministratie van de zorginstelling, de accountant van de zorginstelling, de 
zorgverzekeraars, de accountantsdiensten van de zorgverzekeraars en uiteindelijk door de 
NZa. Het is in de praktijk niet ongebruikelijk dat zij declaraties vijf of zes keer heen en weer 
sturen ter controle. Dat is een kostbaar proces. Met horizontaal toezicht komt meer tijd en 
geld beschikbaar voor het leveren van zorg en wordt het veelvuldig controleren van 
zorgdeclaraties teruggedrongen. In de praktijk blijkt het echter lastig om aan de slag te 
gaan met het nieuwe toezicht. We zien bij veel zorginstellingen dat op de weg naar 
volwassenheid eerst een aantal obstakels moet worden weggenomen." 

'Tone at the top' soms bepalend 

Die onvolwassenheid van instellingen uit zich volgens Van der Schrier op diverse manieren. 
"Soms is het de 'tone at the top'. Van belang is in hoeverre bestuurders bijdragen aan het 
correct registreren en declareren binnen hun instelling. Zien zij het als administratieve last 
of als een middel om financieel gezond te zijn? Daarnaast is het van groot belang dat binnen 
een instelling duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de correcte registratie van de 
geleverde zorg. Als niemand de verantwoordelijkheid neemt, is de zorgadministratie veel 
tijd kwijt aan het oplossen van alle registratiefouten die aan het begin van het proces 
gemaakt worden. Het gaat dus om bewustwording en het claimen van eigenaarschap. En 
als voldoende feedback ontbreekt en een specialist geen terugkoppeling krijgt over de 
gemaakte fouten en de gevolgen hiervan voor de instelling, blijven de problemen zich 
opstapelen." 

"Wij zien bovendien dat veel zorgprofessionals moeite hebben om gestandaardiseerd te 
werken in het primaire registratieproces. Dat is vaak een gevolg van het ontbreken van 
procesbeschrijvingen en adequate IT-ondersteuning. Daarnaast zijn algemene  
IT-maatregelen, zoals logische toegangsbeveiliging, changemanagement en logging, in het 
algemeen onvoldoende ingericht. Hierdoor kan in de beheersing van de registratie- en 
declaratieprocessen in beperkte mate gebruikgemaakt worden van de systeemcontroles 
van het Elektronisch Patiëntendossier.  
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Ook hierdoor kunnen veel achterafcontroles noodzakelijk zijn. Cultuur, houding, gedrag en 
een adequate IT-omgeving zijn kortom van essentieel belang. Hier ligt voor veel 
Nederlandse zorginstellingen echter nog een enorme uitdaging om horizontaal toezicht 
uiteindelijk succesvol te laten zijn." 

 

Vastgoed 

Subsidie van 5 miljard beschikbaar voor opwekken duurzame energie 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 24 januari 2019) 

De rijksoverheid stelt dit voorjaar 5 miljard euro beschikbaar aan subsidie voor duurzame 
energie. Net als de vorige jaren is deze SDE-subsidie (Stimulering Duurzame 
Energieproductie) bedoeld voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare 
bronnen zoals biomassa, geothermie water, wind en zon. Deze subsidie kan aangevraagd 
worden van 12 maart tot 4 april 2019. 

Met de SDE-subsidie wordt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en 
van duurzame energie vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoogte van de subsidie is 
afhankelijk van de soort en hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Kijk voor meer 
informatie op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Informatiebijeenkomst van Intrakoop 

Hoe werkt de SDE-subsidie? Wat zijn de criteria? Hoe maak je een business case? Waar en 
hoe vraag je de subsidie aan? In februari organiseert Intrakoop twee bijeenkomsten waarin 
uitleg gegeven wordt over de subsidie en over de inkoop van zonnepanelen. Leden van 
Intrakoop kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst op 21 februari in Rotterdam of 
op 27 februari in Zwolle. 

Deze informatie kregen we via Intrakoop. Desgewenst kunt u contact opnemen met 
Intrakoop: Jesse Schrama (jesse.schrama@intrakoop.nl). 

 

Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) per 1 maart open voor aanvragen 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 23 januari 2019) 

Op 12 juni 2018 informeerden we u over een vervolg op de Regeling Zorginfrastructuur die 
per 2016 is beëindigd. Bij VWS is gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling, aanvankelijk 
onder de (werk)naam ‘Stimuleringsregeling netwerkzorg thuis’. De VGN heeft met enkele 
leden meegewerkt aan de inhoud van de nieuwe Regeling, die nu uiteindelijk de definitieve 
naam krijgt: ‘Stimuleringsregeling e-health thuis (SET)’.  

De SET richt zich op implementatie en borging van het gebruik van bestaande e-health 
toepassingen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking die thuis wonen. 
Er is al veel e-health ontwikkeld en het idee is dat de toepassing daarvan breder verspreid 
en geborgd wordt. Daartoe wordt de subsidie verstrekt voor activiteiten die samenhangen 
met de aanschaf en de toepassing van e-health, zoals het trainen van cliënten en 
professionals en het aanpassen van werkprocessen. Er wordt subsidie verstrekt voor een 
deel van de kosten en aanvragers betalen een substantieel deel van de kosten die zij maken 
zelf.  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/zon-sde
https://www.intrakoop.nl/agenda/details/2019/02/21/default-calendar/zonnepanelen-en-subsidies
https://www.intrakoop.nl/agenda/details/2019/02/27/default-calendar/zonnepanelen-en-subsidies
mailto:jesse.schrama@intrakoop.nl
https://www.vgn.nl/artikel/26736
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Het gaat om bestaande e-health: 

- die de kwaliteit van leven van mensen met een (risico op) chronische ziekte of het leven 
van ouderen en mensen met beperkingen die zorg- en ondersteuningsvragen hebben, 
verbetert; 

- die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen 
leveren met minder werkdruk en meer voldoening; 

- waarbij gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen 
helpen. 

Het gaat om € 30 miljoen per jaar, gedurende drie jaar. Meer informatie treft u aan op 
de website van het RVO. Daar kunt u terecht met vragen over de regeling en daar kunt u 
ook de regelingstekst terugvinden zodra deze is gepubliceerd. De SET gaat per  
1 maart open voor aanvragen.   

In de bijlage treft u de brief aan waarmee de minister de Tweede Kamer informeert. Tevens 
treft u een bijlage aan met het Nieuwsbericht van VWS over de SET. 

Bijlagen: 

- Kamerbrief over stimuleringsregeling e-health thuis.pdf 
- Nieuwsbericht VWS over SET.pdf 

 

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 24 januari 2019) 

Zorginstituut Nederland oordeelt positief over de ingediende Personeelsnorm voor 
verpleeghuizen. Ze neemt de Personeelsnorm daarom op in haar Register, de centrale plek 
voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. In december diende de Stuurgroep 
Kwaliteit Verpleeghuiszorg (met o.m. ActiZ, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland) 
de plannen in. 

De Personeelsnorm geeft kaders om te komen tot voldoende en bekwaam personeel in 
verpleeghuizen. Zorgbestuurder Frank van der Linden van de ActiZ kerngroep Wonen en 
Zorg: “De sleutel voor goede zorg ligt niet in één kwantitatieve norm, maar bij een 
verantwoorde personeelssamenstelling, waarbij rekening wordt gehouden met de 
behoeften van de bewonersgroep. Niet alleen voldoende medewerkers, maar ook de juiste 
mix aan competenties van medewerkers. Dat is minstens zo belangrijk.” 

Instrumenten voor het goede gesprek 

De Personeelsnorm voorkomt nieuwe bureaucratie en zinloze invullijstjes, maar moet 
organisaties helpen bij het vaststellen wat goede zorg is in hun situatie, rekening houdend 
met wat mogelijk is. Een palet aan praktische instrumenten kan het gesprek tussen 
professionals, bestuurders en organisaties op elk niveau faciliteren over de 
personeelsbezetting. De instrumenten zijn te vinden op de website Zorginzicht en de 
website Waardigheid en Trots- Thuis in het Verpleeghuis. 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set
https://legacy.vgn.nl/media/5c487ab320440/Kamerbrief+over+stimuleringsregeling+e-health+thuis.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5c487af5547f0/Nieuwsbericht+VWS+over+SET.pdf?_ga=2.114298436.2106349868.1549029224-549455430.1543565240
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/12/voldoende-mensen-en-de-juiste-mix-aan-competenties-vormen-de-sleutel-voor-betere-zorg-en-kwaliteit-van-leven-in-verpleeghuizen
https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader/Paginas/Home.aspx
https://www.waardigheidentrots.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/
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Resultaten onderzoek uitvoering AMvB Reële prijs 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 21 januari 2019) 

Welke inzichten doen we op en wat leren we van de toepassing van de AMvB Reële prijs 
Wmo 2015? In tien gemeenten is aan de hand van interviews de uitvoeringspraktijk in 
beeld gebracht en geanalyseerd om hiervan te leren. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door de KPMG in opdracht van het Netwerk Directeuren 
Sociaal Domein (NDSD) en de VNG. De uitkomsten zijn samengebracht in het rapport 
'Onderzoek naar de toepassing van de AMvB ‘Reële prijs Wmo’ (zie onderaan dit bericht). 

Regiegroep monitoring 

ActiZ, Zorgthuisnl, CNV, FNV, VNG, NDSD en het ministerie van VWS spraken vorig jaar af 
een ‘regiegroep monitoring’ op te richten. Deze regiegroep begeleidt een zorgvuldige 
invoering van de AMvB Reële prijs en onderzoekt signalen over gevallen waarin de AMvB 
mogelijk niet juist wordt toegepast. 

Onderzoeksopdracht 

De VNG en het NDSD hadden, in aanvulling op de regiegroep monitoring, behoefte aan 
meer inzicht in hoe de AMvB in de praktijk wordt toegepast: hoe is het proces en de 
communicatie tussen gemeenten en aanbieders gelopen? KPMG gaven we de opdracht dit 
te onderzoeken, met als uitgangspunt de lerende uitvoeringspraktijk. 

Inzichten en aandachtspunten 

De volgende inzichten met bijbehorende aandachtspunten kwamen naar voren: 

1. Gemeenten hebben de toepassing van de AMvB proactief opgepakt: op dit moment 
geeft de prijzenradar een vertekend beeld. Gemeenten kunnen proactief ondersteund 
worden bij aankomende wijzigingen. 

2. Gemeenten en aanbieders voeren een constructieve dialoog over de toepassing van 
de AMvB, de innovatieve stappen blijven beperkt. Ten aanzien van de kostprijs-
elementen is meer duidelijkheid en richting nodig. 

3. Aanbieders zijn het niet altijd eens met het vastgestelde tarief en de onderbouwing 
daarvan, dat ligt deels ook aan de communicatie. Het is van belang om als gemeente 
met de aanbieder in gesprek te blijven om te zoeken naar oplossingen. 

4. Handreikingen en instrumenten worden gebruikt en kunnen op punten worden 
verbeterd. Er is ruimte voor verbetering van het rekenmodel. 

5. De toepassing van de AMvB draagt bij aan de financiële druk in het sociaal domein 
zoals die door gemeenten wordt ervaren. 

De inzichten kunnen benut worden bij het versterken van de lokale uitvoeringspraktijk en 
bieden tevens aanknopingspunten voor ActiZ, Zorgthuisnl, FNV, CNV, VNG/NDSD en het 
ministerie van VWS om lokale partijen met gerichte initiatieven hierbij goed te kunnen 
ondersteunen. 

Bijlage: 

- Onderzoek naar de toepassing van de AMvB ‘Reële prijs Wmo’: wat leren we van de 
uitvoeringspraktijk in tien gemeenten (pdf) 

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20181218_rapportage_onderzoek_toepassing_amvb_reele_prijs_wmo.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/20181218_rapportage_onderzoek_toepassing_amvb_reele_prijs_wmo.pdf


 

Pagina 12 

Geregeld in de Zorg januari 2019 

Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

VGN aan de slag met actualisatie zorgprofiel VG7 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 28 januari 2019) 

De VGN is samen met CCE, zorgkantoren, cliëntenorganisaties en andere stakeholders 
gestart met het traject actualisatie zorgprofiel VG7. Dit traject maakt deel uit van de 
werkagenda passende zorg. Doel van dit traject is te komen tot een goed onderbouwd 
actueel profiel en een daarbij passend tarief, dat kan worden ingezet om relevante 
stakeholders te beïnvloeden. Het resultaat wordt op 29 maart gepresenteerd op de 
slotconferentie. (…) 

Achtergrond 

Naar aanleiding van de problematiek rond complexe zorg en de ervaringen met praktische 
aanpak bij de actualisatie van zorgprofiel VG8, is een van de actiepunten in de werkagenda 
passende zorg om het huidige zorgprofiel VG7 te actualiseren. De VGN is hierbij de trekker, 
met ondersteuning van de zorgkantoren Zilveren Kruis en VGZ. 

Gebleken is dat het huidige profiel VG7 niet meer toereikend is, vanwege de in zwaarte en 
omvang toegenomen componenten gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek of 
de beperkte mobiliteit. Ook door ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en 
denkkader is de verwachting dat de beschrijving in het huidige profiel niet meer toereikend 
is. In het actualisatie traject werken we dit verder uit. 

Aanpak 

Het traject bestaat uit een reeks van expertbijeenkomsten in januari, februari en maart 
2019. Daarbij wordt eerst vanuit de inhoud met (inhoudelijke) experts gekeken naar de 
huidige beschrijving van de doelgroep(en) van VG7 en het inhoudelijk gewenste aanbod 
van zorg, ondersteuning, behandeling, setting en hulpmiddelen. Vervolgens worden met 
medewerkers bedrijfsvoering en financiën de financiële consequenties van de actualisatie 
in beeld gebracht. In de slotbijeenkomst op 29 maart 2019 worden de resultaten 
gepresenteerd aan alle deelnemers en andere geïnteresseerden. 

Net als bij het traject VG8 maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande informatie en 
kennis, zoals ervaringen van experts, zorgprogramma’s en onderzoek. 

Betrokken organisaties 

Gezien de cliëntgroepen om wie het gaat in VG7, richt de VGN zich in dit traject met name 
op de leden van het Platform EVB+ en betrokkenen bij de werkagenda complexe zorg. Ook 
is het CCE betrokken vanwege hun expertise van de doelgroep. Daarnaast zijn de 
cliëntenorganisaties KansPlus en Ieder(in) uitgenodigd. Verder zijn VWS, Zorgverzekeraars 
Nederland/zorgkantoren, het CIZ en de NZa betrokken. Bureau HHM ondersteunt dit 
traject vanwege hun kennis en ervaring bij de ontwikkeling en aanpassing van de ZZP’s. (…) 
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Vernieuwd overzicht wettelijke registraties gehandicaptenzorg 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 9 januari 2019) 

Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? Het vernieuwde overzicht 
‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ 
beantwoordt deze vraag. Het vorige overzicht verscheen in 2017. Sindsdien zijn er 
belangrijke nieuwe wetten bijgekomen. Daarom is dit overzicht herzien. 

Wat is er gewijzigd? 

- De onlangs in werking getreden verordeningen en wetten zijn opgenomen. Zo zijn de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet aanvullende bepalingen 
verwerking persoonsgegevens in de zorg toegevoegd. Daarnaast zijn de wijzigingen uit 
de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beleidsregels 
rond de meldplicht geweld tussen cliënten in het overzicht opgenomen. 

- Verouderde wetgeving is verwijderd. De Wet bescherming persoonsgegevens en de 
Wet meldplicht datalekken zijn daarom niet langer in het overzicht opgenomen. 

- De voor de begeleider verplichte registraties uit het Kwaliteitskader Gehandicapten-
zorg zijn toegevoegd. 

- Het begrippenkader is verder uitgebreid. 

- De leesbaarheid is verbeterd, onder andere door een andere indeling van de 
hoofdstukken. 

- De fabels en misverstanden uit het vorige overzicht zijn vervangen door feiten en zijn 
geactualiseerd. 

- Omdat de toekomstige Wet zorg en dwang (Wzd) erg leeft onder zorgmedewerkers, is 
hiervan een beschrijving toegevoegd. 

Het complete vernieuwde overzicht vindt u als bijlage: DEF versie 2 overzicht vg.pdf. 

 

Overige berichtgeving 

Begrip ‘grootschalig’ uitgelegd door de AP 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 18 december 2018) 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat bij een grootschalige 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens zorgaanbieders verplicht zijn een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De AVG laat echter in het midden 
wat een verwerking ‘op grote schaal’ inhoudt. Eerder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) het begrip 'grootschalig' uitgelegd voor ziekenhuizen, huisartsenposten en 
zorggroepen. Nu heeft de AP ook uitleg aan het begrip gegeven voor overige 
zorgaanbieders. Dit betekent voor de leden van de VGN dat zij op grote schaal gegevens 
verwerken als zij van meer dan 10.000 cliënten persoonsgegevens verwerken in één 
informatiesysteem.  

  

https://legacy.vgn.nl/media/5c35db6cac4d4/DEF+versie+2+overzicht+vg.pdf
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Vrijwillig een FG aanstellen 

Wanneer een organisatie niet grootschalig persoonsgegevens verwerkt, kan het nog steeds 
nuttig zijn om een FG aan te stellen. Een FG kan een organisatie helpen een organisatie 
AVG-proof in te richten. De AP adviseert ook zorgaanbieders die niet grootschalig gegevens 
verwerken om een FG aan te stellen. Een FG kan worden ‘gedeeld’ met andere 
zorgaanbieders of extern (voor een beperkt aantal uren) worden ingehuurd, zodat de 
organisatorische lasten beperkt kunnen blijven. Dit geldt zowel voor de vrijwillige als de 
verplichte FG. 

Het volledige bericht van de AP leest u hier. 

Reactie VGN 

De VGN is verheugd dat de AP eindelijk uitleg aan het begrip grootschalige 
gegevensverwerking heeft gegeven. Hierdoor verdwijnt de onduidelijkheid over het 
verplicht aanstellen van een FG. 

Update: De VGN heeft naar aanleiding van dit artikel diverse vervolg vragen ontvangen 
over de uitleg die de AP aan het begrip 'grootschalig' heeft gegeven. Vragen zoals: gaat het 
om 10.000 cliënten op jaarbasis? Geldt de norm van 10.000 cliënten ook voor cliënten op 
wachtlijsten/cliënten uit zorg? Is 10.000 cliënten een 'harde' grens? 

De VGN zal deze vragen uitzoeken en zal hierover in gesprek gaan met de AP. Wij zullen u 
hierover informeren. 

Wij adviseren u om de beslissing van het al dan niet aanstellen van een FG niet uitsluitend 
te concluderen op basis van de invulling die de AP aan het begrip 'grootschalig' heeft 
gegeven. Er spelen meerdere factoren een rol waardoor u kunt besluiten een FG aan te 
stellen. Denkt u hierbij aan het feit dat het gaat om bijzondere persoonsgegevens waarbij 
extra zorgvuldigheid wordt betracht. Bij deze beoordeling dient u de AVG, de UAVG, de 
richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming en de invulling van het begrip 
'grootschalig' door de AP, in acht te nemen. (…) 

 

Juridische zaken 
In het hoofdstuk Juridische Zaken informeert Ten Holter/Noordam advocaten u over de 
belangrijkste juridische ontwikkelingen voor de zorgsector.  

Het slapend houden van een dienstverband kan strijdig zijn met goed werkgeverschap 
 

In afwijking van eerdere uitspraken van rechters, oordeelde het Scheidsgerecht 
Gezondheidszorg op 27 december 2018 dat het slapend houden van een dienstverband 
onder omstandigheden strijdig kan zijn met het goed werkgeverschap. De werkgever werd 
veroordeeld tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toezegging van een 
transitievergoeding. 

Slapend dienstverband 

Sinds 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst door de 
werkgever recht op een transitievergoeding als zij twee jaar of langer in dienst zijn geweest 
bij die werkgever. Dit geldt ook voor zieke werknemers als hun arbeidsovereenkomst na 
twee jaar ziekte wordt beëindigd. Ook zij hebben recht op een transitievergoeding. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/uitleg-begrip-%E2%80%98grootschalig%E2%80%99-verduidelijkt-voor-alle-zorgaanbieders
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_nl.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_nl.pdf
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Veel werkgevers kiezen ervoor niet over te gaan tot beëindiging van de arbeids-
overeenkomst. Zij hebben twee jaar het loon (gedeeltelijk) moeten doorbetalen en vinden 
het vaak onredelijk dat zij ook nog een transitievergoeding moeten betalen. Omdat de 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte na twee jaar ophoudt, blijft een slapend 
dienstverband over, waarin de werknemer niet werkt en de werkgever niet betaalt. Eerder 
hebben werknemers met een slapend dienstverband tevergeefs geprobeerd om via een 
gerechtelijke procedure de beëindiging van het dienstverband en de betaling van de 
transitievergoeding af te dwingen.  

Wet Compensatie Transitievergoeding 

Er is veel kritiek geuit op de mogelijkheid van werkgevers om het dienstverband van zieke 
werknemers slapend te houden. Deze kritiek heeft geleid tot de Wet Compensatie 
Transitievergoeding. Kort gezegd, maakt de wet het voor werkgevers mogelijk om (reeds 
betaalde) transitievergoedingen, die zijn betaald aan werknemers vanwege het beëindigen 
van de arbeidsovereenkomst bij twee jaar ziekte, uit het Werkloosheidsfonds van het UWV 
gecompenseerd te krijgen. In het geval de betaalde vergoeding de wettelijke transitie-
vergoeding overstijgt, komt het meerdere voor rekening van de werkgever. Dat is het geval 
als een hogere ontslagvergoeding is overeengekomen of de arbeidsovereenkomst later 
beëindigd is, dan per datum twee jaar arbeidsongeschiktheid. 

De Wet Compensatie Transitievergoeding treedt naar alle verwachting in werking op 1 april 
2020 en wel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat de wet ook van 
toepassing is op transitievergoedingen die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 
zijn betaald aan werknemers, die op dat moment ten minste twee jaar arbeidsongeschikt 
waren. 

Oordeel Scheidsgerecht Gezondheidszorg 

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kwam tot haar oordeel in een zaak, waarin de 
werkgever van een ernstig zieke werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet wilde 
beëindigen om daarmee de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Het 
Scheidsgerecht oordeelde dat dit in strijd is met het goed werkgeverschap. Dat de specialist 
waarschijnlijk niet meer lang te leven heeft en de vergoeding (grotendeels) naar de erven 
zal gaan, is ook niet relevant. Volgens het Scheidsgerecht heeft de werkgever geen goede 
redenen om de overeenkomst niet te beëindigen. Daarbij anticipeert het Scheidsgerecht 
op de Wet Compensatie Transitievergoeding: “Hoewel dat in de memorie van toelichting 
zelf niet met zoveel woorden is terug te vinden moet worden aangenomen dat de regeling 
bedoeld is om het laten voortbestaan van een ‘slapende’ arbeidsovereenkomst na twee 
jaar arbeidsongeschiktheid teneinde te voorkomen dat een transitievergoeding moet 
worden betaald, tegen te gaan.” De werknemers, een specialist, had nagenoeg zijn hele 
werkzame leven voor werkgever, een ziekenhuis, gewerkt. 

De gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk? 

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is een instelling die bindend uitspraak doet in de 
vorm van arbitrage of bindend advies in geschillen in de gezondheidszorg. Zij is geen 
rechterlijke instantie.  

Eerder leken rechters niet bereid om een slapend dienstverband te beëindigen en daarbij 
een transitievergoeding toe te kennen. Of rechters na het oordeel van het Scheidsgerecht 
Gezondheidszorg én de bekendmaking van de Wet Compensatie Transitievergoeding een 
slapend dienstverband in stand houden, is afwachten.  
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In ieder geval moeten zorginstellingen wel rekening houden dat werknemers een 
beëindiging van het slapend dienstverband en de betaling van een transitievergoeding bij 
het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kunnen afdwingen. 

Cathelijne Kalisvaart 
Advocaat Ten Holter/Noordam advocaten 
Kalisvaart@thna.nl 
 
 
De WNT voor zorginstellingen: hoe zat het ook al weer? 
 
Op 5 januari 2019 plaatste Zorgvisie een artikel met als onderwerp: ‘‘WNT schrikt 
kandidaten voor bestuursfunctie af’. Nog geen twee weken later, op 16 januari 2019 werd 
een artikel geplaatst met als onderwerp: “WNT 2 zorgt voor minder bestuurlijke ervaring”. 
 
De WNT wordt in de praktijk regelmatig als een probleem ervaren. In de special ‘Besturen 
met lef’ van Zorgvisie Magazine wordt dit toegelicht: 
“Het verschil in beloning van een bestuurder van een kleine welzijnsorganisatie en een groot 
topklinisch ziekenhuis is € 10.000 bruto per jaar. Dit is niet uit te leggen. Dat doet absoluut 
geen recht aan het verschil in bestuurlijke complexiteit” aldus headhunter Pieter 
Cortenbach. De vertrekpremie van € 75.000 is ook een schijntje als je dat vergelijkt met 
medewerkers in loondienst.” 
 
In deze blog wordt een overzicht gegeven van de WNT voor zorginstellingen en wordt 
uitgelegd of er op korte termijn nog wijzigingen zijn te verwachten die het hiervoor 
genoemde probleem gaat oplossen. 
 
De Wet normering topinkomens 
 
Op 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan 
van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke 
sector, waaronder zorginstellingen. 
 
In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen met een 
publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Topfunctionarissen zijn de personen die 
behoren tot de groep van hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon, die 
leidinggeven aan de gehele rechtspersoon. Als topfunctionaris wordt dus aangemerkt de 
bestuurder van een corporatie, maar ook een directeur Financiën of directeur P&O van een 
corporatie als hij of zij tevens lid is van een centraal management- of directieteam dat 
verantwoordelijk is voor de gehele corporatie. 
 
Regeling sector zorg en jeugdhulp: de bezoldiging van een topfunctionaris 
 
De WNT bepaalt de maximale bezoldiging van een topfunctionaris, die voor 2019 is 
vastgesteld op € 194.000. 
 
Voor zorginstellingen geldt een aparte sectorale regeling: de regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (‘regeling sector zorg en jeugdhulp’). De regeling kent 
vijf klassen, klasse I tot en met V. De maximale bezoldiging is afhankelijk van de klasse 
waarin de zorginstelling is ingedeeld. 

mailto:Kalisvaart@thna.nl
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Het uitgangspunt is dat voor grotere, complexere zorginstellingen een zwaarder 
functieprofiel vereist is dan voor kleinere, eenvoudige zorginstellingen. Bij een hogere 
functiezwaarte is een hogere bezoldiging passend. Bij het vaststellen van de klasse-indeling 
wordt gekeken naar de kennisintensiteit, aantal taken, financieringsbronnen en de omzet. 
 
De beloning van commissarissen en de beroepsregel 
 
De WNT bepaalt naast de bezoldiging van een topfunctionaris, ook de maximale 
bezoldiging van de leden van het toezichthoudend orgaan; de raad van toezicht (RvT) of 
raad van commissarissen (‘RvC’). 
 
Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de voorzitter bedraagt 15% van 
het voor de betreffende zorginstelling geldende bezoldigingsmaximum. Het percentage 
voor de overige leden bedraagt 10% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. De 
Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg hanteert een afwijkende regeling: 
“NVTZ Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017”. 
 
In deze regeling is in afwijking van de hiervoor genoemde percentages vastgelegd dat de 
voorzitter van de RvC maximaal 12% van een bestuurderssalaris mag ontvangen en de 
overige leden 8%. Van deze percentages mag alleen worden afgeweken als daar een goede 
reden voor is. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag. 
Dit betekent dat voor zorginstellingen de volgende bezoldigingsmaxima (€) gelden: 

 

  

 
Voor elke zorginstelling zal per geval de hoogte van de bezoldiging moeten worden vast-
gesteld. 
 
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband 
 
Op grond van de WNT geldt dat partijen geen ontslagvergoeding mogen overeenkomen 
die meer bedraagt dan de bezoldiging over de twaalf maanden voorafgaand aan de 
beëindiging van het dienstverband met een maximum van € 75.000. Dit geldt zowel bij 
vrijwillig als onvrijwillig ontslag. Uitkeringen die voortvloeien uit de wet of cao worden niet 
tot het maximum van € 75.000 gerekend. 
Dit laatste geldt voor de transitievergoeding. Een werkgever is een transitievergoeding aan 
een werknemer verschuldigd indien het dienstverband ten minste twee jaar heeft geduurd 
en de arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging of ontbinding. 
Als een bestuurder 25 jaar werkt bij een zorginstelling met een salaris van € 176.000 per 
jaar dan is zijn transitievergoeding een jaarsalaris en dus hoger dan de vergoeding die op 
grond van de WNT maximaal overeengekomen mag worden. Langs deze weg kan bij 
ontslag dus een hogere vergoeding worden betaald dan € 75.000. 

Klasse 
Toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

Voorzitter RvC 

(15%) 

Beroepsregel 

(12%) 

Leden RvC 

(10%) 

Beroepsregel 

(8%) 

I 107.000 16.050 12.840 10.700 8.560 

II 130.000 19.500 15.600 13.000 10.400 

III 157.000 23.550 18.840 15.700 12.560 

IV 179.000 26.850 21.480 17.900 14.320 

V 194.000 29.100 23.280 19.400 15.520 
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Indien een vergoeding wordt betaald die hoger is dan het maximum op grond van de WNT 
dan moet het teveel betaalde worden terugbetaald. 

Oppassen met de WNT 
 
Met de juiste informatie kan de WNT goed worden toegepast, maar de praktijk leert dat er 
diverse vragen kunnen rijzen. Zo is het niet altijd even duidelijk wie precies als 
topfunctionaris wordt aangemerkt, of dit het voltallige MT is of niet. Ook rijzen er vragen 
over de rol van emolumenten bij het berekenen van de bezoldiging en ontslagvergoeding. 
Het op juiste wijze vastleggen van de gemaakte afspraken levert in de praktijk ook de 
nodige hobbels op. 
 
Het is aan te raden hier goed op te letten en zo nodig advies in te winnen. De WNT gaat uit 
van een openbaarmakingsplicht en diverse instanties (zoals de accountant) moeten uit 
zichzelf of desgevraagd informatie aan de verantwoordelijke minister leveren. Die minister 
kan bij niet-naleving van de WNT dwangsommen opleggen, te veel betaalde bedragen 
opeisen en tot openbaarmaking besluiten. Het is dus ‘oppassen geblazen’ met de WNT. 
 
Tot slot 
 
De WNT heeft zijn doel bereikt: hogere bezoldigingen of ontslagvergoedingen dan is 
toegestaan op grond van de WNT zijn niet langer mogelijk. Waar in het verleden hoge 
ontslagvergoedingen werden betaald is dit met de WNT dus verleden tijd. 
In de praktijk ontstaan er echter nog regelmatig vragen en ook nieuwe problemen. Daarbij 
is het belangrijkste probleem het vinden van goede bestuurders. 
In de WNT is vastgelegd dat uiterlijk 31 december 2020 een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk aan de Staten-Generaal moet 
worden gezonden. Bij de begrotingsbehandeling BZK in november 2017 heeft de minister 
van BZK aangekondigd in 2018 te starten met de monitoring van de effecten van de WNT 
en in 2019 te starten met de uitvoering van de wetsevaluatie. 
 
De minister van BZK heeft toegezegd na het zomerreces met een plan van aanpak te 
komen. In aanvulling hierop is de motie van de leden Den Boer en Van der Molen 
aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om de opzet van de evaluatie inclusief de 
onderzoeksvragen en de te onderzoeken sectoren, de betrokken externen en partijen, 
alsmede de planning ervan naar de Kamer te sturen. Bij dit onderzoek zal het gebrek aan 
goede bestuurders vanwege de maximale bezoldiging niet onderbelicht blijven. 
 
Dymphy Schuurman 
Advocaat arbeidsrecht Ten Holter/Noordam advocaten 
schuurman@thna.nl  
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VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 
 

Contactgegevens Postadres 

T. (078) 648 15 55 Verstegen accountants en adviseurs 
F. (078) 648 15 59 Postbus 574 
info@verstegenaccountants.nl  3300 AN  Dordrecht 
 

 
Hoofdvestiging Vestiging Assen Vestiging Hoofddorp 
 
Bezoekadres Bezoekadres Bezoekadres 

Noordendijk 207 Zwedenlaan 22 Siriusdreef 17-27 
3311 RN  Dordrecht 9403 DE  Assen 2132 WT  Hoofddorp 
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