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Voorwoord 
Ook tijdens het voor accountants drukke voorjaar maken we tijd om de actualiteiten in de 
zorgsector te volgen en te verzamelen in Geregeld in de Zorg. We willen tenslotte - ook als 
we intensief bezig zijn met de controle van productieverantwoordingen en jaarrekeningen 
- niets missen van wat voor u en ons van belang is. 

In ‘Uitgelicht’ kijken we met de banken mee naar hun visie op de zorgsector. Zij melden dat 
bij de beoordeling van financieringsaanvragen in toenemende mate belang wordt gehecht 
aan zaken als verduurzaming, innovatie en de kwaliteit van bestuur en governance. De 
betekenis van financiële ratio’s en de jaarrekening neemt daarentegen af. Een 
ontnuchterende boodschap voor accountants tijdens het busy season. Maar - met begrip 
voor de standpunten van bankiers - blijven wij met overtuiging en enthousiasme onze 
controlerende taken uitvoeren, in de wetenschap dat, als het er op aankomt, ook bankiers 
waarde hechten aan onze oordeelsvorming. 

Verder vindt u opnieuw een update over de kwaliteitsmiddelen voor de verpleeghuizen en 
de verantwoording daarover. 
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Uitgelicht 
1. Banken-verduurzaming-leiderschap 

 
Afgelopen maand publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het visiedocument  
'Van bricks naar clicks - Naar een betere financiering van zorginstellingen'. In het document, 
dat tot stand is gekomen in samenwerking met een groot aantal partijen in de zorgsector, 
presenteert de NVB haar kijk op de toekomst van de zorgsector. Voor banken is de 
zorgsector onverminderd relevant. De banken hebben miljarden geïnvesteerd en zien voor 
zichzelf, ook in de toekomst, een rol om de zorg financierbaar te houden.  

De NVB vat hun visie voor de zorgsector, in het bijzonder de toekomstige financierbaarheid, 
samen in zes aandachtsgebieden: 

1. Verduurzaming gezondheidszorg 

2. Innovatie 

3. Stabiliteit van wet- en regelgeving 

4. Kwaliteit van bestuur en governance 

5. Meerjarencontracten als norm 

6. Toegang tot risicodragend kapitaal 

Bij financieringsaanvragen zijn dit de thema’s die banken zullen betrekken bij de 
beoordeling van businesscases. 

Maar ook voor zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met financierings-
vraagstukken is het zinvol om de door bril van bankiers naar hun eigen (vastgoed-)strategie 
te kijken. Het thema ‘verduurzaming’ bijvoorbeeld is niet alleen van belang bij 
nieuwbouwvraagstukken, maar kan ook voor bestaand vastgoed en de bestaande 
bedrijfsvoering relevant zijn. Het niet voldoen aan toekomstige minimumnormen voor 
energieverbruik zal op termijn een toenemend negatief effect op de exploitatie hebben en 
kan mogelijk op kortere termijn al leiden tot investeringsopgaven of afwaardering van 
vastgoed. Kortom het is de moeite waard om kennis te nemen van de visie van de banken 
op de zorgsector en de toekomstige financierbaarheid.  

 
2. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

In maart heeft een debat in de Tweede Kamer plaatsgevonden waarin een motie is 
aangenomen om ongewenste effecten voor effectieve besteding van het kwaliteitsbudget 
2019 te herstellen. De motie wijst erop dat de huidige afspraken over het kwaliteitsbudget 
en de verantwoording onbedoeld leiden tot een lager kwaliteitsbudget in situaties van een 
dalend ziekteverzuim en bij het omzetten van personeel niet in loondienst naar personeel 
dat wel op de loonlijst staat. In de motie is voorgesteld om bij de afspraken over het 
kwaliteitsbudget 2020 (waarover momenteel de onderhandelingen lopen) met 
terugwerkende kracht de onbedoelde effecten over 2019 te repareren. Er zullen nog 
bestuurlijke afspraken volgen over de wijze waarop reparatie gaat plaatsvinden. 

  

https://www.nvb.nl/publicaties/rapporten-verslagen-brochures/van-bricks-naar-clicks-naar-een-betere-financiering-van-zorginstellingen/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2019D09206&id=2019Z04414
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Wij juichen toe dat er oog is voor onbedoelde negatieve effecten die zich in de huidige 
afrekeningssystematiek kunnen voordoen. Tegelijk zien we dat in de praktijk door 
zorgkantoren nog divers en terughoudend wordt omgegaan met de reeds bestaande 
mogelijkheid tot ‘gemotiveerd afwijken’. Wanneer dit bij u het geval is, raden wij u aan 
hierover contact op te nemen met ActiZ die dit punt hoog op de agenda heeft in het overleg 
met ZN.  

De meeste partijen onderkennen inmiddels de problematiek die de huidige afrekenings-
systematiek middels een kwaliteitsbudget met zich meebrengt. Het is dan ook niet 
uitgesloten dat de bekostiging van de ingroeiende kwaliteitsmiddelen voor de jaren na 
2019  gewijzigd zal worden. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een accountantsprotocol. De finaal 
goedgekeurde documenten met het bijbehorende tijdspad van verantwoording en 
controle zullen naar verwachting volgende maand bekend zijn. 
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                                                                 Advertentie 
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Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Reparatie van ongewenst effect kwaliteitsbudget verpleeghuizen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 13 maart 2019) 

Het kwaliteitsbudget moet ook voor het jaar 2019 effectief ingezet kunnen worden. Dat is 
de strekking van een motie die de Tweede Kamer dinsdag aannam om ongewenste 
effecten te repareren. Op dit moment kennen sommige zorgorganisaties een lagere 
aanspraak op het kwaliteitsbudget dan gewenst. Dat geldt met name voor zorgorganisaties 
die al voor 2018 hadden ingezet op een lager ziekteverzuim en die medewerkers die niet 
in loondienst waren, in dienst namen. 

De regering wordt verzocht, in overleg met ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland, 
afspraken over de reparatie van regels voor de inzet van het kwaliteitsbudget 2020 
(waarover we nu met ZN spreken), met terugwerkende kracht ook te laten gelden voor 
2019. ActiZ had liever een oplossing in 2019 gehad, maar dit bleek niet haalbaar.   

ActiZ heeft veel signalen van leden gekregen en daarom is er veelvuldig contact geweest 
met Kamerleden. We zijn blij dat deze motie tot stand kwam en is aangenomen. We 
verwachten dat hiermee leden geholpen worden. De aankomende weken zal ActiZ met ZN 
en het ministerie van VWS overleggen hoe er uitvoering kan worden gegeven aan de motie. 
De overleggen over de bekostiging 2020 lopen op dit moment en moeten leiden tot 
bestuurlijke afspraken voor 1 juni 2019. 

Lees ook de eerdere berichtgeving: Tweede Kamer vraagt minister om oplossing voor 
onbedoelde effecten kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

 

Tweede Kamer vraagt minister om oplossing voor onbedoelde effecten kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 7 maart 2019) 

Coalitiepartijen roepen minister De Jonge (VWS) tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg 
Verpleeghuiszorg op een oplossing te vinden voor problemen rond de besteding van het 
kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Dinsdag 12 maart stemt de Tweede Kamer over 
de ingediende motie. 

Onbedoeld effect 

Zorgaanbieders die het ziekteverzuim weten terug te dringen en medewerkers die 
ingehuurd worden in loondienst nemen, kunnen op dit moment geen aanspraak maken op 
een kwaliteitsbudget. Terwijl ze met hun inzet juist werken aan betere kwaliteit van zorg 
voor ouderen. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer roepen de minister op om dit 
onbedoelde effect, in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ, te repareren. 
Dat kan gedaan worden bij de afspraken over het kwaliteitsbudget 2020. Die afspraken 
zouden met terugwerkende kracht ook moeten gelden voor 2019. Dinsdag 12 maart stemt 
de Tweede Kamer over de motie. 

Debat verpleeghuiszorg 

Tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg van 20 februari vroeg Corinne Ellemeet 
(GroenLinks) al aandacht voor dit probleem rondom het kwaliteitsbudget. ActiZ heeft de 
afgelopen maanden bij zowel ZN, het ministerie van VWS als Kamerleden veelvuldig gepleit 
voor een oplossing van de ontstane ongewenste situatie. ActiZ is blij dat de Kamer oog 
heeft voor de geconstateerde problemen en dat er een oplossing moet komen. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2019D09206&id=2019Z04414
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/tweede-kamer-vraagt-minister-om-oplossing-voor-onbedoelde-effecten-kwaliteitsbudget-verpleeghuiszorg
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/tweede-kamer-vraagt-minister-om-oplossing-voor-onbedoelde-effecten-kwaliteitsbudget-verpleeghuiszorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2019D09206&id=2019Z04414
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2019D09206&id=2019Z04414
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Kostendekkende tarieven 

De aankomende weken spreekt ActiZ met ZN en VWS om afspraken te maken rondom het 
kwaliteitsbudget 2020. ActiZ voorziet in toenemende mate onbedoelde effecten van de 
complexe bekostigingssystematiek. De branchevereniging pleit daarom voor eenvoud. We 
doen een dringend beroep op de minister om het aantal regelingen en 
verantwoordingslijnen per 2020 sterk te verminderen, innovaties meer kans te bieden en 
de invulling van de financiële kaders te verruimen. 

 

NZa publiceert uitvoeringstoets over behandeling in de Wlz 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 11 maart 2019) 

De NZa heeft op 6 maart het langverwachte onderzoek naar de bekostiging en de financiële 
impact van het advies van het Zorginstituut over de positionering van behandeling in de 
Wlz afgerond. Zij adviseert een integraal bekostigingsmodel waarbij wordt aangesloten bij 
de huidige prestaties voor ZZPs en VPTs met behandeling. De financiële impact wordt 
geraamd op € 837,8 miljoen waarvan € 417,8 miljoen uit de Zvw/Wmo zou moeten worden 
overgeheveld. Het macro- verschil kan deels worden verklaard, maar vergt volgens de NZa 
nog wel nader onderzoek voorafgaand aan besluitvorming door de minister. Over de 
invoeringstermijn adviseert de NZa invoering in een keer te doen met een 
voorbereidingstijd van 2 jaar. De VGN ondersteunt het voorgestelde integrale 
bekostigingsmodel, maar ziet wel knelpunten in de afspraken met huisartsen. De VGN pleit 
voor snelle besluitvorming over het overnemen van het advies van het zorginstituut om 
behandeling integraal in de Wlz te positioneren. 

Uitvoeringstoets NZa 

De NZa heeft deze uitvoeringstoets uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS 
naar aanleiding van het advies van het zorginstituut. Het zorginstituut heeft geadviseerd 
om voor alle cliënten die in de Wlz in een instelling of een institutionele setting verblijven 
behandeling en aanvullende zorg integraal in de Wlz te positioneren. Het ministerie heeft 
de NZa gevraagd te kijken naar een passend bekostigingsmodel, de toepassing van het 
advies bij geclusterd VPT en de financiële impact van het advies van het zorginstituut. Zij 
geeft dus geen advies over de positionering zelf. In november 2018 heeft de NZa 
een conceptadvies gegeven, waarop de VGN heeft gereageerd. 

Integraal bekostigingsmodel 

De NZa is van mening dat een bekostigingsmodel gebaseerd op integrale prestaties het 
best past bij de integrale zorg uit het advies van het zorginstituut. Daarbij heeft de NZa 
gekeken naar een aantal modellen, waarbij de integraliteit meer of minder wordt 
doorgevoerd. In alle modellen is de zorgaanbieder volledig eindverantwoordelijk voor de 
te leveren behandeling, maar er is variatie in de mate van vrijheid van de tarieven of 
bekostiging van de verschillende behandelcomponenten. Deze loopt van volledig integraal 
via gereguleerde tarieven en aparte behandelprestaties naar losse behandelprestaties die 
door de behandelaren zelf worden gedeclareerd. De NZa adviseert de volledig integrale 
variant, die aansluit bij de huidige prestaties met behandeling. Dit betekent dat de huidige 
ZZPs zonder behandeling vervallen. Voor VPTs komt er de prestatie VPT met behandeling 
waarbij de behandelcomponent gelijk is aan de ZZP-behandelcomponent. 

  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_267107_22/1/
https://www.vgn.nl/artikel/25962
https://www.vgn.nl/artikel/27065
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Aandachtspunten van het bekostigingsmodel voor de verschillende zorgvormen 

De NZa geeft voor de verschillende behandelzorgvormen aandachtspunten aan. We 
noemen hier de meest relevante. 

Geneeskundige zorg (huisartsenzorg) 

De NZa besteedt hier aandacht aan de beschikbaarheid en bereidheid van huisartsen. 
Hierbij houdt zij de mogelijkheid open om als maatregel te kijken naar gereguleerde 
tarieven, maar wil dit niet op voorhand al inzetten. Daarnaast noemt de NZa de 
keuzevrijheid van cliënten. De NZa wil hierbij als toezichthouder van de zorgkantoren 
stimuleren dat zij goede voorbeelden van organiseren van keuzevrijheid door 
zorgaanbieders uitwisselen. 

Farmaceutische zorg 

De beleidsregel overige kosten voor extreme kosten voor geneesmiddelen blijft 
(bovenbudgettair) bestaan. Medicatieveiligheid wordt als positieve consequentie van 
integrale bekostiging gezien. 

Mondzorg 

De NZa vindt dat mondzorg integraal in het tarief moet worden opgenomen en niet meer 
boven-budgettair bekostigd moet worden. Het zorgkantoor is bij bovenbudgettaire 
bekostiging volgens hen niet voldoende in staat te controleren of de zorg rechtmatig en 
feitelijk is geleverd. Aandachtspunten bij integrale bekostiging van mondzorg is dat er 
sprake is van schaarse capaciteit en dat de kwaliteit mogelijk verslechterd door weinig 
kennis van goede mondzorg in instellingen en minder aandacht. Verwachte dure mondzorg 
kan leiden tot risicoselectie. De NZa kan hiernaar nader onderzoek doen bij de invoering. 

Hulpmiddelen 

Voor rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen stelt de NZa voor te bekijken of deze 
op termijn in de integrale bekostiging opgenomen kunnen worden. Voor 
verbruikshulpmiddelen is een aandachtspunt de kwaliteitsnormen die in de Zvw al wel 
bestaan. 
Naar de positionering van hulpmiddelen als hoortoestellen, visuele hulpmiddelen die nu 
voor alle Wlz cliënten vanuit de Zvw worden geleverd, vindt een apart onderzoek plaats. 

Boven-budgettaire bekostiging 

Zoals hierboven bij mondzorg en hulpmiddelen benoemd, kijkt de NZa ook naar de 
zorgvormen die momenteel bovenbudgettair vergoed worden. De NZa vindt dat deze vorm 
van bekostiging een risico vormt voor de macro-beheersbaarheid. Deze kosten worden 
buiten de contracteerruimte om bekostigd en er zijn daardoor geen prikkels bij 
zorgkantoren en zorgaanbieders om te sturen op doelmatigheid.   

Geclusterd VPT 

De NZa heeft eerst gekeken wat een goede definitie is voor geclusterd VPT. Zij is tot de 
conclusie gekomen dat het duidelijker en minder complex is om onderscheid te maken 
tussen een VPT - waar integrale zorg geleverd wordt door een zorgaanbieder - en het MPT 
en PGB, waarbij dit niet het geval is. Door dit onderscheid te baseren op de integraliteit van 
de zorg, is het logisch dat het VPT een volledig integraal pakket wordt inclusief behandeling.  



 

Pagina 9 

Geregeld in de Zorg maart 2019 

Een VPT zonder behandeling vervalt daarmee en een cliënt heeft dan de keus om de zorg 
via een MPT en/of PGB af te nemen bij verschillende zorgaanbieders. Hiermee is een 
onderscheid tussen geclusterd en niet-geclusterd VPT niet meer nodig. De NZa ziet wel 
risico’s bij deze afbakening met MPT/PGB en adviseert de consequenties nader de 
onderzoeken. 

Toezichtsaspecten 

Het voorgestelde bekostigingsmodel geeft de zorgkantoren meer mogelijkheden om goede 
afspraken te maken voor integrale zorg. De NZa zal toezien op de invulling van de zorgplicht 
van zorgkantoren om voldoende, doelmatige en kwalitatieve zorg in te kopen. 

Financiële impact 

De NZa heeft de financiële impact berekend door te kijken naar de uitnames uit de Zvw en 
Wmo en de benodigde middelen in de Wlz. Vervolgens zijn verklaringen gezocht voor het 
verschil. 

 Op basis van declaratiegegevens voor Wlz cliënten zonder behandeling is bepaald 

welke kosten in de Zvw worden gemaakt voor deze cliënten. Daarnaast is er een 

schatting gemaakt voor de kosten van de algemene paramedische zorg door te 

kijken naar de declaraties van Wlz cliënten met behandeling (uitbreiding van de 

aanspraak).  

Dit leidt tot een bedrag van € 304 miljoen dat uit de Zvw zou moeten worden 

overgeheveld. Het grootste deel is bestemd voor farmacie en hulpmiddelen. 

Rekening houdend met een geraamde besparing van medisch-specialistische zorg 

in de ouderenzorg wordt dit € 368 miljoen. 

 Voor de uitname uit de Wmo zijn de beschikbare cijfers lastiger. Naar schatting  

€ 49,8 miljoen zou uit de Wmo overgeheveld moeten worden voor roerende 

voorzieningen en rolstoelen. Voor overige mobiliteitshulpmiddelen is het niet 

gelukt een bedrag te ramen. 

 Voor de ophoging van het Wlz-kader wordt aangesloten bij de behandel-

component van de ZZPs die in het NZa kostenonderzoek van vorig jaar zijn 

gekomen. Deze behandelcomponent wordt ook voor de VPTs gebruikt. Deze 

worden opgehoogd met de kosten voor mondzorg vanuit de bovenbudgettaire 

kosten (verschuiving naar basistarief) en de kosten voor algemene paramedische 

zorg (uitbreiding pakket). Daarnaast is rekening gehouden met de MPT 

behandeling die wordt gedeclareerd voor cliënten zonder behandeling en met de 

korting door de zorgkantoren. Voor de bovenbudgettaire kosten worden de kosten 

voor rolstoelen (uitname Wmo) en individueel aangemeten hulpmiddelen en 

extreme kosten voor cliënten zonder behandeling toegevoegd. In totaal is de 

raming voor ophoging van het Wlz-kader € 837,8 miljoen. Hierbij is geen verdeling 

tussen de sectoren gehandicaptenzorg en V&V gemaakt. 

 Het verschil tussen de uitnames Zvw en Wmo en de ophoging Wlz kader bedraagt 

€ 420 miljoen. Dit is € 15,96 per dag per prestatie zonder behandeling. 

 Een deel van dit verschil is te verklaren vanuit verschillen in aanspraak 

(geneesmiddelen, mondzorg en paramedische zorg) die nu deels zelf wordt 

betaald. Daarnaast is aannemelijk dat er meer en duurder begeleidend personeel 

wordt ingezet bij ZZP met behandeling, bijvoorbeeld door gedelegeerde taken.   
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Ook kunnen de kosten vanuit een aanvullende verzekering niet worden 

overgeheveld. Een schatting van de kosten hiervan maken het verschil tussen de 

uitname en de ophoging € 12,53 per dag. 

 Overige verklaringen die niet gekwantificeerd kunnen worden zijn: 

o De aard van de geleverde zorg is bij inclusief behandeling meer preventief 

in plaats van reactief (proactief, vaktherapie, gedragstherapie, 

behandeling op de achtergrond). 

o Behandeling in de Wlz sluit minder aan bij daadwerkelijke vraag en inzet. 

o Tarief voor met name huisartsenzorg in Wlz hoger dan in Zvw. 

o Multidisciplinair kijken leidt tot meer (nodige) zorg. 

o Kruissubsidiëring van cliënten op een plek met behandeling naar cliënten 

zonder behandeling. 

 De NZa adviseert voor deze verklaringen nader onderzoek te doen naar de 

uitgaven, maar gaat ervan uit dat dit niet leidt tot een volledige onderbouwing van 

de geconstateerde verschillen.  

Invoeringstraject 

De NZa adviseert om de invoering in een keer te laten plaatsvinden. Daarbij hebben de 
betrokkenen wel een ruime voorbereidingstijd nodig van 2 jaar. Daarbij voorziet de NZa 
dat het niet voor alle zorgaanbieders mogelijk is om op tijd afspraken te maken over 
integrale zorg. Voor die gevallen adviseert de NZa om de prestaties zonder behandeling 
beschikbaar te houden, die onder strikte omstandigheden tijdelijk afgesproken kunnen 
worden. 

De NZa constateert dat voor een goede overgang het kunnen delen van cliëntendossiers 
een belangrijke uitdaging voor het veld is. Daarnaast vormt uitwisseling van gegevens over 
indicatie en leveringsvorm tussen zorgaanbieders, behandelaren, zorgverzekeraars en 
zorgkantoren een noodzakelijke voorwaarde voor het declaratieproces. 

Vervolg 

Het ministerie is nu aan zet om een besluit te nemen over het advies van het zorginstituut 
over de positionering van behandeling in de Wlz. Naar verwachting komt er op korte 
termijn een reactie, vanwege de samenhang met de wetswijziging voor openstelling van 
de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychiatrische grondslag. 

Reactie VGN 

De VGN is groot voorstander van het opheffen van de verschillen tussen cliënten met een 
zelfde zorgbehoefte en indicatie. Dat kan volgens ons het best vorm krijgen als behandeling 
en aanvullende zorgvormen integraal onderdeel uitmaken van het Wlz-pakket, conform 
het advies van het zorginstituut. Daarvoor moeten dan wel voldoende middelen 
beschikbaar gesteld worden. De VGN vindt integrale bekostiging een goed uitgangspunt 
voor de bekostiging, omdat dit het meest recht doet aan de gewenste samenhang tussen 
zorg en behandeling. Voor huisartsenzorg en tandartsenzorg zien we echter nu al zoveel 
knelpunten in de toegang en beschikbaarheid, dat we voor deze onderdelen pleiten voor 
adequate gereguleerde tarieven. Dat wil zeggen dat de NZa tarieven vaststelt waarmee de 
verantwoordelijke zorgaanbieder afspraken kan maken met huisartsen en tandartsen.  
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Helaas kiest de NZa hier niet voor, maar biedt wel ruimte om voor huisartsenzorg deze 
optie te onderzoeken als blijkt dat dit een oplossing voor de bereidheid tot medewerking 
van huisartsen kan zijn. 

De VGN pleit ervoor dat de minister snel besluit om het advies van het zorginstituut om 
behandeling en aanvullende zorgvormen voor alle Wlz cliënten met verblijf en VPT in de 
Wlz te positioneren over te nemen. Hiermee worden de ongewenste verschillen tussen 
cliënten opgeheven en kan met integrale zorg en behandeling meer kwaliteit geboden 
worden aan de meest kwetsbare cliënten met een beperking. Als de koers besloten is, kan 
vol worden ingezet om te borgen dat aan de benodigde randvoorwaarden wordt voldaan. 

 

Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 5 maart 2019) 

Het kabinet heeft het wetsvoorstel over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz ingediend 
bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat mensen die hun leven lang intensieve 
geestelijke gezondheidszorg nodig hebben vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet 
langdurige zorg. 

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 Wmo 
(beschermd wonen), de Zvw, of (na drie jaar psychiatrische behandeling in de Zvw) recht 
hebben op voortgezet verblijf in de Wlz. 

Toegangscriteria 

De Wlz wordt zodanig gewijzigd dat cliënten ook toegang hebben als zij vanwege een 
psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per 
dag zorg in de nabijheid. Deze toegangscriteria zijn dus niet anders dan bij de andere 
grondslagen die nu al toegang geven tot de Wlz. (…) 

Indicatiestelling door CIZ vanaf 2020 

Het is de bedoeling dat de wetswijzing op 1 januari 2020 inwerking treedt. Dat maakt het 
mogelijk dat het CIZ vanaf 2020 op basis van de grondslag psychische stoornis gaat 
indiceren. Voor cliënten die een Wlz-indicatie krijgen gaat het recht op Wlz-zorg in per  
1 januari 2021. Tot die datum zijn ze voor de zorg aangewezen op de Wmo of de Zvw. 
Zorgorganisaties kunnen zich op de invoering voorbereiden, door te zorgen dat de dossiers 
van cliënten die mogelijk in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie actueel en volledig 
zijn. 

Zorgprofielen en inkoop 

Medio 2019 wordt een advies van de NZa verwacht over de zorgprofielen en tarieven voor 
de zorg voor deze nieuwe doelgroep. Met het oog op de zorginkoop 2021, als de GGZ-
cliënten daadwerkelijk instromen in de Wlz, zullen gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgkantoren in 2019 een zo compleet mogelijk overzicht maken van de aanbieders die nu 
zorg leveren aan deze cliënten. Het wetsvoorstel bevat een inspanningsverplichting voor 
zorgkantoren om het mogelijk te maken dat cliënten die nu al verblijven in een instelling 
het verblijf bij de huidige aanbieder kunnen voortzetten. (…) 
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Meer informatie 

U vindt het wetsvoorstel hier. In de loop van 2019 zal meer informatie beschikbaar komen 
over het invoertraject. Er zullen ook landelijke afspraken worden gemaakt over de wijze 
waarop cliënten geïnformeerd worden over de gevolgen voor hun situatie. 

 

Verdere uniformering gebruik iJw en iWmo-berichtenstandaarden 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 11 maart 2019) 

Eind januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vermindering uitvoeringslasten en 
regionale samenwerking met algemene stemmen aanvaard. 

Hiermee wordt het mogelijk dat gemeenten via een Algemene Maatregel van Bestuur 
worden verplicht tot het behouden van samenwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet. 
Daarnaast beoogt het voorstel de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de 
Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning te beperken door voortaan bij Ministeriële 
Regeling regels te stellen over de financieringswijzen en administratieve processen 
behorende bij de bekostiging en over gegevensuitwisseling en verantwoording. 

Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het beheer van de standaarden voor het 
elektronisch gegevensverkeer tussen gemeenten en aanbieders met betrekking tot de 
uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

De laatste versie van de wettekst en alle andere relevante Kamerstukken zoals brieven, 
amendementen, moties en de memorie van toelichting vindt u achter deze link. De tekst 
van de aangenomen regeling vindt u als bijlage bij dit bericht. 

Ministeriële Regeling 

Momenteel is de Ministeriële Regeling in voorbereiding waarin het gebruik van de iJw en 
iWmo standaarden wordt verplicht per 1-1-2019. Als dit leidt tot aanpassing van het 
contract dan gaat de verplichting in op het moment dat nieuwe contracten worden 
afgesloten. De Ministeriële Regeling wordt voorafgaand aan publicatie een maand 
voorgehangen bij het parlement.  

 

Vastgoed 

Informatieplicht energiebesparing: wat moet u doen per 2019? 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 28 maart 2019) 

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven en instellingen om energie te 
besparen. In 2019 is de informatieplicht toegevoegd aan de besparingsplicht die al bestaat 
vanaf 2015. Met die informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven 
versnellen. De VGN heeft in oktober 2018 de Tweede Kamer nog gevraagd om versoepeling 
van de maatregel, maar de Kamer heeft dat niet gehonoreerd. Hieronder informeren we u 
over de vraag wat u moet doen, maar we kunnen nog niet alle onduidelijkheden 
wegnemen. 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35146
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34857_verbetering_uitvoering
https://www.vgn.nl/artikel/27029
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Informatieplicht per juli 2019 

Als u onder de informatieplicht valt, moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag 
rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen. U valt onder de 
informatieplicht als uw ‘inrichting’ meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas 
per jaar verbruikt. Voor het bevoegd gezag is een inrichting of locatie een terrein met 
gebouwen en activiteiten (je zou kunnen zeggen: een bedrijventerrein). ‘Losstaande’ 
woningen vallen er dus niet onder. De zogenoemde ‘Erkende MaatregelenLijst’ is qua 
genomen maatregelen het uitgangspunt. Deze lijst bevat maatregelen met een 
terugverdientijd <5 jaar. Met de wetchecker energiebesparing controleert u snel welke 
verplichtingen voor u gelden. In essentie gaat het om de vraag van het bevoegd gezag: 
hoeveel energie bent u aan het besparen (vandaar de genoemde criteria van 50.000 kWh 
en 25.000 m3. 

Energie-audit plicht per december 2019 

Als u verplicht bent een ‘Energie-audit’ (op grond van de EED) in te vullen, dan moet u in 
december 2019 deze audit aanleveren aan het bevoegd gezag. In 2015 gold deze plicht 
voor de eerste keer. De plicht geldt voor instellingen waar bij alle locaties tezamen meer 
dan 250 personen werkzaam zijn of die een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een 
jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebben. In essentie gaat het om de vraag 
van het bevoegd gezag welk besparingsbeleid u voert. Wellicht hebt u deze audit in 2015 
ook al moeten doen. Toen was daar veel ‘gedoe’ over. De VGN heeft toen samen met ActiZ, 
GGZ Nederland en het Milieuplatformzorg (MPZ) een format ter facilitering gemaakt. 
Datzelfde format kunt u ook nu weer gebruiken. Omdat deze beide wettelijke 
verplichtingen (de informatieplicht van juli en de Energie-audit van december) in elkaars 
verlengde liggen, mogen EED-plichtige bedrijven de informatieplicht van juli uitstellen tot 
december, wanneer de EED aangeleverd moet worden. Dat betekent in ieder geval een 
half jaar tijdwinst. (…) 

 

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Uitvraag kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 29 maart 2019) 

Op 1 april 2019 opent de portal voor het aanleveren van de indicatoren Verpleeghuiszorg 
over verslagjaar 2018. In het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ van 
ActiZ, BTN, V&VN en Verenso, worden de kwaliteitsindicatoren beschreven. Daarnaast is 
het de bedoeling dat zorgorganisaties gegevens aanleveren over de personeels-
samenstelling: de Stuurgroep heeft op vijf kernfactoren indicatoren geformuleerd en 
gepubliceerd in het ‘Handboek indicatoren personeelssamenstelling meetjaar 2018’. 

Lees de uitgebreide informatie over de kwaliteitsindicatoren en kernfactoren 
personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018. 

 

  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wetchecker-energiebesparing
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed
https://www.vgn.nl/artikel/24241
https://www.actiz.nl/web/ouderenzorg/kwaliteit/onderwerp/pag/kwaliteitskader/open/uitvraag-kwaliteitsindicatoren-verpleeghuiszorg-2018
https://www.actiz.nl/web/ouderenzorg/kwaliteit/onderwerp/pag/kwaliteitskader/open/uitvraag-kwaliteitsindicatoren-verpleeghuiszorg-2018
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Infographic Personeelsnorm: mogelijkheden en verplichtingen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 20 maart 2019) 

De nieuwe Personeelsnorm voor verpleeghuizen helpt zorgorganisaties bij een 
verantwoorde personeelssamenstelling. In een infographic zet ActiZ de mogelijkheden en 
de verplichtingen van de Personeelsnorm handzaam op een rij. 

De Personeelsnorm voor verpleeghuizen is ontwikkeld door de Stuurgroep Kwaliteit 
Verpleeghuiszorg (onder meer ActiZ, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland) en geeft 
kaders om te komen tot voldoende en bekwaam personeel in verpleeghuizen. Eerder dit 
jaar nam het Zorginstituut Nederland de norm op in het Register, de centrale plek voor 
informatie over kwaliteit van zorg. 

De sleutel voor goede zorg ligt niet in één kwantitatieve norm, maar bij een verantwoorde 
personeelssamenstelling. Daarbij moet rekening gehouden worden met de behoeften van 
bewoners en medewerkers. Een palet aan instrumenten kan het gesprek hierover binnen 
zorgorganisaties faciliteren. De infographic zet de mogelijkheden en verplichtingen op een 
rij. 

 

NZa werkt verder aan nieuwe bekostiging wijkverpleging 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 20 maart 2019) 

In 2019 start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de wijkverpleging met de volgende 
fase in de vernieuwing van de bekostiging. In de voortgangsrapportage doorontwikkeling 
bekostiging wijkverpleging geven we een stand van zaken en de richtingen voor het 
vervolg. We werken in dit traject nauw samen met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars. Uniek is de samenwerking met wetenschappers binnen het 
wetenschappelijk programma wijkverpleging. Zo zorgen we voor een gedegen weten-
schappelijke onderbouwing. 

Huidige situatie 

In de huidige bekostiging krijgen zorgaanbieders betaald per uur. Het stimuleren van 
zelfredzaamheid, bijvoorbeeld cliënten leren hoe ze zelf hun ogen kunnen druppelen, loont 
in het huidige systeem niet. Ook is er beperkt inzicht in de verwachte aard en omvang van 
de zorg per cliënt. Daarnaast is er weinig inzicht in de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. 
Ook is het voor zorgaanbieders moeilijk om systeemfuncties te organiseren, zoals de 
regionale beschikbaarheid van niet planbare wijkverpleging in de avond, nacht en het 
weekend, coördinatie en samenwerking en preventie. 

Einddoel 

Voor de lange termijn zien we integrale bekostiging van zorgnetwerken rond de cliënt als 
het eindperspectief. Dit houdt in dat de bekostiging is gericht op een bundel van 
verschillende zorgvormen, over de verschillende schotten heen, waarbij de patiënt en zijn 
zorgbehoefte centraal staat. Zo willen we ook in de bekostiging stimuleren dat de 
wijkverpleegkundige samenwerkt met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de huisarts en de 
praktijkondersteuner om mensen de juiste zorg te geven. 

  

https://www.actiz.nl/stream/addendum-hoofdstuk-6-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-personeelsnorm
https://www.actiz.nl/stream/infographic-verantwoorde-personeelssamensteling-verpleeghuizen.pdf
https://www.actiz.nl/stream/infographic-verantwoorde-personeelssamensteling-verpleeghuizen.pdf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_268372_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_268372_22/1/
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Eerste stap 

Op de kortere termijn kunnen we al een aantal stappen zetten. We richten ons daarbij op 
een bekostigingsmodel dat is gebaseerd op groepen cliënten met vergelijkbare kenmerken. 
We hebben hiervoor meer inzicht nodig in de verschillen in zorgzwaarte en voorspellende 
kenmerken van cliënten. 

Het doel is dat in een dergelijk systeem een zorgaanbieder niet meer per uur per cliënt 
betaald wordt, maar per periode per type cliënt; een casemix systeem. Op basis van een 
beperkt aantal belangrijke cliëntkenmerken proberen we vooraf in te schatten hoeveel 
zorg een bepaald type cliënt nodig heeft. De eerste resultaten laten zien dat er kenmerken 
zijn die veel invloed hebben op de zorg die wijkverpleegkundigen en verzorgenden bieden 
aan een cliënt. Dit gaan we verder onderzoeken en testen in de praktijk bij een aantal pilot-
zorgaanbieders. 

Pilots 

De Amsterdamse thuiszorgorganisatie Cordaan is een van de deelnemers aan de pilot en 
ziet als voordeel dat ze aan de tekentafel mee kunnen praten over de toekomst van de 
wijkverpleging. Ronald Schmidt, bestuurder van Cordaan: “Wij hebben nu gezien dat het 
werken met een nieuwe bekostiging met vaste maandbedragen per klant het professioneel 
handelen van onze wijkverpleegkundigen bevordert.” Schmidt is enthousiast over de 
zorgvuldigheid en nieuwsgierigheid naar elkaar van alle partijen die hier samen aan 
werken. Wat hij hoopt dat eruit komt? “Een nieuwe bekostiging die aansluit bij de praktijk 
en bij lopende bekostigingsexperimenten, herkenbaar is voor onze professionals en 
rechtdoet aan de zorgvraag van bepaalde doelgroepen, maar ook preventie beloont”, aldus 
Schmidt. 

 

NZa adviseert over overheveling van zorg naar de Wlz 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 6 maart 2019) 

Wat betekent het als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle 
zorg aan hun cliënten? Dus niet alleen verpleging en verzorging maar ook voor 
huisartsenzorg en mondzorg? En wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders van ggz-cliënten 
die permanent zorg of toezicht nodig hebben en straks in 2021 directe toegang krijgen tot 
de langdurige zorg? De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de effecten van beide voorstellen 
onderzocht.  

We hebben daarmee de mogelijke gevolgen van twee adviezen van het Zorginstituut 
uitgewerkt. Beide overhevelingen zijn zowel financieel als organisatorisch ingrijpend en 
moeten daarom zorgvuldig gebeuren. Het is aan minister De Jonge en de staatssecretaris 
Blokhuis van VWS om een besluit te nemen over de adviezen. 

Integrale zorg 

Wlz-cliënten die in een instelling verblijven moeten allen dezelfde zorg kunnen krijgen. Dat 
kan als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg voor hun 
cliënten, ook zorg die nu via de zorgverzekeraar vergoed wordt, zoals huisartsenzorg. 

In onze uitvoeringstoets Integrale zorg voor Wlz-cliënten constateren we dat invoering 
complex en ingrijpend is, ook omdat we in de verpleging en verzorging een toename zien 
van kleinschalige voorzieningen en nieuwe woonvormen.  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_267107_22/1/
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Juist voor deze kleinere zorgaanbieders betekent het organiseren van integrale zorg een 
flinke inspanning, bijvoorbeeld omdat er in bepaalde regio’s een tekort is aan huisartsen of 
specialisten ouderengeneeskunde. 

Langdurige ggz 

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd 
om mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend permanent toezicht nodig 
hebben of 24 uurszorg, toegang te geven tot de Wlz. Daarmee hebben zij op langere 
termijn zekerheid over de zorg die zij nodig hebben. 

In de uitvoeringstoets impact van bekostiging van integrale zorg voor de toekomstige Wlz 
ggz geven we aan dat het advies van het Zorginstituut vooral voor aanbieders van 
beschermd wonen een grote impact heeft, qua organisatie en administratieve lasten. Wij 
stellen daarom een ingroeitraject voor of een experiment. 

 

Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

Onderzoeksrapport objectief verdeelmodel beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 
begeleiding 
(Bron: Rijksoverheid - nieuwsbericht 6 maart 2019) 

In 2016 zijn het ministerie van BZK, het ministerie van VWS en de VNG bestuurlijk 
overeengekomen om één geïntegreerd objectief verdeelmodel te ontwikkelen voor 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding. 

Aanvankelijk zou het nieuwe verdeelmodel per 2020 worden ingevoerd. Vooral vanwege 
de onzekerheid rond de gevolgen voor gemeenten van de openstelling van de Wet 
langdurige zorg (Wlz) voor Wmo-cliënten is de invoering op verzoek van de VNG uitgesteld. 
Tijdens het bestuurlijk overleg van 24 mei 2018 hebben Rijk en VNG afgesproken dat de 
verdeling voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding 
meeloopt in het bredere traject van de evaluatie van de verdeelmodellen voor het sociaal 
domein in het gemeentefonds. Hiermee vindt invoering plaats vanaf 2021, tenzij nadere 
inzichten de implementatie in de weg staan. 

Nadat eerder het onderzoeksrapport is gepubliceerd, zijn op 6 maart 2019 ook de 
voorlopige uitkomsten per gemeente/regio bekendgemaakt. De gepresenteerde 
uitkomsten zijn nog niet definitief. Het nieuwe verdeelmodel zal op enkele punten nog 
nader worden bezien. De voorlopige cijfers zijn als bijlage opgenomen, samen met een 
toelichting. 

Bijlagen: 

- Achterliggende berekening voorlopige uitkomsten geintegreerd verdeelmodel 
BWMOBG stand uitkeringsjaar 2017  

- Voorlopige uitkomsten geïntegreerd verdeelmodel BWMOBG  

- Toelichting bij voorlopige uitkomsten geïntegreerd objectief verdeelmodel BWMO 

  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_268049_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_268049_22/1/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/03/06/onderzoeksrapport-objectief-verdeelmodel-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-en-wmo-2015-begeleiding/Onderzoeksrapport+verdeelmodel+BW-MO-Begeleiding+Wmo+2015_definitief.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2019/03/15/achterliggende-berekening-voorlopige-uitkomsten-geintegreerd-verdeelmodel-bwmobg-stand-uitkeringsjaar-2017
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2019/03/15/achterliggende-berekening-voorlopige-uitkomsten-geintegreerd-verdeelmodel-bwmobg-stand-uitkeringsjaar-2017
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2019/03/15/achterliggende-berekening-voorlopige-uitkomsten-geintegreerd-verdeelmodel-bwmobg-stand-uitkeringsjaar-2017
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/publicaties/2019/03/06/voorlopige-uitkomsten-geintegreerd-verdeelmodel-bwmobg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/publicaties/2019/03/06/voorlopige-uitkomsten-geintegreerd-verdeelmodel-bwmobg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2019/03/06/toelichting-bij-voorlopige-uitkomsten-geintegreerd-objectief-verdeelmodel-bwmo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2019/03/06/toelichting-bij-voorlopige-uitkomsten-geintegreerd-objectief-verdeelmodel-bwmo
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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.  

To be continued: het winstuitkeringsverbod in de zorg 

De recente faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis 
hebben de werking van ons huidige zorgstelsel in een nieuw daglicht geplaatst. Ook de 
winstuitkering door zorgaanbieders is weer terug op de politieke agenda geplaatst. Omdat 
voor een groot deel van de zorgaanbieders een verbod op winstuitkering geldt, zoals 
vastgelegd in de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”), wordt er gebruik gemaakt van 
een ingewikkelde stichting – B.V.-constructie om in zekere mate buiten het verbod te 
vallen. Na eerdere ophef over het gebruik van deze constructies, heeft de minister van VWS 
en MZS aangekondigd een onderzoek uit te gaan voeren met betrekking tot de 
winstuitkering van zorginstellingen. De resultaten van het onderzoek worden uiterlijk in 
het tweede kwartaal van 2019 aan de Tweede Kamer medegedeeld.  

Verbod op winstuitkering 

Op grond van de WTZi geldt een een winstuitkeringsverbod voor zorgaanbieders. Dit houdt 
in dat instellingen met een winstoogmerk, als zij onder het winstverbod vallen, geen WTZi-
toelating krijgen. Zonder een dergelijke toelating kunnen de zorgaanbieders geen 
contracten sluiten met zorgverzekeraars of zorgkantoren voor het verlenen van zorg op 
grond van de zorgverzekering of de Wet langdurige zorg (“Wlz”). Dit verbod geldt echter 
niet voor alle zorgaanbieders in Nederland. Van oudsher wordt er onderscheid gemaakt 
tussen extramurale en intramurale zorg. Als vuistregel geldt dat winstuitkering volgens de 
wet verboden is voor intramurale zorg en is toegestaan voor extramurale zorg.  

Werkbaarheid verbod 

Het van oudsher geldende onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg is 
tegenwoordig niet meer zo scherp te maken, nu de grenzen tussen de twee zorgvormen 
steeds meer vervagen. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen binnen de zorgsector dat het 
winstuitkeringsverbod in de huidige vorm ter discussie staat nu deze ontwikkelingen effect 
kunnen hebben op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg; deze effecten 
zijn echter niet voor alle zorgsectoren gelijk.  

Ook zijn de huidige regels niet ingespeeld op de financieringsbehoefte van verschillende 
zorgaanbieders; het winstuitkeringsverbod maakt het vrijwel onmogelijk voor aanbieders 
van medisch-specialistische zorg om risicodragend kapitaal te verkrijgen, terwijl juist dit 
soort financieringen nodig zijn voor investeringen in innovatie en ICT. 

Daar komt bij dat het verbod vrij eenvoudig te omzeilen is door het betrekken van gelieerde 
ondernemingen of derden bij het uitvoeren van de zorg. Deze partijen vallen niet onder de 
toepassing van het winstuitkeringsverbod. Indien dit gebeurt blijft de verantwoordelijkheid 
voor de zorg altijd bij de aanbieder met de WTZi-toelating rusten.  
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Status 

Duidelijk is dat het verbod in de huidige vorm herzien dient te worden, maar of het een 
algeheel verbod of juist een beperking van het verbod wordt, is nog onbekend.  

Gelet op de mogelijk grote effecten en de verschillen daarvan per zorgsector hebben de 
ministers van VWS en MZS aangekondigd eerst een nader onderzoek uit te voeren alvorens 
met nieuwe wetgeving te komen. Het onderzoek van de ministers naar de huidige praktijk, 
financiering, effecten van winstuitkering en de juridische aspecten wordt in het tweede 
kwartaal van 2019 verwacht. Tot dat moment is het dus nog afwachten. To be continued…  

Mr. Alexandra van den Eijnden 
Advocaat vennootschapsrecht 
088-2344523 
eijnden@thna.nl  
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