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Voorwoord 
Het vervaardigen van ‘Geregeld in de zorg’ is voor de redactie vooral een kwestie van 
keuzes maken.  Bij de uitoefening van hun beroep worden accountants daarbij geholpen 
door hun ‘gereedschap’ zoals gedrags- en beroepsregels, controlestandaarden en 
verslaggevingsregels. Ook accountants mopperen wel eens over de hoeveelheid en 
complexiteit van regelgeving. Niets menselijks is ons vreemd.  Maar bij het opstellen van 
de nieuwsbrief realiseren we ons hoe plezierig het is om duidelijke richtlijnen te hebben. 
Bestond er maar een richtlijn ‘Opstellen nieuwsbrieven', met duidelijke kaders voor wat 
wel en niet in de nieuwsbrief behoort te worden opgenomen.  

De richtlijn ontbreekt en dus moeten we keuzes maken vanuit eigen inzicht. Leidend daarbij 
is de vraag welke berichten passen in de samenwerking en contacten tussen onze 
opdrachtgevers en de professionals van Verstegen accountants en adviseurs. Vanuit dat 
kader hebben we er voor gekozen dit keer in “Uitgelicht” bijzondere aandacht te schenken 
de berichtgeving rond de btw voor toezichthouders. 

Verder ruimen we graag ruimte in voor de bijdrage van Ten Holter/Noordam advocaten. 
Dit keer over de regelgeving rondom nachtdiensten. 
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Uitgelicht 
1. Is een toezichthouder (nog) wel een btw-ondernemer? 

In onze fiscale nieuwsbrief van Juli 2018 hebben wij aandacht besteed aan voornoemde 
vraag. Reden daarvoor was dat het gerechtshof Den Bosch daarover vragen heeft gesteld 
aan het Europese Hof van Justitie (hierna: het Hof). Op 13 juni jl. heeft het Hof uitspraak 
gedaan. 

Het Hof is van mening dat in de voorgelegde casus de betreffende toezichthouder geen 
btw-ondernemer is. Voor het btw-ondernemerschap is van belang of de toezichthouder 
zelfstandig een economische activiteit verricht. Er is geen sprake van zelfstandigheid omdat 
hij noch in eigen naam, noch voor eigen rekening, noch onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid handelt. Zijn handelen vindt plaats voor rekening en onder de 
verantwoordelijkheid van de raad van toezicht als geheel. Ook draagt hij geen economische 
bedrijfsrisico’s aangezien de betaalde vergoeding niet afhankelijk is van zijn deelname aan 
vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren. Er wordt periodiek een vast bedrag 
ontvangen. 

Het gerechtshof Den Bosch zal, indachtig de uitspraak van het Hof, uitspraak moeten gaan 
doen. Omdat het Hof heel duidelijk in haar bewoordingen is, verwachten wij niet dat de 
Hoge Raad nog om een oordeel wordt gevraagd. We kunnen dat echter ook niet uitsluiten. 

Aldus menen wij dat, onder de voorwaarden dat er periodiek een vaste vergoeding wordt 
ontvangen en er geen sprake is van een eigen verantwoordelijkheid van de toezichthouder, 
geen sprake meer is van btw-ondernemerschap van de leden van een uit meerdere van 
elkaar onafhankelijke personen bestaande raad van toezicht. 

Met uitzondering van de toezichthouder die bij ontstentenis van een bestuur een 
bestuurdersrol vervult, de toezichthouder die alleen functioneert en de toezichthouder die 
slechts een (vergoeding van gemaakte onkosten en een) vacatiegeld ontvangt, menen wij 
dat een toezichthouder per direct moet stoppen met het in rekening brengen van btw over 
de te ontvangen vaste vergoeding. Omdat er geen btw berekend hoeft te worden, hoeft er 
zelfs geen btw-factuur meer uitgereikt te worden. 

Zolang er aangiftebiljetten omzetbelasting worden uitgereikt, zal er aangifte gedaan 
moeten blijven worden, maar zou er verzocht moeten worden om beëindiging van de 
aangifteplicht. Dit laatste geldt uiteraard niet voor de toezichthouder die (ook) uit andere 
hoofde btw-ondernemer is.  

 

2. Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg 

Minister Bruins heeft besloten de huidige organisatie van de ambulancezorg, die positief 
gewaardeerd wordt te bestendigen. Continuïteit en permanente beschikbaarheid van 
voldoende gekwalificeerde ambulancezorg is essentieel in de acute medische zorg. Om die 
reden heeft de Minister ervoor gekozen de huidige financiering en monopolie van de 25 
Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s), zoals deze in een tijdelijke wet was 
opgenomen (Twaz), ongewijzigd te laten en in structureel beleid vast te leggen.  
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Om het monopolie voor de huidige RAV’s te kunnen laten bestaan wil de minister de 
ambulancezorg aanmerken als niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB), om 
niet in de knel te raken met vigerende mededingingswetgeving. Voor NEDAB’s bestaat 
echter wel de eis van strikte regulatie, mogelijk nog strakker dan nu voorgesteld. 

Ook wordt de inkoop door één representerende zorgverzekeraar in de regio 
gecontinueerd, omdat daarmee de inkoop en financiering (gebaseerd op aantal diensten 
en standplaatsen) van de ambulancezorg het beste mee gediend is, volgens de minister. 
De zorginkoop moet op de maximum NZa-tarieven blijven plaatsvinden, waarbij een 
zorgplicht bestaat voor de zorgverzekeraars. Voor de RAV’s bestaat een leverplicht.  

Binnenkort zal een eerste versie van een kwaliteitskader, implementatieplan en 
bijbehorende doorontwikkelagenda worden gepresenteerd. Het kwaliteitskader zal 
worden ingeschreven bij het Zorginstituut en daarmee formeel van toepassing zijn voor de 
ambulancezorg. De minister vraagt voorts om openbare verantwoording van de kwaliteit 
van zorg en de financiële posities van RAV’s en bij levering van andere diensten dan 
ambulancezorg is een gescheiden administratie hiervan benodigd. De minister buigt zich 
momenteel nog over de vraag hoe de governance bij RAV’s eruit zou moeten komen te 
zien. 

Het besluit van de minister is positief voor de huidige RAV’s, omdat het zekerheid geeft 
over hun positie in de markt en de financiële borging naar de toekomst. Het invoeren van 
een kwaliteitskader en adequate governance past ons inziens helemaal bij de ontwikkeling 
die in de zorg (en breder) ingezet zijn. Of de aanwijzing van ambulancezorg als NEDAB stand 
houdt, is nog een open – maar niettemin belangrijke – vraag! 

3. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

In de vorige nieuwsbrief is één en ander geschreven over de Tweede voortgangsrapportage 
Thuis in het verpleeghuis en de toelichting daarop in een brief aan de Tweede Kamer. Het 
beeld daaruit is dat kwaliteitsverbeteringen in gang zijn gezet en uitvoering van 
maatregelen volgens plan verlopen. Inmiddels is ook wel duidelijk dat sprake is van een 
forse volumegroei. Hoewel de Minister hiervoor budget heeft vrijgemaakt, is het opvangen 
van de volumegroei én de ingroei van het kwaliteitskader voor de sector een bijkans 
onmogelijke opgave gelet op de arbeidsmarktkrapte. In haar paper Verpleeghuiszorg roept 
ActiZ daarom op tot een discussie om deze problematiek en het onderliggende 
maatschappelijke vraagstuk van schaarste verdeling het hoofd te bieden. Wij zijn benieuwd 
naar de ontwikkeling in dit debat en niet minder naar de oplossingen die hiervoor 
aangedragen zullen worden. 

Inmiddels is een accountantsprotocol beschikbaar bij de rondrekening en verantwoording 
van het kwaliteitsbudget. Belangrijk aandachtspunt is om periodiek gedurende 2019 na te 
gaan hoe de uitputting en verantwoording van het budget verloopt, door zowel de 
verantwoording als de rondrekening in te vullen en met elkaar te vergelijken. Dit voorkomt 
verrassingen achteraf. 

 

 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
https://www.actiz.nl/nieuws/hoe-blijft-verpleeghuiszorg-beschikbaar-en-betaalbaar-drie-voorstellen-van-actiz
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                                                                 Advertentie 
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Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Wlz contracteerruimte 2019 opgehoogd, voorlopige budgettaire kader 2020 bekend 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 27 juni 2019) 

Het ministerie van VWS voegt het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwachte 
tekort in de Wlz voor 2019 van € 470 miljoen toe aan het budgettaire kader. Dat schrijft de 
minister in de Voorlopige Kaderbrief 2020 aan de NZa. Het Wlz-kader 2018 wordt met 
terugwerkende kracht met € 10 miljoen opgehoogd vanwege overuitputting. Verder gaat 
de kaderbrief in op het voorlopige budgettaire kader Wlz 2020. 

NZa-advies: Wlz-uitgaven 2019 groeien harder dan verwacht 

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa medio juni 2019 het advies over 
de benutting van het budgettair kader 2019 uitgebracht. Daaruit blijkt dat uitgaven in de 
Wlz harder groeien dan vooraf was voorzien. Het aantal indicaties voor verpleeghuiszorg is 
enorm toegenomen, met name de zorgzwaartepakketten VV 4 en VV 5 zijn met ca. 7% 
gegroeid. De NZa wijst op een mogelijk tekort in 2019 van € 410 miljoen, waarvan  
€ 5 miljoen voor pgb. Er zijn grote verschillen tussen regio’s. Daarnaast geeft de NZa aan 
dat € 60 miljoen nodig is voor zgn. manoeuvreerruimte om het proces van de herschikking 
goed te laten verlopen.  

Volgens zorgkantoren is er sprake van een groter tekort. Dat baseren zij op actuele 
declaratiegegevens. In augustus 2019 komt de NZa met een aanvullend advies op basis van 
actuele gegevens en zal VWS de situatie opnieuw bekijken. 

In de Voorlopige Kaderbrief Wlz 2020 informeert het ministerie van VWS de NZa over de 
beleidslijn voor de budgettaire kaders naar aanleiding van het NZa-advies.   

Actualisering budgettair kader Wlz 2019 

Minister De Jonge verhoogt het Wlz-kader 2019 met € 470 miljoen, zoals de NZa heeft 
geadviseerd. Hiervoor worden de gereserveerde herverdelingsmiddelen à € 200 miljoen 
volledig toegevoegd aan de contracteerruimte en is er een aanvullende ophoging van 
€ 210 miljoen. Deze middelen worden verdeeld over de zorgkantoorregio’s waar sprake is 
van dreigende tekorten. Daarnaast kent de minister € 60 miljoen als manoeuvreerruimte 
toe op landelijk niveau. Een klein deel van de pgb-middelen wordt op basis van verzoeken 
van Wlz-uitvoerders overgeheveld naar zorg in natura. 

In totaal komt het geactualiseerde Wlz budgettair kader 2019 uit op € 23.214 miljoen.  
Dat is als volgt opgebouwd: 

Contracteerruimte (CR) € 20.193 miljoen 

Pgb € 2.450 miljoen 

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg € 600 miljoen 

 
Omdat de groei in uitgaven in 2018 al is ingezet, verhoogt de minister met terugwerkende 
kracht het Wlz-kader 2018 met € 10 miljoen. Hiermee kan de geleverde productie in 2018 
bij de nacalculatie volledig worden vergoed. 

  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/13/nza-uitgaven-langdurige-zorg-groeien-sneller-dan-verwacht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/kamerbrief-over-voorlopig-kaderbrief-wlz-2020
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Voorlopig budgettair kader 2020 

Het voorlopige budgettair kader 2020 is gebaseerd op het Wlz kader 2019 en is als volgt 
opgebouwd: 

  In € miljoen 

Kader 2019 23.214 

Groeiruimte 2020 500 

Kwaliteitskader vph tranche 2020 500 

Herijking tarieven verpleeghuiszorg -87 

Lage zzp’s -60 

Roerende voorzieningen 17 

Uitbreiding EKT- en meerzorgregeling 5 

Diverse bijstellingen 4 

Loon- en prijsbijstelling 2020 PM 

Wlz-kader 2020 24.092 

 
Voor de groeiruimte 2020 is voor demografische ontwikkelingen en de toenemende 
zorgzwaarte € 500 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 4 miljoen bestemd voor 
verduurzaming vastgoed en komt beschikbaar via een hoger tarief voor de normatieve 
huisvestingscomponent. Het landelijk beschikbare kwaliteitsbudget neemt in 2020 toe met 
€ 500 miljoen, van € 600 miljoen in 2019 tot € 1.100 miljoen in 2020, prijspeil 2020. De 
herijking van de tarieven verpleeghuissector leidt per saldo tot een daling van € 87 miljoen. 
Dit is het saldo van plussen en minnen: 

− Bij ongeveer een kwart van de zorgaanbieders stijgt het gemiddeld tarief door de 
herijking, landelijk gaat het structureel om ca. € 38 miljoen. 

− Bij ongeveer drie kwart van de zorgaanbieders daalt het gemiddeld tarief, dit leidt tot 
een structurele besparing van ca. € 125 miljoen. 

− De contracteerruimte wordt op grond van de herijkte tarieven in 2020 structureel met 
€ 87 miljoen verlaagd. 

− Omdat het ongewenst is dat de herijking van de tarieven interfereert met het 
realiseren van doelstellingen uit het Kwaliteitskader worden zorgaanbieders die er  
op grond van de herijking op achteruit gaan op maat gecompenseerd. Voor  
deze compensatie op maat komt binnen het kwaliteitsbudget (in 2020 totaal  
€ 1.100 miljoen) een bedrag van € 125 miljoen beschikbaar. Zie ook het bericht over 
de herijking van de tarieven. 

https://www.actiz.nl/nieuws/herijking-wlz-tarieven-per-2020
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Voor de uitstroom van lage zzp’s wordt de contracteerruimte met € 60 miljoen verlaagd. 
Vanaf 2020 worden alle roerende voorzieningen uit de Wlz betaald voor cliënten die 
verblijven in een Wlz-instelling, ook voor cliënten die een zzp zonder behandeling 
ontvangen. Daarom wordt voor de roerende voorzieningen € 17 miljoen toegevoegd aan 
het Wlz-kader voor de normatieve inventaris component behorende bij zzp’s zonder 
behandeling.  De maatregelen ter voorkoming van zorgval leiden tot een ophoging van  
€ 5 miljoen, boven op € 20 miljoen in 2019. Voor diverse bijstellingen zoals voor cliënten 
met een visuele handicap wordt € 4 miljoen toegevoegd aan het Wlz kader 2020. In de 
definitieve kaderbrief volgt het bedrag voor de loon- en prijsbijstelling 2020. 

Het totaalbedrag voor het voorlopige Wlz-kader 2020 is € 24.092 miljoen. Dat is als volgt 
opgebouwd: 

Contracteerruimte 2020   € 20.342 miljoen 

PGB kader bij aanvang 2020 € 2.450 miljoen 

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg € 1.100 miljoen 

Herverdelingsmiddelen 2020 € 200 miljoen 

 
Overige zaken 

Voor de transitiemiddelen verpleeghuiszorg is voor de periode 2028 – 2020 in totaal  
€ 200 miljoen als ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader 
beschikbaar. Voor 2020 bedraagt het € 50 miljoen. De geoormerkte ruimte voor innovatie 
in de langdurige zorg blijft structureel € 10 miljoen. 

Voor de Wlz contracteerruimte 2020 geldt dat deze onder voorbehoud van de politieke 
besluitvorming rond Prinsjesdag voorlopig wordt vastgesteld. 

 

Toezichthouders en zorgverzekeraars werken samen in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 26 juni 2019) 

Toezichthouders NZa, IGJ en de Inspectie SZW slaan de handen ineen met het Openbaar 
Ministerie en alle zorgverzekeraars om misbruik, fraude en zorgverwaarlozing in de 
wijkverpleging te stoppen. De afgelopen weken zijn ze gestart met verschillende 
toezichtacties bij bedrijven die wijkverpleegkundige zorg aanbieden. Aanleiding voor de 
gezamenlijke actie is het aantal meldingen van fraude en misbruik in deze tak van zorg. Het 
gaat dan om te hoge declaraties voor zorg die soms niet eens geleverd wordt, terwijl 
cliënten die wijkverpleegkundige zorg wel nodig hebben. Deze kleine groep zorgaanbieders 
stelt de grote meerderheid die goede zorg levert en goed declareert in een kwaad daglicht. 
Ze beschadigen het vertrouwen in zorgaanbieders die goede kwaliteit van zorg bieden die 
we in Nederland hebben.  

De zorgverzekeraars en toezichthouders zien dat het eenvoudig is om een zorgorganisatie 
te beginnen, waardoor bestuurders die de fout in zijn gegaan zonder veel problemen weer 
een nieuw bedrijf kunnen starten. Fraude, misbruik en zorgverwaarlozing zetten de 
kwaliteit en veiligheid van zorg voor een kwetsbare groep cliënten onder druk. Daarom 
slaan de toezichthouders en zorgverzekeraars de handen in één om de malafide 
zorgaanbieders in de wijkverpleging te stoppen. De komende maanden zetten ze de 
controles voort. 

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/06/vereenvoudiging-hulpmiddelenzorg-voor-clienten-in-een-wlz-instelling
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De samenwerking betekent in de praktijk dat alle deelnemende organisaties zorgwekkende 
meldingen, signalen en data onderzoeken met inachtneming van wet- en regelgeving. Ze 
controleren of de declaratiedata de meldingen bevestigen. Als dit zo is bespreken de 
toezichthouders en zorgverzekeraars de melding en bepalen een strategie. Ze bekijken 
welke organisatie aan zet is voor een effectieve controle. Als het gaat om correct 
declareren van zorg dan zijn de zorgverzekeraars en de NZa meestal aan zet. IGJ houdt 
toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook onderzoekt IGJ of de cliënt de zorg 
krijgt die nodig is. De Inspectie SZW controleert bedrijven op eerlijk, gezond en veilig werk 
en de recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW kan in opdracht van het OM een 
onderzoek starten als een zorgaanbieder mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Door de 
krachten te bundelen kunnen de toezichthouders, opsporingsdiensten en zorgverzekeraars 
een vuist maken tegen misbruik.  

De afgelopen weken hebben verschillende toezichthouders controlebezoeken uitgevoerd. 
Ter plekke controleren ze dan de administratie en voeren gesprekken met de bestuurder 
van de organisatie. Ook zijn er gesprekken gevoerd met cliënten om te controleren of de 
geïndiceerde zorg wel geleverd wordt en te beoordelen of deze zorg van goede kwaliteit 
is. De zorgverzekeraars hebben een grote enquête uitgezet onder hun verzekerden die zorg 
ontvangen bij deze aanbieders. De komende tijd wordt de opgehaalde informatie 
geanalyseerd en beoordeeld. Er komen binnenkort nog meer controlebezoeken. 

 

Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 21 juni 2019) 

Per 2020 vindt er een wijziging plaats in de hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-
instelling. Dit betreft de mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen voor cliënten 
die verblijven in een Wlz-instelling op een plaats zonder behandeling. In dit bericht leest u 
wat deze verandering betekent voor cliënten en zorgaanbieders. 

Wat gaat er veranderen? 

Vanaf 1 januari 2020: 

− worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle 
cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 
2015; 

− worden roerende voorzieningen altijd uit de Wlz betaald. Roerende voorzieningen zijn 
hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik. Het gaat 
bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden. Nu leveren gemeenten en 
zorgverzekeraars deze hulpmiddelen soms nog vanuit de Wmo 2015 of de Zvw. 

Wat merken cliënten van deze vereenvoudiging? 

Uitgangspunt is dat cliënten zo weinig mogelijk van deze verandering merken. Heeft een 
cliënt een mobiliteitshulpmiddel vanuit de gemeente? Dan houdt hij/zij voorlopig dit 
mobiliteitshulpmiddel. Ook het onderhoud blijft zoals het nu is. Pas als het hulpmiddel 
vervangen moet worden, verandert er iets. Het nieuwe mobiliteitshulpmiddel wordt dan 
samen met de zorgaanbieder aangevraagd bij het zorgkantoor. Het is mogelijk dat er dan 
een ander type of ander merk hulpmiddel geleverd wordt dan nu. Bewoners van Wlz-
instellingen die na 1 januari 2020 een nieuw mobiliteitshulpmiddel nodig hebben, krijgen 
dit meteen vanuit de Wlz. 
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Roerende voorzieningen worden vanaf 1 januari 2020 altijd door de zorgaanbieder 
verstrekt. Wordt er nu nog gebruik gemaakt van een tillift of hoog-laagbed uit de Wmo 
2015 of de Zvw? Dan bekijkt de zorgaanbieder of hij deze voorziening overneemt of een 
nieuwe voorziening regelt via de eigen leverancier. 

Wat betekent dit voor zorgaanbieders? 

Zorgaanbieders zijn vanaf 2020 ook voor cliënten met verblijf zonder behandeling 
verantwoordelijk voor het aanvragen van deze mobiliteitshulpmiddelen en het voorzien in 
roerende voorzieningen. De situatie wordt dus hetzelfde als voor cliënten met 
behandeling. 

De wijziging brengt voor zorgaanbieders extra kosten met zich mee, omdat zij 
verantwoordelijk worden voor de indicatiestelling en begeleiding bij het eerste gebruik van 
het mobiliteitshulpmiddel. De NZa zal hiervoor de bekostiging aanpassen. De 
mobiliteitshulpmiddelen zelf vallen onder de regeling bovenbudgettaire hulpmiddelen bij 
de zorgkantoren. 

Voor de roerende voorzieningen zal de NIC-component in de ZZP-tarieven iets worden 
opgehoogd. 

Meer weten? 

Klik hier voor een bundeling van veelgestelde vragen. 

De zorgkantoren informeren zorgaanbieders in juli over de wijzigingen per 1 januari 2020. 
Dan is ook meer bekend over de procedures en de bekostiging.  

 

Gefaseerde uitrol versnelde indicatiestelling van start  
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 1 juli 2019) 

Tussen juli en november 2019 implementeert het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
gefaseerd de nieuwe werkwijze voor versnelling van de indicatiestelling. Het streven is 
binnen zeven werkdagen een indicatiebesluit af te geven. 

Versnelling indicatieproces 
Het CIZ zet in op versnelling van het indicatieproces. Het gaat om Wlz-aanvragen, Bopz-
toetsingen en aanvragen voor subsidieregelingen zoals extramurale behandeling. Het CIZ 
streeft ernaar om binnen (netto) zeven werkdagen een indicatiebesluit af te geven voor 
aanvragen die zijn ingediend door zorgaanbieders via het aanmeldsysteem Portero. Deze 
nieuwe werkwijze wordt landelijk vanaf juli 2019 uitgerold. Binnenkort verschijnt op de 
CIZ-site informatie in welk (postcode)gebied het CIZ start met de versnelde werkwijze.  
Het is voor het CIZ en voor zorgaanbieders een nieuwe manier van werken. Daarom 
verwacht het CIZ dat de afhandeling binnen (netto) zeven werkdagen wellicht nog niet 
overal meteen wordt gehaald. 

Volledige aanvraag voorwaardelijk 

Voor het versneld afgeven van een indicatiebesluit is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder 
de aanvraag compleet indient in het aanvraagsysteem Portero. Het CIZ geeft aan dat het 
om dezelfde informatie gaat die de zorgaanbieder nu ook aanlevert. Het CIZ heeft een 
handreiking opgesteld voor het compleet aanleveren van aanvragen en veelgestelde 
vragen van een antwoord voorzien. Indien toch informatie wordt gemist neemt het CIZ 
direct contact op met de aanmelder om zo min mogelijk tijd te verliezen. 

https://www.actiz.nl/stream/faq-vereenvoudiging-hulpmiddelenzorg.pdf
https://www.actiz.nl/nieuws/werkwijze-indicatiestelling-ciz-versnelt
https://ciz.nl/gefaseerde-uitrol-versnelde-indicatiestelling
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Loon- en prijsbijstelling Jeugd 2019 uitgekeerd 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 21 juni 2019) 

Met het verschijnen van de meicirculaire werd bekend dat gemeenten in 2019  
€ 135 miljoen aan structurele loon- en prijsbijstelling hebben ontvangen voor jeugdhulp. 
Dit bedrag staat naast de extra middelen die bij de Voorjaarsnota zijn toegevoegd  
(€ 400 miljoen in 2019, € 300 miljoen in 2020 en in 2021). 

Belang van indexatie 

Het is van belang om de tarieven van jeugdhulpaanbieders te indexeren voor loon- en 
prijsstijgingen. Dit is nodig om de kwaliteit van de jeugdhulp, kinderbeschermings-
maatregelen en jeugdreclassering te waarborgen. 

De Jeugdwet stelt hier eveneens eisen aan. Gemeenten moeten waarborgen dat er een 
goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de jeugdzorg is, rekening houdend 
met onder andere de geldende arbeidsvoorwaarden. Daarom is indexatie van tarieven 
belangrijk. 

De loon- en prijsbijstelling die vanuit het ministerie van VWS wordt toegevoegd aan de 
algemene uitkering is in 2019 3,32%. Dit percentage is gebaseerd op afspraken (OVA-
convenant) die voor de gehele zorg zijn gemaakt.   

 

Vastgoed 

Te weinig passende woonruimte voor ouderen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 7 juni 2019) 

Branchevereniging ActiZ denkt dat er meer passende woonvormen nodig zijn voor mensen 
met een intensieve zorgvraag. In het consumentenprogramma Meldpunt van Omroep MAX 
pleit ActiZ vicevoorzitter Jacqueline Joppe vrijdag 7 juni voor een andere blik op de zorg 
voor ouderen. Het programma laat voorbeelden zien van de gevolgen van wachtlijsten voor 
verpleeghuizen. “Het is vreselijk dat mensen lang moeten wachten op een plek, voor 
henzelf en voor naasten of mantelzorgers. Er moeten dan ook zeker extra 
verpleeghuisplekken bij komen”, stelt Joppe, “maar dat is niet de enige oplossing om 
wachtlijsten tegen te gaan.” 

De zorg verandert 

De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. En dit willen we graag zo 
houden. ActiZ werkt aan het mogelijk maken van goede zorg voor ouderen, nu en in de 
toekomst. Want de zorg voor ouderen gaat de komende jaren ingrijpend veranderen: het 
aantal 65-plussers stijgt in twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers 
stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Met name op het gebied van medewerkers 
is dit een uitdaging: nu werken 1 op de 7 mensen in de zorg. Bij onveranderd beleid zouden 
dat er in de toekomst 1 op 4 moeten zijn. 
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Tussenvormen en techniek 

Voor het tegengaan van het tekort aan verpleeghuisplekken moet er volgens ActiZ niet 
alleen ingezet worden op meer plekken. ActiZ denkt dat er meer passende woonruimte 
nodig is voor mensen met een intensieve zorgvraag. Vormen van wonen die een natuurlijke 
aanvulling zijn tussen zorg thuis en intensieve verpleeghuiszorg. In de uitzending van 
Meldpunt wordt gekeken in Ermelo waar de Zorggroep Noordwest-Veluwe zo’n woonvorm 
bouwt. “In Ermelo brengen we de participatiesamenleving in de praktijk”, vertelt 
bestuurder Margreet Kasper de Kroon van de zorggroep. “Jongeren, gezinnen, ouderen en 
ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, wonen bij elkaar in een kleine wijk en 
ontmoeten elkaar in de gezamenlijke huiskamer voor de buurt.” Om de zorg betaalbaar en 
toegankelijk te houden, moet er volgens ActiZ naast meer passende woonruimte ook 
worden ingezet op techniek die medewerkers helpt efficiënt cliëntgerichte zorg te bieden 
of mensen helpt langer zelfstandig thuis te wonen. 

Infographic toename zorgkloof 

 

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Herijking Wlz-tarieven per 2020 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 5 juni 2019) 

De tarieven van de Wlz-prestaties zzp/vpt VV4 tot en met VV10 zullen per 2020 herijkt 
worden. Dit leidt tot herverdeeleffecten tussen zorgorganisaties. Er is een 
compensatieregeling afgesproken om te zorgen dat er geen organisaties op achteruit gaan. 
In dit bericht leest u meer over de effecten van de herijking en de compensatieregeling. 

Kostenonderzoek Wlz 

Aanleiding voor de herijking is het kostenonderzoek dat de NZa in 2018 heeft uitgevoerd. 
Uit dat onderzoek bleek dat de Wlz-tarieven niet meer goed aansluiten bij de praktijk van 
zorgorganisaties. Op basis van dit onderzoek zijn per 2019 onder meer de tarieven van de 
mpt-prestaties en van de zzp/vpt-prestaties VV1 t/m 3 herijkt. Op aanwijzing van de 
minister van VWS zijn de zzp/vpt VV4 tot en met VV10 echter niet meegenomen in de 
herijking per 2019. De minister was van mening dat dit een ongewenste samenloop zou 
opleveren met de extra middelen die voor de verpleeghuiszorg beschikbaar komen. Nu 
heeft de minister besloten dat de herijking van de tarieven zzp/vpt VV4-10 alsnog per 2020 
kan plaatsvinden. De minister heeft dit opgenomen in de Voortgangsrapportage Thuis in 
het Verpleeghuis. 

Nieuwe tarieven 

Voor sommige prestaties (zzp/vpt VV4, 6 en 9) betekent de herijking een tariefdaling, voor 
andere prestaties (zzp/vpt VV5, 7, 8 en 10) betekent het een tariefstijging. Het grootste 
effect doet zich voor bij zzp/vpt VV4 waarvan het tarief met ruim 20% daalt. 

Een voorlopige berekening van de nieuwe tarieven vindt u in het 
Verantwoordingsdocument van de NZa (bijlage 7). (Let op: de tarieven in het 
verantwoordingsdocument betreffen prijspeil 2016.). De NZa publiceert de tarieven 2020 
uiterlijk op 1 juli aanstaande. In de tarieven 2020 worden (naast de loon- en prijsindexatie) 
ook nog een aantal andere wijzigingen verwerkt. Zo worden de W&T-middelen toegevoegd 
aan de integrale tarieven. 

https://www.actiz.nl/stream/infographic-zorgkloof.pdf/20190607103608
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_253471_22/1/
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Herverdeeleffecten 

Afhankelijk van de prestatiemix zullen sommige zorgorganisaties hun opbrengsten door de 
herijking zien stijging, terwijl het voor andere zorgorganisaties een omzetdaling betekent. 
Deze laatste groep (organisaties met per saldo een omzetdaling) wordt daarvoor 
gecompenseerd. Organisaties die erop vooruit gaan, behouden dit voordeel. 

Compensatieregeling 

De compensatie wordt toegekend binnen het kwaliteitsbudget 2020. Organisaties die er 
door de herijking per saldo op achteruit gaan, krijgen het nadeel gecompenseerd. De 
compensatiecomponent wordt berekend over de gerealiseerde productie 2018 (zzp/vpt 
VV4 t/m 10). Met dit bedrag kunnen organisaties het personeel in dienst houden, wat 
anders – in geval van een omzetdaling – mogelijk zou moeten afvloeien. 

De compensatiecomponent wordt als een vaste, niet-onderhandelbare component 
meegenomen in de berekening van het kwaliteitsbudget 2020. Zorgkantoren maken de 
compensatiecomponent gelijktijdig met het gereserveerde initiële kwaliteitsbudget 
bekend aan zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen. Dit krijgt een plek in de 
begrotings- en verantwoordingstool in de portal. 

Structurele compensatie 

Deze compensatie is structureel. In 2022 worden de kwaliteitsmiddelen aan de integrale 
Wlz-tarieven. Vanaf dat moment moet dus ook de compensatiecomponent landen in het 
integrale tarief dat zorgorganisaties ontvangen. 

Het kabinet stelt voor de compensatie in 2020 eenmalig 125 miljoen euro extra voor 
beschikbaar. Vanaf 2021 komt de dekking ten laste van de laatste tranche van het 
kwaliteitsbudget. 

Standpunt ActiZ 

ActiZ heeft aangedrongen op een snelle herijking van de tarieven, mét een goede 
compensatieregeling voor organisaties die nadelige herverdeeleffecten ondervinden. Het 
is belangrijk dat de tarieven aansluiten bij de werkelijke kosten van zorgorganisaties. Hoe 
langer een herijking wordt uitgesteld, hoe groter de herverdeeleffecten zullen zijn. Door 
de extra middelen voor de verpleeghuiszorg is er op dit moment voldoende budget om de 
herverdeeleffecten op te vangen. Daarom is het beter de herijking nu door te voeren en 
niet pas over een paar jaar. Dit biedt zorgorganisaties ook meer zekerheid over de 
toekomstige tarieven. 

 

Middelen Waardigheid en Trots in tarief 2020 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 11 juni 2019) 

De middelen Waardigheid en Trots (W&T) voor zinvolle dagbesteding en deskundigheids-
bevordering worden vanaf 2020 structureel toegevoegd aan het herijkte maximumtarief. 
Er is in de verpleeghuiszorg een goede beweging in gang gezet, zo blijkt uit de evaluatie van 
de W&T middelen door het Nivel. ActiZ heeft er altijd voor gepleit deze gelden op te nemen 
in het tarief om het aantal geldstromen te verminderen en vindt opnemen in het tarief dan 
ook een goede zaak. 
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Beweging in gang gezet 

Het Nivel heeft in opdracht van VWS de inzet van de W&T-middelen geëvalueerd. Daarbij 
is het Nivel, in samenspraak met onder meer ActiZ, cliëntenorganisaties en 
beroepsgroepen, nagegaan wat deze middelen hebben opgeleverd voor verpleeghuiszorg. 
De conclusie is dat er vanuit het perspectief van bestuurders, ondernemingsraden, en 
cliëntenraden een beweging op gang is gebracht naar deskundiger personeel, zinvollere 
daginvulling voor bewoners en meer dialoog. Of deze beweging komt door deze extra 
middelen is onduidelijk, omdat gelijktijdig ook andere ontwikkelingen in de sector spelen, 
zoals de komst van het Kwaliteitskader (2017) en de daaruit voortvloeiende aandacht en 
gelden. Er blijft ruimte voor verdere verbetering, zo blijkt uit het onderzoek, zie de Nivel-
rapportage en de infografic. 

Toevoegen aan tarief 2020 

Vanaf 2016 zijn er structurele gelden beschikbaar gekomen om een zinvolle dagbesteding 
voor cliënten en deskundigheidsbevordering van medewerkers te stimuleren. Hiervoor 
dienden zorgaanbieders plannen en afspraken te maken met de cliëntenraad, 
ondernemingsraad en indien aanwezig de VAR. Na indiening van het ondertekende plan bij 
het zorgkantoor leidde dat tot een opslag op het afgesproken tarief tussen het zorgkantoor 
en de zorgaanbieder. 

De minister heeft besloten, zo schrijft hij in de Voortgangsrapportage, de voor 2019 
beschikbare W&T middelen (€ 135 miljoen) vanaf 2020 structureel toe te voegen aan 
het herijkte maximumtarief (in de directiemail van ActiZ van 24 mei 2019 staat abusievelijk 
vermeld dat de W&T middelen per 2021 worden toegevoegd aan de tarieven, dat is dus 
met ingang van 2020). 

De zzp/vpt-prestaties VV4 tot en met 10 worden daarvoor opgehoogd. Daarbij wordt 
rekening wordt gehouden met de gemiddelde tariefskorting van 3,5% in de 
zorgcontractering, zodat hetzelfde macrobedrag (€ 135 miljoen) aan W&T-middelen 
beschikbaar blijft voor de branche. Vanwege de gedeeltelijke overlap met het 
Kwaliteitskader is de oorspronkelijk voorziene oploop van de W&T-middelen (€ 55 miljoen) 
vanaf 2020 komen te vervallen. 

Voor 2020 is er dus geen afzonderlijk plan meer nodig, en ook geen handtekening van de 
cliëntenraad, ondernemingsraad en VAR. 

Eén integraal beleidsplan zonder aparte geldstromen 

Versterkt door het Kwaliteitskader, werken zorgaanbieders al nauw samen met de cliënten 
en medewerkers om goede persoonsgerichte zorg te organiseren en met kwaliteitsplannen 
tot verbeteringen te komen. ActiZ heeft er altijd voor gepleit de extra middelen toe te 
voegen aan het tarief zodat de zorgaanbieder met één integraal beleidsplan kan werken 
zonder aparte verantwoordingsstromen. Daginvulling en deskundigheidsbevordering 
blijven in de plannen onderwerpen die aandacht behoeven en krijgen. ActiZ is blij dat de 
minister gehoor heeft gegeven aan onze oproep de W&T middelen via de tarieven 
beschikbaar te stellen waardoor een van de aparte geldstromen vervalt. 

 

  

https://www.actiz.nl/stream/nivel-evaluatie-wt-middelen-april-2019
https://www.actiz.nl/stream/nivel-evaluatie-wt-middelen-april-2019
https://www.actiz.nl/stream/infographic-nivel-evaluatie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10142&did=2019D20913
https://www.actiz.nl/nieuws/herijking-wlz-tarieven-per-2020
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Nieuwe regels wijkverpleging voor minder administratieve lasten en meer technologie 
(Bron: NZa – nieuwsbericht 24 juni 2019) 

Om de invoering van de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ in de 
wijkverpleging te stimuleren heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
de beleidsregel aangepast. Wijkverpleegkundigen mogen hiermee cliëntgebonden 
afstemming zoals telefoontjes of het instellen van een infuuspomp ook op een andere 
locatie doen. Eerder moesten alle cliëntgebonden handelingen bij de cliënt thuis 
plaatsvinden. Dit maakte het werk soms inefficiënt en zorgde ervoor dat het werk van de 
wijkverpleegkundige kan uitlopen. We hebben de regelgeving in lijn gebracht met de 
‘Handreiking registratiewijze ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. 

In de beleidsregel spreken we vanaf nu in dat geval over verplaatste directe contacttijd. Dit 
betekent dat de wijkverpleegkundige taken, die zij voorheen bij de cliënt thuis uitvoerde, 
voortaan als ‘huiswerk’ op de route kan verzamelen en op kantoor mag uitvoeren. Met de 
nieuwe beleidsregel voor wijkverpleging willen we de administratieve lasten verlichten en 
het zorgaanbieders makkelijker maken af te stappen van de zogenoemde vijf minuten 
registratie.  

Thuiszorgtechnologie 

Ook willen we de mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging vergroten. 
Daarom hebben we hiervoor een nieuwe, aparte prestatie gemaakt die meer 
thuiszorgtechnologie mogelijk maakt. Beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg 
vallen straks onder deze brede prestatie. De aparte prestaties voor deze zorg zijn dan niet 
meer nodig. Zo hopen we nieuwe ideeën te stimuleren en implementatie en opschaling 
van bestaande thuiszorgtechnologie mogelijk te maken. 

 

Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg gepubliceerd 
(Bron: ZN – nieuwsbericht 5 juni 2019) 

Voor de verpleeghuiszorg is voor de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het 
verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen. Zorgaanbieders hebben hiervoor een plan 
ingediend bij het zorgkantoor. Om het kwaliteitsbudget 2019 te verantwoorden is een 
accountantsprotocol ontwikkeld dat zorgaanbieders dienen te gebruiken. Het 
accountantsprotocol is in opdracht van ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkeld. 

Het accountantsprotocol bevat een aantal uitgangspunten die vaktechnisch door een 
accountant zijn uit te voeren, zo min mogelijk administratief belastend zijn voor 
zorgaanbieders en zo veel mogelijk in lijn liggen met de bedoeling van het Kwaliteitskader. 
De verantwoording over het kwaliteitsbudget 2019 en het bijbehorende 
accountantsonderzoek vinden in het voorjaar van 2020 plaats. 

Op deze pagina is het accountantsprotocol met bijbehorend rondrekenmodel te vinden. 
Daarnaast is er een aantal veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld over de 
verantwoording van het kwaliteitsbudget en het verantwoordingsmodel. 

 

  

https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/handreiking-registratiestandaard-wijkverpleging-beschikbaar
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_267033_22/1/
https://www.zn.nl/336986126/Document?documentregistrationid=3988127745
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Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen door Tweede Kamer 
(Bron: VGN – nieuwsbericht 18 juni 2019) 

De Tweede Kamer heeft vandaag de Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen waarin de 
Wzd-functionaris wordt geïntroduceerd ter vervanging van de Wzd-arts. De introductie van 
de Wzd-functionaris is een belangrijke verbetering van de Wet zorg en dwang. 

Door de mogelijkheid te openen dat gedragskundigen (orthopedagogen-generalist en 
gezondheidszorgpsychologen) de functie van Wzd-arts kunnen uitoefenen, kunnen 
aanbieders van gehandicaptenzorg díe functionaris belasten met het toezicht op de 
uitvoering van onvrijwillige zorg die daar, gelet op de aard van de onvrijwillige zorg, het 
beste voor toegerust is. 

Wijzigingsvoorstellen ingediend door Tweede Kamer 

De Kamer heeft het wijzigingsvoorstel van de VVD aangenomen waarin het voorstel van de 
minister dat een Wzd-functionaris/gedragskundige alleen tot aanpassing van een zorgplan 
kan beslissen na overleg met en instemming van een niet bij de zorg betrokken arts, wordt 
geschrapt. De VGN heeft hier sterk voor gelobbyd en is dan ook zeer tevreden over deze 
uitkomst. Daarnaast heeft de Kamer een amendement van D66 en GL aangenomen waarin 
de Wet Langdurige zorg zodanig wordt gewijzigd dat familieleden van wilsonbekwame 
cliënten de aanvraag voor Wlz-zorg namens de wilsonbekwame cliënt kunnen 
ondertekenen als zij gelijktijdig een Bopz-indicatie, straks Wzd indicatie) aanvragen. Ook 
hiervoor hebben wij specifiek aandacht gevraagd. Een amendement van de SGP waarvoor 
wij hadden gepleit over het niet volgen van het stappenplan bij het beperken van de 
bewegingsvrijheid op vrijwillige basis, heeft het helaas niet gehaald. Ten slotte zijn veel 
voorstellen van ons om de administratieve lasten te verminderen niet overgenomen in 
amendementen. 

1 januari 2020 inwerkingtreding Wzd, maar wel een overgangsjaar 

Een belangrijk onderwerp tijdens het debat was de inwerkingtredingsdatum van de wet. 
De VGN heeft samen met de NVAVG voorgesteld om 2020 te beschouwen als een 
overgangsjaar. Andere veldpartijen wilden uitstel van de inwerkingtreding totdat meer 
duidelijkheid zou zijn over de nodige punten. De cliëntenorganisaties waren voor een 
zorgvuldige invoering per 1 januari 2020. De minister heeft de Tweede Kamer laten weten 
dat de Wzd 1 januari wel in werking treedt, maar dat 2020 een overgangsjaar zal zijn. Op 
dit moment worden alle veldpartijen hierover door VWS geconsulteerd en de minister zal 
vóór 1 juli de Tweede Kamer laten weten wat dit overgangsjaar dan concreet zal inhouden. 
De Tweede Kamer zal daar mogelijk nog een debat over willen voeren met de minister. 

Zodra de concrete voorstellen voor dit overgangsjaar door de minister zijn gepubliceerd en 
wat dit betekent voor u, zullen wij dit hier bekendmaken. Onderaan dit artikel treft u de 
brieven aan die wij over de Wijzigingswet naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.   

De aangekondigde handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ zal mogelijk in de eerste helft 
van juli verschijnen (dit is afhankelijk van de goedkeuring door het ministerie van VWS). 
Hierin zal dan ook de Wijzigingswet zijn verwerkt. Kijk hier voor de laatste update met 
betrekking tot andere producten die in de maak zijn. 

https://www.vgn.nl/artikel/27604
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Tenslotte vindt u op dwangindezorg.nl meer informatie over de Wzd. Zorgaanbieders die 
meer over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) willen weten, 
vinden hier meer informatie en producten zoals handreikingen die nog in de conceptfase 
verkeren. 

 Bijlagen: 

− 20190606 VGN brief aan TK inz plenaire behandeling wetsvoorstel 35 087 
− 20190606 VGN brief TK Bijlage 1 Bierviltje bij broef Tweede Kamer wijzigingswet zorg 

en dwang (2) 
− 20190606 VGN brief TK Bijlage 2 Voorstellen administratieve lasten bij brief TK 

wijzigingswet zorg en dwang plenair 
− 20190607 VGN brief aan TK inzake plenaire behandeling wetsvoorstel 35 087 
− Verslag plenaire behandeling Wijzigingswet zorg en dwang 12 juni 2019 

 

Subsidie palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: een gereedschapskist 
(Bron: VGN – nieuwsbericht 3 juli 2019) 

Het project “Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking” wil zorgprofessionals en hun organisaties ondersteunen in het 
bieden van goede palliatieve zorg. Dit gebeurt door de implementatie van een 
‘Gereedschapskist’ met bestaande werkwijzen, methoden of hulpmiddelen. De Netwerken 
Palliatieve Zorg kunnen, samen met zorgaanbieders, subsidie aanvragen om het project te 
gaan uitvoeren. 

Eind vorig jaar informeerden we op onze website over de eerste fase van de 
subsidieoproep Palliantie van ZonMW. De tweede oproep voor de praktijk staat nu open. 
De deadline voor het indienen van de subsidieaanvragen is dinsdag 3 september 2019, 
14.00 uur. De volledige oproep vindt u hier.  

Kans voor de gehandicaptenzorg 

Voor zorgaanbieders biedt deelname een kans om met subsidie te werken aan betere 
palliatieve zorg. Het gaat om het implementeren en verder ontwikkelen van praktische 
methoden. Elk Netwerk Palliatieve Zorg mag, in samenwerking met één of meerdere 
gehandicaptenzorgaanbieders, subsidie aanvragen om het project te kunnen uitvoeren. 
Het maximaal aan te vragen bedrag (per netwerk) is € 75.000. De looptijd van het project 
is 30 maanden. Meer informatie over het project staat hier. 

Mee doen 

De Netwerken Palliatieve Zorg moeten de aanvraag indienen. Dus de eerste stap voor 
zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg is contact op te nemen met het Netwerk 
Palliatieve Zorg in de regio. U kunt ook contact opnemen met Anke de Veer, senior 
onderzoeker bij het Nivel, a.deveer@nivel.nl, 030 2729764. 

 

  

https://www.dwangindezorg.nl/uitvoering
https://www.dwangindezorg.nl/uitvoering
https://legacy.vgn.nl/media/5d08a87800f2d/20190606+VGN+brief+aan+TK+inz+plenaire+behandeling+wetsvoorstel+35+087_.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5d08a889773d8/20190606+VGN+brief+TK+Bijlage+1+Bierviltje+bij+broef+Tweede+Kamer+wijzigingswet+zorg+en+dwang+%282%29.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5d08a889773d8/20190606+VGN+brief+TK+Bijlage+1+Bierviltje+bij+broef+Tweede+Kamer+wijzigingswet+zorg+en+dwang+%282%29.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5d08a891daff2/20190606+VGN+brief+TK+Bijlage+2+Voorstellen+administratieve+lasten+bij+brief+TK+wijzigingswet+zorg+en+dwang+plenair.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5d08a891daff2/20190606+VGN+brief+TK+Bijlage+2+Voorstellen+administratieve+lasten+bij+brief+TK+wijzigingswet+zorg+en+dwang+plenair.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5d08a89bcde44/20190607+VGN+brief+aan+TK+inzake+plenaire+behandeling+wetsvoorstel+35+087.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5d08a8b0e3045/Verslag+plenaire+behandeling+Wijzigingswet+zorg+en+dwang+12+juni+2019.docx
https://www.vgn.nl/artikel/27112
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-palliantie-ronde-2019-praktijk/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/80-84400-98-701_bijlage_3.pdf
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Zorg-in-uw-regio
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Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 

Tweede Kamer stemt in met openstelling Wet langdurige zorg voor GGZ 
(Bron: GGZ Nederland - nieuwsbericht 2 juli 2019) 

De Tweede Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis 
omarmd dat mensen met een ernstige psychische stoornis toegang geeft tot de Wet 
langdurige zorg. GGZ Nederland is verheugd dat aan deze wens van de ggz-sector gehoor 
is gegeven. 

Mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent 
toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen straks een beroep doen op de Wet langdurige 
zorg (Wlz). Toegang tot de Wlz is dan niet langer voorbehouden aan cliënten die in 
aanmerking komen voor “voortgezet verblijf”. GGZ Nederland heeft zich daar samen met 
de RIBW Alliantie en Federatie Opvang in de afgelopen jaren sterk voor gemaakt. 

De openstelling van de Wlz ondervangt een aantal problemen. Zo worden mensen met een 
psychische stoornis die voldoen aan de Wlz-toegangscriteria niet langer anders benaderd 
dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met 
een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. 

Vervallen periodieke herbeoordeling 

Daarnaast kent de Wlz geen periodieke herbeoordeling, zoals wel het geval is in de Wmo 
2015. De periodieke herbeoordeling leidde bij patiënten tot veel stress. Eveneens vervalt 
het steeds terugkerende bespreken van de onmogelijkheid om zelfstandig te kunnen 
participeren. 

Passendere langdurige zorg 

Bovendien bleek het voor cliënten met een combinatie van beperkingen complex om een 
passend zorgaanbod te realiseren. Gemeenten waren formeel verantwoordelijk voor deze 
intensieve vorm van ondersteuning, maar in de praktijk bleek het vaak ingewikkeld om dit 
aanbod te organiseren. De Wlz maakt passendere langdurige zorg mogelijk voor mensen 
met een ernstige psychische stoornis, die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt. 

Ook jeugdigen krijgen toegang 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft GGZ Nederland 
erop aangedrongen om ook kinderen en jongeren die voldoen aan de zorginhoudelijke Wlz-
criteria toegang te geven tot de Wlz. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd deze 
doelgroep nog expliciet buitengesloten. 

Onder aanvoering van Vera Bergkamp (D66) vond de Tweede Kamer dit uiteindelijk 
onwenselijk. Bij amendement, dat met algemene stemmen werd aangenomen, is de 
toegang voor jeugdigen nu alsnog mogelijk gemaakt. Om een zorgvuldige openstelling te 
garanderen, moet wel eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 

Voorwaarden voor openstelling voor jeugdigen 

De eerste voorwaarde betreft het in beeld hebben van de omvang van de groep jeugdigen 
met een psychische stoornis die in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Daarnaast 
moet de uitvoering zorgvuldig zijn voorbereid, waarbij het CIZ, gemeenten, Wlz-
uitvoerders en zorgaanbieders betrokken zijn. Tot slot moeten de financiële consequenties 
van deze overheveling in kaart zijn gebracht. 
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Wetsvoorstel door naar Eerste Kamer 

Staatssecretaris Blokhuis zal het wetsvoorstel nu indienen bij de Eerste Kamer. Het kabinet 
streeft ernaar dat de wet op 1 januari 2020 in werking treedt, waarbij mensen met een 
psychische stoornis vanaf 1 januari 2021 recht krijgen op zorg vanuit de Wlz. 

 

Uitstel doordecentralisatie opvang en beschermd wonen nodig 
(Bron: Federatie opvang - nieuwsbericht 20 juni 2019) 

Op 26 juni 2019 spreekt de Tweede Kamer met minister de Jonge over de Wmo. Federatie 
Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland willen dat er uitstel komt voor de invoering van 
een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook vragen 
ze aandacht voor het gebrek aan onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten van 
vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

Uitstel verdeelmodel is noodzakelijk: data ontbreken 

De branches vinden dat een pas op de plaats aan de orde is. Er zijn op dit moment nog 
onvoldoende valide data beschikbaar om een duurzaam verdeelmodel op te bouwen. Die 
data zijn pas beschikbaar aan het eind van 2020, als bekend is welke cliënten een indicatie 
hebben gekregen voor beschermd wonen in de Wlz. Pas na de indicatiestelling in 2020 van 
de betrokken ggz cliënten, weet men hoeveel mensen overblijven in de Wmo, waar deze 
cliënten wonen, welk bedrag daarvoor nodig is en hoe dat herverdeeld kan worden. 
Daarom vinden de branches dat een nieuw verdeelmodel pas einde 2020 kan worden 
doorgerekend. Afhankelijk van de resultaten en de effecten die in de verschillende regio’s 
voor cliënten en gemeenten optreden, kan worden bezien of doordecentralisatie gewenst 
is. 

Zonder sterke regionale samenwerking en voldoende woningen is doordecentralisatie 
kansloos 

In veel gemeenten is op dit moment sprake van zowel een tekort aan middelen voor Wmo 
begeleiding aan huis, als een tekort aan betaalbare en passende woningen. In Amsterdam 
stokt de beoogde versnelling van de ambulantisering (het weer gaan wonen in de wijk van 
ggz-cliënten), omdat de gemeente komende jaren minder budget voor Wmo begeleiding 
gaat ontvangen. In veel gemeenten hebben woningcorporaties klachten omdat kwetsbare 
huurders onvoldoende hulp en begeleiding krijgen bij het zelfstandig wonen. De komende 
verlaging van het budget in Amsterdam en andere grote steden wordt o.m. veroorzaakt 
door een nieuw verdeelmodel en de doordecentralisatie van de middelen voor 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De branches maken zich daar grote zorgen 
om. In de huidige situatie vinden de branches het niet verantwoord om de 
doordecentralisatie door te zetten. De noodzakelijke randvoorwaarden zoals benoemd 
door de commissie Dannenberg (woningen, woonvormen, cliëntondersteuning, inzet 
ervaringsdeskundigen, langdurige begeleiding, integrale toegang en ondersteuning) blijven 
op alle fronten achter. 
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Onafhankelijke cliëntondersteuning voor opvang- en ggz cliënten blijft achterlopen 

Minister De Jonge heeft in juli 2018 de Tweede Kamer laten weten dat de extra middelen 
voor cliënt- ondersteuning onder meer worden ingezet, voor betere cliëntondersteuning 
van specifieke groepen, waaronder dakloze mensen en jongeren met een licht 
verstandelijke beperking (LVB). Er zijn enkele gemeenten (bijvoorbeeld de G4, Gouda, 
Amersfoort) waar de gemeente specifieke cliëntondersteuning voor dakloze mensen 
financiert, soms al sinds een groot aantal jaren. In de meeste andere gemeenten zijn 
burgers aangewezen op algemene informatie via de gemeentelijke website of de 
wijkteams. Dat is volstrekt onvoldoende om mensen met een gecompliceerde hulpvraag 
goed te helpen. Dit geldt ook voor cliënten van de vrouwenopvang, dakloze jongeren met 
LVB, ggz cliënten en hun familie. Over al deze groepen stelden de Tweede Kamer fracties 
in 2018 uitgebreid vragen. We zijn nu bijna een jaar verder en we weten niet hoe de 
middelen in 2018 en 2019 worden en zijn besteed. We zien voor cliënten in 
maatschappelijke en vrouwen-opvang, ggz en beschermd wonen nauwelijks tot geen 
verbetering of acties. 

 

VNG ondertekent Hoofdlijnenakkoord GGZ 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 21 juni 2019) 

Gistermiddag heeft de VNG het Hoofdlijnenakkoord GGZ ondertekend. Nu kunnen 
gemeenten samen met hun ketenpartners bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. 

De VNG onderhandelde mee over het akkoord maar heeft bij de totstandkoming, een jaar 
geleden, niet meegetekend. Dat was een gevolg van een besluit van de Algemene 
ledenvergadering van 2018 die aan de VNG-handtekening de voorwaarde verbond van 
voldoende budget. Dat budget is er nu, daarom gaf de ALV van 5 juni jl. groen licht aan de 
ondertekening. 

Extra budget voor GGZ 

De VNG onderhandelde de afgelopen periode met VWS over een claim voor de GGZ. Deze 
was deels gegrond op opvang van gevolgen van ambulantisering uit GGZ/instellingen en 
deels op wachtlijsten voor Beschermd Wonen. 

− Voor het eerste deel is in de voorjaarsnota met ingang van 2019 een oplopend bedrag 
opgenomen voor het gemeentefonds. 

− In 2019 komt er 50 miljoen euro bij en dit wordt jaarlijks verhoogd tot een bedrag van 
95 miljoen euro in 2022. Dit is een structureel bedrag. 

− Tegelijk is de ambitie om verder te ambulantiseren teruggeschroefd van 20% naar 10%. 

Motie Financieel kader GGZ 

De VNG nam in de ALV van 5 juni een motie 'Naar een structureel financieel kader in GGZ 
op basis van feiten' aan. Kern is opvolging van onderzoek naar het tweede gedeelte van de 
GGZ-claim (wachtlijsten Beschermd Wonen) en dat mee te nemen in het macrobudget voor 
Beschermd Wonen. Daarnaast geeft de motie opdracht tot onderzoek en analyse van de 
financiële gevolgen van ambulantisering, de verlaagde ambitie wordt daarin meegenomen. 
Tot slot draagt de motie op de noodzakelijke opbouw van ambulante zorg te monitoren. 
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Kritisch aan tafel blijven 

'Deze motie is kristalhelder', aldus wethouder en VNG-commissielid Bert Frings die namens 
de VNG het akkoord tekende. ‘Wij zijn blij dat we het GGZ-akkoord nu kunnen tekenen, 
want het sociaal domein speelt een cruciale rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen 
van dat akkoord. Om dat daadwerkelijk te kunnen doen moeten er wel de nodige 
randvoorwaarden worden ingevuld. De motie verplicht ons ertoe kritisch aan tafel te 
blijven. Wij gaan ervan uit dat VWS met ons deze zomer de werkafspraken maakt die in de 
motie zijn benoemd’. 

 

NVVP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zetten zich samen in voor gebruik en implementatie 
kwaliteitsstandaarden 
(Bron: GGZ Nederland - nieuwsbericht 6 juni 2019) 

Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut 
Nederland. NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zien het gebruik van de 
kwaliteitsstandaarden door zorgverleners als belangrijk instrument om op transparante 
wijze de kwaliteit van zorg te borgen en verder te ontwikkelen. Samen zetten wij ons in 
voor een verantwoord gebruik en implementatie. Schaarste op de arbeidsmarkt, 
beschikbaarheid van financiën en de hoeveelheid kwaliteitsstandaarden zijn daarbij 
factoren waar rekening mee gehouden moet worden. 

Kwaliteitsstandaarden als kader 

Kwaliteitsstandaarden zijn een belangrijk instrument bij het continue verbeteren van de 
kwaliteit van zorg. Voorwaarde is wel dat deze op een juiste wijze worden gebruikt en 
geïmplementeerd. Zorgaanbieders en professionals hanteren de kwaliteitsstandaarden als 
kader waarbinnen zij de zorg organiseren en inhoud geven. De vraag en de zorgzwaarte 
van de patiënt en het proces van shared decision making zijn bepalend voor de insteek van 
de behandeling. De zorgprofessional maakt keuzes in het behandel- en 
begeleidingsrepertoire, passend bij en in samenspraak met de patiënt en binnen de 
mogelijkheden die de zorgorganisatie heeft. Alleen deze werkwijze leidt tot doelmatige en 
passende zorg en is transparant voor de patiënt en zijn omgeving. Een kwaliteitsstandaard 
biedt daarmee een belangrijke richting voor goede zorg en geeft geen minimale of 
maximale zorg aan. 

Kwaliteitsstandaarden in de praktijk 

In de uitvoering evalueren, reflecteren en verbeteren we stap voor stap de organisatie en 
inhoud van de zorg. Hiervoor richten we een kwaliteitscyclus in waarbij zorgverleners 
onderling met elkaar in gesprek gaan over hoe ze de kwaliteitsstandaarden in de praktijk 
gebruiken. Doel van de gesprekken is om van elkaar te leren over hoe je 
kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk toepast. We zorgen ervoor dat de 
gesprekken over het gebruik van kwaliteitsstandaarden met een bepaalde frequentie 
plaatsvinden. Wij nodigen ook patiënten, financiers en toezichthouders uit om aan te 
haken in dit proces en deelgenoot te worden van de keuzes en voortgang. 
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Blijk van vertrouwen 

Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en goede samenwerking en sluit aan bij de 
afspraken die zijn gemaakt in de taskforce gepast gebruik en bij het rapport van de Raad 
Volksgezondheid en Samenleving “Blijk van vertrouwen, anders verantwoorden voor 
goede zorg”. Dit betekent verantwoording op initiatief van zorgaanbieders en 
zorgprofessionals, ingebed in de praktijk, op basis van dialoog en als onderdeel van een 
leerproces. Dit betekent géén controles op basis van de kwaliteitsstandaarden door 
zorgverzekeraars op individueel patiëntniveau. De kwaliteitsstandaarden zijn niet geschikt 
en niet bedoeld als normatieve basis voor het vaststellen van doelmatigheid en 
rechtmatigheid. 

Randvoorwaarden voor implementatie 

Gezamenlijk staan wij voor een goede inbedding en implementatie en dat vraagt ruimte 
om te leren en te verbeteren, maar ook aandacht voor de benodigde randvoorwaarden om 
de grote hoeveelheid aan standaarden te kunnen implementeren. De mogelijkheden van 
zorgaanbieders zijn hierbij sterk afhankelijk van de arbeidsmarkt en de financiële kaders. 

Lees hier de eerder verstuurde brief.  

Arbeidsaangelegenheden 

Subsidieregeling stimuleert investering in taal op de werkvloer 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 13 juni 2019) 

Heeft u werknemers die de Nederlandse taal niet goed spreken, lezen en verstaan? Of 
werknemers met weinig digitale vaardigheden en rekenvaardigheden? En is dat een 
beperking tijdens het werk? Dan kunt u met de subsidie Tel mee met Taal subsidie 
aanvragen voor scholing. Aanvragen kan van 1 juni tot en met 30 september 2019.  

Subsidie dekt verschillende trajecten 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor diverse opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld 
een taalcursus of een cursus digitale vaardigheden. Ook andere activiteiten die gericht zijn 
op het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid komen in aanmerking voor 
subsidie. Werkgevers kunnen tot 80% van de kosten van het opleidingstraject vergoed 
krijgen. Subsidies worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. 

Nieuw in deze subsidieronde 

Werkgevers mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp’ers, en werknemers waarmee een 
minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, 
beschut werk e.d. 

Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van 
digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie. 

Taalniveau ónder 2F 

De subsidie kan alleen nog gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in 
voorgaande subsidierondes was dit tot en met niveau 2F). Deze taaleis geldt ook bij 
aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het 
taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/23/adviestaskforce-gepast-gebruik-ggz
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/brief%20kwaliteitsstandaarden.pdf
http://www.basismeters.nl/
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ActiZ vindt het jammer dat de aanvraag van de subsidie gepaard gaat met een taaltest. 
Deze verhoogt zeer waarschijnlijk de drempel om subsidie aan te vragen. 

Meer informatie 

www.telmeemettaal.nl/subsidie 

 

Minister Bruins stelt overgangsregeling verpleegkundigen vast 
(Bron: Rijksoverheid - nieuwsbericht 5 juni 2019) 

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met de beroepsvereniging van 
verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een 
overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dit is 
een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. De regeling is bedoeld voor 
verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren, maar 
daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken. Bruins heeft de partijen 
intensief betrokken bij de besluitvorming en het resultaat is een breed gedragen 
overeenkomst. Hij werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.  

Nieuw beroep 

Door het nieuwe wetsvoorstel BIG II (Wet beroepen individuele gezondheidszorg) komt er 
een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: regieverpleegkundige. Die komt naast de 
huidige beroepstitel van verpleegkundige. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat 
verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn en 
waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid op de werkvloer is zo voor iedereen helder en 
sluit goed aan bij de toekomstige zorgvraag. 

Minister Bruno Bruins: “De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens 
voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen en hun 
deskundigheidsgebieden. Deze wens is ontstaan doordat patiënten en cliënten steeds 
vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. De nieuwe beroepsprofielen dragen eraan bij dat 
verpleegkundigen de patiënten ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden. Ik 
vind het belangrijk dat ik over de overgangsregeling nu overeenstemming heb bereikt met 
de beroepsvereniging van verpleegkundigen, de werkgevers en de vakbonden. Hiermee 
zorgen we ervoor dat deze beroepen klaar zijn voor de toekomst.” 

Overgangsregeling 

Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen 
zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De 
overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun 
diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige 
vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als 
regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of 
enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij 
voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.  

  

http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/
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Vijf jaar de tijd 

Een commissie van deskundigen, voorgedragen door de beroepsgroep, werknemers en 
werkgevers, onderzocht de verschillende opties voor een overgangsregeling en bracht 
hierover advies uit aan minister Bruins. Die kiest nu, na gesprekken met de betrokken 
partijen, voor het zogeheten opt-out scenario. Dit scenario komt erop neer dat 
verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen en geregistreerd willen worden 
als regieverpleegkundige zich direct kunnen registreren in het BIG-register. Vervolgens 
krijgen zij vijf jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen. Wanneer zij in deze vijf 
jaar ook voldoende uren als regieverpleegkundige hebben gewerkt, kunnen zij zich 
definitief registreren onder deze nieuwe beroepstitel. 

 

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

 

Nachtdiensten: droom of nachtmerrie? 

Veel zorginstellingen hebben te maken met nachtdiensten. In Nederland werken bijna  
1,3 miljoen werknemers soms of regelmatig ’s nachts. Sommigen werken graag 
nachtdiensten, de meesten echter niet. Het al dan niet moeten verrichten van 
nachtdiensten kan voor veel spanning op de werkvloer zorgen. 

Verplichting tot het verrichten van nachtdiensten 

Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer in onderling overleg kunnen overeenkomen 
dat de werknemer nachtdiensten gaat werken.  

Een werkgever kan het verrichten van nachtdiensten in sommige gevallen verplichten. Als 
de werkgever een ondernemingsraad heeft, is instemming van de ondernemingsraad 
vereist alvorens tot het verrichten van nachtdiensten te kunnen verplichten. Arbeidstijden 
zijn immers arbeidsomstandigheden, waarvoor een instemmingsrecht voor de OR geldt.  

Een werknemer die gezondheidsproblemen ondervindt van het werken in nachtdienst, kan 
niet worden verplicht nachtdiensten te werken. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen. 
In de cao Ziekenhuizen is daarnaast opgenomen dat aan een werknemer van 57 jaar of 
ouder geen nachtdienst mag worden opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen 
bezwaar maakt.  

Een werknemer die weigert nachtdiensten te verrichten kan in sommige gevallen worden 
verplicht dit alsnog te doen. Van belang is of een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen 
in de arbeidsovereenkomst van de werknemer, de cao of het personeelsdossier. Is een 
dergelijk beding opgenomen, dan moet de werkgever bij het verplichten van nachtdiensten 
een zwaarwichtig belang hebben, waardoor het belang van de werknemer moet wijken. 
Hiervan is slechts in uitzonderlijke situaties sprake, bijvoorbeeld bij organisatorische of 
financiële nood.  
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Als geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, mag de werkgever nachtdiensten 
slechts verplichten als de werknemer hiermee instemt. Een werknemer behoort positief in 
te gaan op een redelijk voorstel van de werkgever, tenzij dit niet van hem kan worden 
gevergd.  

Arbeids- en rusttijden 

Een werknemer mag niet onbeperkt nachtdiensten draaien. In de Arbeidstijdenwet zijn 
regels opgenomen met betrekking tot het maximale aantal uren dat de werknemer per 
nachtdienst mag werken en hoe lang de werknemer vervolgens recht heeft op rust. Zo mag 
op grond van de wet per nachtdienst niet meer dan 10 uur worden gewerkt. In de cao VVT 
en de cao Ziekenhuizen is een maximumaantal van 9 uren per nachtdienst opgenomen.  

Nadat een werknemer een nachtdienst heeft verricht, heeft hij recht op een rusttijd van 
ten minste 14 uren. Eens in de week mag deze rusttijd worden ingekort tot ten minste  
8 uren, mits de aard van de arbeid dit vergt.  

In de cao VVT en de cao Ziekenhuizen is opgenomen dat de werknemer maximaal  
5 achtereenvolgende nachtdiensten mag werken, tenzij dit anders is afgesproken met de 
werkgever. Dan geldt een maximum van 7 aaneengesloten dagen.  

Werknemers mogen op basis van de wet maximaal 36 nachtdiensten verrichten in een 
periode van 16 aaneengesloten weken. In de toepasselijke cao kunnen hierover andere 
afspraken worden gemaakt. De cao Ziekenhuizen bepaalt dat in een periode van  
16 aaneengesloten weken maximaal 43 nachtdiensten mogen worden gewerkt.  

Extra beloning? 

Op basis van de wet bestaat geen verplichting om de werknemer een toeslag te betalen 
voor het werken in een nachtdienst. In de cao’s is een dergelijke verplichting wel 
opgenomen.  

De cao VVT bepaalt dat een werknemer die is ingedeeld in functiegroep 65 of lager voor 
nachtdiensten (00:00 uur tot 06:00 uur) op maandag tot en met vrijdag 144% van zijn bruto 
salaris ontvangt. Op zaterdag bedraagt dit percentage 149% en op zondag 160%.   

In de cao Ziekenhuizen is eenzelfde soort regeling opgenomen. Een werknemer die van 
maandag tot en met vrijdag een nachtdienst werkt ontvangt 147% van zijn bruto salaris. 
Op zaterdag ontvangt hij 152% van zijn bruto salaris en op zondag bedraagt dit percentage 
160%.  

De nachtdienst: droom of nachtmerrie? 

Voor het verplicht stellen van nachtdiensten heeft een werkgever een zwaarwichtig belang 
nodig. Hierbij moet worden gedacht aan financiële of organisatorische nood.  

Of instemming van een werknemer een absoluut vereiste is, is afhankelijk van de 
aanwezigheid van een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst van de 
betreffende werknemer. Zodra een werknemer nachtdiensten verricht, geldt voor hem een 
afwijkend arbeids- en rusttijdenregime.  

Op basis van de cao’s gelden hoge toeslagpercentages voor werknemers die in 
nachtdiensten werken. Voor werkgevers brengt het werken in nachtdiensten dus extra 
administratie en extra kosten met zich.  
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Kortom, nachtdiensten: voor de werkgever een nachtmerrie, maar een droom voor de 
werknemer die tegen weinig slaap is opgewassen.  

 
Mr. Eva van Sliedregt 
Juridisch ondersteuner 
Mr. Léon Peeters 
Arbeidsrecht- en pensioenadvocaat 
088-2344513 
peeters@thna.nl  
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