Bijlage II

Overzicht ingediende wetsvoorstellen en maatregelen met een effect voor regeldruk
2013-heden

Vereenvoudiging Jaarverslag
Administratieve
Maatschappelijke Verantwoording (JMV)
lasten bedrijven jan 2013
Reductie: 11,5
Het jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording (JMV) is in 2007 ingevoerd om diverse afzonderlijke
verantwoordingsdocumenten in één document te verenigen. Hoewel dit tot een aanzienlijke
lastenreductie heeft geleid, is, mede naar aanleiding van signalen vanuit zorginstellingen, gekeken
waar de uitvraag verder vereenvoudigd kan worden en welke informatie niet meer uitgevraagd hoeft te
worden.
Uit doorlichting is naar voren gekomen dat bijna de helft van de uitvraag geschrapt kan worden: daar
waar het JMV in 2012 gemiddeld uit 192 pagina’s bestond, zal deze in 2013 uit 96 pagina’s bestaan.
Dit betekent een merkbare vermindering van regeldruk, die naar schatting de administratieve lasten
met ca. €11,5 mln. reduceert.

jan 2013
Ontwikkelingen rondom DOT en
Administratieve
- jan
prestatiebekostiging
lasten bedrijven
2014
Reductie: 33,9
Al in 2006 is gekozen voor een zorgstelsel dat uitgaat van beloning naar prestatie. Er is dan ook een
proces ingezet, dat inhoudt dat er toegewerkt wordt naar gereguleerde winstuitkering in de zorg,
kwaliteitsverbeteringen, een betere patiëntenlogistiek en een verbetering van de dienstverlening.
Maatregelen in dit kader zijn:
• Het uitbreiden van de vrije prijsvorming, het zogenaamde het B-segment.
• Het verbeteren van de prijs - kwaliteitsverhouding door de invoering van uniforme productdefinities
(DOT's).
• De afschaffing van de functionele bekostiging vanwege het gelijktrekken van de
bekostigingssystematiek. In de bekostigingssystematiek worden ook kwaliteitscriteria opgenomen.
• Het in verantwoord tempo afschaffen van de ex-post compensaties voor zorgverzekeraars.
• Winstuitkering mogelijk maken onder voorwaarden die ervoor zorgen dat de publieke belangen van
het zorgstelsel gewaarborgd zijn. Er wordt geen winst uitgekeerd gedurende de eerste drie jaar na het
moment van investeren. Er wordt pas winst uitgekeerd na een positieve beoordeling van vooraf
gestelde minimumkwaliteitseisen door een onafhankelijke toezichthouder en na een positieve
beoordeling van de financiële buffers, bijvoorbeeld op basis van minimale solvabiliteitseisen.
Instrumenten en regelgeving om cruciale zorg te waarborgen bij financiële problemen van
ziekenhuizen worden zoveel mogelijk gericht op eigen verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en een
early warning systeem.
• Er komt een ziekenhuiskader.
Administratieve
Gewijzigde procedure melding valincidenten
lasten bedrijven jan 2013
Reductie: 0,7
In september 2012 is het beleid van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) met betrekking tot het
melden van valincidenten aangepast. Valincidenten hoeven niet meer één-op-één gemeld te worden bij
de IGZ, tenzij het een valcalamiteit betreft. De IGZ verwacht wel dat de instellingen de valincidenten
blijven onderzoeken. Het doel is om toe te werken naar een jaarlijkse aanlevering van het aantal
valincidenten op geaggregeerd niveau.

Wetsvoorstel vergroten
Administratieve
investeringsmogelijkheden
lasten bedrijven jan 2014
Toename: 0,003
In het regeerakkoord staat dat de mogelijkheid om winst uit te keren in de (medisch-specialistische)
zorg zo ingeperkt zal worden dat het alleen interessant is voor investeerders met een
langetermijnperspectief. Winstuitkering is alleen mogelijk bij surpluswinst boven 20 procent solvabiliteit
en alleen bij winst uit reguliere exploitatie.
Met dit wetsvoorstel wordt daarom voorgeschreven dat voldaan moet worden aan solvabiliteitseisen op
het niveau van de zorgaanbiedergroep en op het niveau van de dochter. Deze eis vraagt van
zorgaanbieders om tweemaal de solvabiliteit te berekenen in plaats van slechts eenmaal op
geconsolideerd niveau. Dit leidt dit tot een toename van de administratieve lasten van €1665 per jaar.
Daarnaast wordt bepaald dat – indien winst is uitgekeerd - een zorgaanbieder een verantwoording
moet opstellen waarbij uiteen wordt gezet dat aan de voorwaarden uit dit wetsvoorstel is voldaan. Deze
verantwoording dient te worden gestuurd aan de Nederlandse zorgautoriteit. Omdat de wijze waarop
dit moet gebeuren nog uitgewerkt wordt, zijn de effecten nog onbekend. De inzet is wel om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de bestaande informatiestromen en zorg te dragen dat de regeldruk zo
gering mogelijk blijft.
Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek met
Administratieve
mensen
lasten bedrijven
jul 2014
Toename: 0,022
Met dit wetsvoorstel wordt de meldingsplicht van ernstige voorvallen bij geneesmiddelenonderzoek ook
van toepassing verklaard op niet-geneesmiddelenonderzoek. Hierdoor wordt het wettelijk regime
rondom het melden van ernstige ongewenste voorvallen verduidelijkt en wordt de veiligheid van
proefpersonen vergroot.
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoeken (CCMO)en de Medisch Ethische
Toetsingscommissies (METC's) hebben aangegeven te kunnen werken met het voorgestelde regime,
zodat ook de uitvoerbaarheid voldoende is gewaarborgd.
Het wetsvoorstel heeft (beperkte) administratieve lasten en nalevingskosten voor de uitvoerders en
verrichters van het onderzoek tot gevolg: €22.000.
Decentralisatie Wet op de
Administratieve
Jeugdzorg/invoering Jeugdwet
lasten bedrijven jan 2015
Reductie: 5,0
De invoering van de Jeugdwet gaat naast een vermindering van ervaren regeldruk voor gezinnen,
gemeenten en jeugdhulpaanbieders gepaard met een verminderde uitvraag voor de
jeugdzorgaanbieders. De administratieve lasten van de verplichte melding die een zorgaanbieder
onder de Wet op de jeugdzorg aan bureau jeugdzorg moest doen bij het in zorg nemen van een cliënt,
zijn in de nulmeting berekend op ruim €8 mln. Door vereenvoudigingen in het verkrijgen van
beleidsinformatie zullen de administratieve lasten met circa € 5 miljoen op jaarbasis worden
verminderd.
Administratieve
Wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg
lasten bedrijven jan 2015
Toename: 0,2
De administratieve lasten van het wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg en onderhavige AMvB
betreffen met name het verstrekken van gegevens aan het register. Dit brengt een gemiddelde tijd van
vijftien minuten met zich mee, waardoor de administratieve lasten (gemiddelde loonkosten € 37 per
uur) voor de beroepsgroep op jaarbasis met circa € 185.000 zullen toenemen.
Daarnaast brengt dit wetsvoorstel een toename van €2 mln. aan nalevingskosten met zich mee, omdat
professionals een tarief van (her)registratie van ca. € 100 op jaarbasis moeten betalen. Hoewel het
instellen van het kwaliteitsregister jeugd gepaard gaat met nalevingskosten, is er veel draagvlak voor
het invoeren van een dergelijke register. Over de bekostiging ervan worden afspraken gemaakt tussen
werkgevers en werknemers aan de CAO-tafel.
Tot slot zal professionalisering, zoals beoogd in het wetsvoorstel, op termijn leiden tot minder
administratieve handelingen en registratieverplichtingen en daarmee meer flexibiliteit van de inzet van
professionals. Dit betekent dat op termijn een besparing van administratieve lasten e/o nalevingskosten
zal worden gevonden. Over de manier waarop dit gemonitord wordt, worden nadere afspraken
gemaakt.

Administratieve
Invoering BSN in de jeugdzorg
lasten bedrijven jan 2015
Reductie: 0,6
De invoering van BSN in de jeugdzorg biedt mogelijkheden om efficiënter en zorgvuldiger gegevens uit
te kunnen wisselen. Het inzetten van de beheervoorziening SBV-Z en het gebruik van de autorisatielijst
leidt tot lagere administratieve lasten. Met het gebruik van het bsn is de kans op fouten vele malen
geringer, dan wanneer het bsn niet wordt gebruikt. De zekerheid over welke persoon het gaat neemt
toe. Met name bij grote gezinnen bestaat nog wel eens onzekerheid over de juistheid van de
persoonsgegevens. Ook in de correspondentie met andere instanties kan worden volstaan met het
gebruik van het bsn en is het niet nodig om andere persoonsgegevens door te geven, omdat het bsn
gekoppeld is aan reeds voor handen zijnde informatie.

Ontwikkelingen rondom AWBZ

Administratieve
lasten en
nalevingskosten

jul 2016

Reductie: 219,4

In de vorige kabinetsperiode is een uitgebreide verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de
regeldruk in de langdurige zorg te verminderen. Omdat dit kabinet ingezet heeft op de hervorming van
de langdurige zorg, is een deel van deze activiteiten niet meer haalbaar.
VWS blijft echter inzetten op verbetervoorstellen die de regeldruk naar verwachting met (minstens)
een zelfde (kwantitatief) effect in het AWBZ-domein zullen verminderen. Een voorbeeld hiervan is de
verdere harmonisering en standaardisering van de informatieuitvraag.

Modernisering tabakswet

Nalevingskosten
bedrijven

jul 2014

Toename: 0,001

De modernisering van het rookverbod brengt een wettelijke verankering van het rookverbod in de
horeca met zich mee. Het schrappen van de uitzondering van het rookverbod voor kleine cafés houdt
in dat deze ondernemingen aanduidingen moeten aanbrengen en brengt daardoor nalevingskosten
met zich mee.

Wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg

Nalevingskosten
bedrijven

jan 2015

Toename: 2,0

De administratieve lasten van het wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg en onderhavige AMvB
betreffen met name het verstrekken van gegevens aan het register. Dit brengt een gemiddelde tijd
van vijftien minuten met zich mee, waardoor de administratieve lasten (gemiddelde loonkosten € 37
per uur) voor de beroepsgroep op jaarbasis met circa € 185.000 zullen toenemen.
Daarnaast brengt dit wetsvoorstel een toename van €2 mln. aan nalevingskosten met zich mee,
omdat professionals een tarief van (her)registratie van ca. € 100 op jaarbasis moeten betalen. Hoewel
het instellen van het kwaliteitsregister jeugd gepaard gaat met nalevingskosten, is er veel draagvlak
voor het invoeren van een dergelijke register. Over de bekostiging ervan worden afspraken gemaakt
tussen werkgevers en werknemers aan de CAO-tafel.
Tot slot zal professionalisering, zoals beoogd in het wetsvoorstel, op termijn leiden tot minder
administratieve handelingen en registratieverplichtingen en daarmee meer flexibiliteit van de inzet van
professionals. Dit betekent dat op termijn een besparing van administratieve lasten e/o
nalevingskosten zal worden gevonden. Over de manier waarop dit gemonitord wordt, worden nadere
afspraken gemaakt.

Digitalisering spelregels DBC GGZ

Nalevingskosten
bedrijven

jul 2014

Reductie: 0,68

Met het digitaliseren van de 'spelregels' ten behoeve van de Diagnose Behandeling Combinatie
(DBC) voor de GGZ-sector worden de ervaren administratieve lasten voor de aanbieders verminderd.
De besparing wordt veroorzaakt doordat:
· de Spelregels veel sneller voorhanden zijn: de Spelregels hoeven er niet meer fysiek ‘bij te worden
gepakt’ of via een download te worden verkregen, maar zijn met een eenvoudige muisklik direct
beschikbaar;
· het zoeken is vereenvoudigd doordat met zoektermen kan worden gewerkt en direct alle voor dat
onderwerp relevante informatie beschikbaar wordt gesteld;
· het zoeken is vereenvoudigd doordat de mogelijkheid bestaat om vanuit een specifieke functie of rol
binnen de GGZ-sector te zoeken (‘wie bent u?’);
· het eenvoudiger is om de informatie uit de Spelregels te delen of te hergebruiken (‘knippen en
plakken’), bijvoorbeeld in reactie op een vraag van een collega of bij het instrueren van collega’s;
· de wijzigingen in de Spelregels ten opzichte van de voorgaande versie van de Spelregels eenvoudig
in te zien zijn: daarmee wordt het eenvoudiger om de eventuele consequenties van de wijzigingen te
bepalen (bijvoorbeeld voor interne procedures).
Administratieve
Verbeteren indicatiestelling
lasten burgers
2013
Reductie: 0,19
De indicatiestelling is door een aantal maatregelen sterk vereenvoudigd. Dit is deels gebeurd door de
processen van het CIZ zelf te harmoniseren, maar deels ook door de inzet van ICT
(aanmeldfunctionaliteit), het mandateren van bevoegdheden naar instellingen en professionals, de
introductie van Standaard Indicatie Protocollen (SIP’s), verlengen van de termijn van geldigheid van een
indicatie en het omzetten voor een deel van de indicaties van herindicatie naar een melding. Al deze
inspanningen hebben geleid tot een afname in tijd voor zowel cliënten, professionals en instellingen en
hebben de doorlooptijd en kwaliteit versneld en verbeterd
Doorontwikkeling Regelhulp.nl

Vermindering
2013
Reductie: 0,73 AL en
administratieve
0,04 out of
lasten en
pocketkosten
nalevingskosten
voor burgers,
gemeenten,
belangenorganisaties en bedrijven
Regelhulp zorgt voor ondersteuning van cliënten/burgers bij hun hulpvraag in de (jeugd)zorg of sociale
zekerheid. Regelhulp zorgt voor een substantiële vermindering van tijd bij het zoeken naar relevante
informatie. Deze ondersteuning geldt overigens niet alleen voor cliënten en burgers, maar evenzeer voor
professionals. Het is ook mogelijk via regelhulp een voorziening aan te vragen, maar de verdere inzet van
regelhulp zit ook in de integratie van de faciliteiten die regelhulp biedt bij de diverse actoren, zoals
verzekeraars, gemeenten, zorg- en jeugdzorginstellingen. Bovenstaande leidt tot een vermindering van
administratieve lasten, maar bespaart ook op de nalevingslasten en uitvoeringskosten.
Administratieve
2014Reductie:
lasten burgers
Afschaffen WTCG/CER
2015
a) 0,90
Het afschaffen van beide regelingen brengt een vermindering van administratieve lasten (kennisname en
archiveren) met zich mee.

