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Geachte mevrouw Stuiveling,
In deze brief geef ik mijn reactie op het conceptrapport 'Resultaten
verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over 2013'.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Hoofdstuk 2 Complexiteit ziekenhuiszorg
Onzekerheid verantwoording ziekenhuizen
Het ministerie van VWS is met alle betrokken veldpartijen, de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(NBA) in gesprek over de onzekerheden in de jaarrekeningen en
transitiebedragen. Er zijn concrete acties ondernomen om de belangrijkste
verantwoordingsissues over 2013 zoveel mogelijk op te lossen. Zo is de
'Handreiking omzetverantwoording 2013' opgesteld en heeft de NZa met de
circulaire van 21 februari op de voor partijen belangrijkste resterende issues in de
regelgeving helderheid verschaft.
Partijen zijn nog in overleg om aanvullende acties te ondernemen. Hierover wordt
de Tweede Kamer op korte termijn per brief geïnformeerd.
Verder is met betrokken veldpartijen en de NZa afgesproken dat actie zal worden
ondernomen met het oog op het verbeteren van het declaratie- en
verantwoordingsproces in de toekomst. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt.
Uitgaven medisch-specialistische zorg
Met betrekking tot de mogelijke overschrijdingen in de medisch-specialistische
zorg zal worden gehandeld conform de afspraken in het hoofdlijnenakkoord
medisch-specialistische zorg. Het macrobeheersingsinstrument kan daarbij als
ultimum remedium aan de orde zijn.
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Hoofdstuk 3 Beleidsinformatie
Afschaffing Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten
Compensatie Eigen Risico (CER)

(Wtcg) en

De Algemene Rekenkamer stelt dat gemeenten de chronisch zieken en
gehandicapten onvoldoende zullen bereiken, omdat gemeenten niet weten welke
personen een Wtcg-tegemoetkoming of CER-uitkering hebben gekregen. Het klopt
dat gemeenten nog geen persoonsgegevens hebben ontvangen. Dit is ook niet
mogelijk: als gevolg van privacywetgeving mag het CAK geen persoonsgegevens
verstrekken aan gemeenten zonder toestemming van de betreffende persoon. Het
CAK stuurt mensen die in 2013 een CER ontvingen en personen die in 2014 een
Wtcg ontvangen, in 2014 een brief waarin zij worden geïnformeerd over het
afschaffen van de Wtcg en de CER, over het bestaan van de landelijke fiscale
aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en over het gemeentelijk
maatwerk.
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Bij deze informatiebrief ontvangen de voormalig Wtcg- en CER-gerechtigden een
antwoordkaart waarmee het CAK toestemming vraagt om persoonsgegevens te
mogen verstrekken aan de gemeente waarin deze persoon woonachtig is. Indien
toestemming wordt verleend, zorgt het CAK voor overdracht van
persoonsgegevens aan de desbetreffende gemeente. Uiteraard staat het iedere
burger vrij om zelf rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar gemeente;
de antwoordkaarten moeten worden gezien als extra service naar burgers en
gemeenten. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat gemeenten met het
budget - dat samenhangend met het afschaffen van de Wtcg en CER aan het
Gemeentefonds wordt toegevoegd - niet alle mensen die rechthebbend waren voor
de CER en/of Wtcg met lokaal maatwerk ondersteunen. Dit is ook nadrukkelijk
niet de bedoeling, aangezien de huidige regelingen ongericht zijn. Gemeenten
staan voor de uitdaging om tot gericht maatwerk te komen en de mensen die het
nodig hebben te ondersteunen.
De Algemene Rekenkamer merkt daarnaast op dat de verzochte evaluatie
waarschijnlijk geen inzicht kan geven in de vraag of de middelen nu wel bij de
doelgroepen terecht komen.
Vanaf 2015 wordt de Tweede Kamer periodiek geïnformeerd over de resultaten die
met de afzonderlijke wetten Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet worden
gerealiseerd en de uitgaven die gemeenten hiertoe hebben gedaan. Onderdeel
daarvan is hoe het gemeentelijk maatwerk in de praktijk gestalte krijgt. Met
betrekking tot het brede sociaal domein geldt dat in de decentralisatiebrief is
aangekondigd dat de regering met gemeenten afspraken zal maken over
monitoring van de bereikte resultaten en de gemeentelijke uitgaven in het sociaal
domein. Samen met de VNG en gemeenten wordt thans gewerkt aan een nadere
invulling van de inrichting van de monitoring, ook wat betreft de tijdstippen
waarop en de frequentie waarmee de Tweede Kamer rapportages zal ontvangen.
Naar verwachting wordt dit proces in de zomer van 2014 afgerond. Voorts geldt op
basis van het wetsvoorstel Wmo 2015 dat de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel
Wmo 2015 de Staten-Generaal een evaluatie zal toesturen. Daarnaast zal jaarlijks
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een onderzoek worden uitgevoerd naar de mate van tevredenheid van de cliënten
over de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Indien gemeenten een
financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo 2015 verstrekken, dan maakt
dit hier onderdeel van uit.
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Met betrekking tot de Participatiewet geldt dat de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid binnen zes jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet een
verslag over de doeltreffendheid en effecten van de Participatiewet aan de StatenGeneraal zal toezenden. Via monitorrapportages zal de Tweede Kamer tevens
periodiek worden geïnformeerd over de uitvoering en resultaten van de
Participatiewet.
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Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
Aanpak zorgfraude
Een van de redenen voor het oprichten van de directie fraudebestendige zorg is
het - mede op verzoek van betrokken organisaties - voeren van de regie over het
voorkomen van oneigenlijk gebruik en fraude. Hierdoor kunnen activiteiten met
betrekking tot de aanpak van fraude nog beter op elkaar afgestemd worden. De
Algemene Rekenkamer geeft dit ook als aanbeveling aan het ministerie van VWS.
Daarnaast geeft de Algemene Rekenkamer aan dat het belangrijk is om de wet- en
regelgeving te verduidelijken en te vereenvoudigen. De vereenvoudiging en
verduidelijking heeft continu de aandacht. Een recent voorbeeld hiervan is de
circulaire die de Nederlandse Zorgautoriteit op 21 februari 2014 heeft uitgebracht.
In deze circulaire wordt de regelgeving van de medisch specialistische zorg nader
toegelicht.
Interne beheersing inkoopbeheer kerndepartement
Beide aanbevelingen worden overgenomen.
Administratie rond screening van medewerkers
Naar aanleiding van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer heeft het
ministerie van VWS de procedure bij het aanstellen van medewerkers in
vertrouwensfuncties verbeterd. De administratie is in het eerste kwartaal van
2014 met terugwerkende kracht op orde gemaakt en aan de interne controle Is
een jaarlijkse 100%-controle toegevoegd op de bezetting en screening van
vertrouwensfuncties.
Subsidiebeheer
Het ministerie van VWS heeft in 2013 de laatste onvolkomenheid in het
subsidiebeheer opgelost. De Algemene Rekenkamer beveelt aan te zorgen voor
een goede verankering van de opgedane ervaringen en werkwijze uit het
verscherpt intern toezicht in de reguliere processen van het subsidiebeheer.
VWS neemt deze aanbeveling over. Het ministerie van VWS zet in 2014 het
interne toezicht op dezelfde wijze voort. Verder worden activiteiten ontplooid om
beleidsdirecties nog beter te ondersteunen bij het vervullen van hun rol in het
subsidieproces.
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Aanpak PGB-fraude
Het ministerie van VWS herkent de analyse van de Algemene Rekenkamer van de
aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van het PGB. Er zijn eerste goede
stappen gezet, meer is nodig. Door meer weigeringsgronden en een uniforme
concretisering daarvan wordt oneigenlijk gebruik aan de voorkant en enige
willekeur van toepassing voorkomen. De juridische verankering van
weigeringsgronden blijkt echter geen sinecure. Met partijen wordt een traject in
gang gezet om de toegang tot het PGB in brede zin aan te scherpen.
Weigeringsgronden zijn een voorname focus.
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De Algemene Rekenkamer beveelt aan afdoende voorlichting te geven.
Voorlichting bereikt bestaande budgethouders via het Zorginstituut Nederland
(tweejaarlijkse nieuwsbrief met voorname wijzigingen) en via de Sociale
Verzekeringsbank vanuit de ondersteuning van de werkgeversfunctie. Uiteraard
kunnen budgethouders terecht bij Per Saldo en hun zorgkantoor. Vooral de
bewuste-keuze-gesprekken worden ook gebruikt voor goede voorlichting. Met de
transitie is het van belang om informatie en voorlichting goed te organiseren. Dat
zal ook gebeuren.
Het ministerie van VWS heeft de regie op het trekkingsrecht inmiddels stevig
opgepakt. De noodzaak tot uniformering van beleid en richtlijnen rond
dagbesteding binnen het PGB wordt met partijen verkend. Ook bij trekkingsrecht
blijft intensieve controle nodig.
Zorgaanbieders die te hoog indiceren lopen geringe risico's
Het toetsen van gemandateerde indicatiestelling is een effectief middel in het
tegengaan van te hoge indicatiebesluiten. De Algemene Rekenkamer plaatst
echter een vraagteken bij het toetspercentage voor de Standaard
IndicatieProtocollen (SiP's) en beveelt aan in overleg met het CIZ te bezien of dit
gehandhaafd moet worden. Deze aanbeveling wordt overgenomen.
Betere informatie nodig over uitvoering
indicatiestellingen
Ten aanzien van de kwaliteit van de indicatiestelling en het toezicht daarop door
het ministerie van V W S , beveelt de Algemene Rekenkamer aan om tijdig de
gewenste verbeteringen voor het monitoren van de kwaliteit van de
indicatiestelling in de subsidiebeschikking vast te leggen. Deze aanbeveling wordt
overgenomen met dien verstande dat 2014 het laatste jaar is dat er sprake is van
een instellingssubsidie voor het CIZ. Ook in de toekomstige bekostiging van het
CIZ zal de minister van VWS onverkort aandacht blijven besteden aan de manier
waarop over de kwaliteit van de indicatiestelling wordt gerapporteerd en hoe die
feitelijk in de uitvoering kan worden verbeterd.
Het CIZ maakt op dit moment een grootscheepse transitie door in het kader van
de hervorming van de langdurige zorg. Ook gedurende die operatie hecht het
ministerie van VWS aan een kwalitatief hoogwaardige indicatiestelling. Daarom is
kwaliteit van de indicatiestelling één van de onderwerpen waarop kritische
procesindicatoren zijn ontwikkeld ten behoeve van een transitiemonitor.
Late gegevensaanlevering
door zorgkantoren
De Algemene Rekenkamer beveelt aan om te zorgen voor een nadere invulling en
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toepassing van het sanctiebeleid in 2014. Dit vloeit voort uit dat constatering dat
zorgkantoren in 2013 informatie over de aanvang en beëindiging van deze zorg
laat aanleveren bij het CAK, waardoor het risico bestaat dat cliënten te laat met
inningen worden geconfronteerd. Het ministerie van VWS heeft zorgkantoren
hiervoor in 2013 volgens de Algemene Rekenkamer ten onrechte geen sancties
opgelegd.
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Het ministerie van VWS is van oordeel dat de gegevensaanlevering voldoet. Er zijn
geen signalen dat er knelpunten in de gegevensaanlevering zijn die leiden tot
problemen voor verzekerden. Het bovengenoemde risico heeft zich niet
voorgedaan. Verbetering van de gegevensaanlevering is mogelijk door toepassing
van de escalatieladder door het CAK. Het CAK heeft deze ladder nader
aangescherpt. De bepaling in de wet over het sanctiebeleid is een "kan"-bepaling
en is bedoeld als stok achter de deur om in te gaan zetten als dat echt nodig is.
Versterking financieel beheer Zorgverzekeringskantoor Bonaire
Het ministerie van VWS onderschrijft grotendeels de aanbevelingen van de
Algemene Rekenkamer ten aanzien van het versterken van het financieel beheer
bij het Zorgverzekeringskantoor te Bonaire. De Rekenkamer doet de aanbeveling
om bij de staatkundige evaluatie in 2015 terug te blikken op de uitvoerbaarheid
van de wet- en regelgeving en de kwaliteit van de bevolkingsregistratie. De opzet
en reikwijdte van de evaluatie is nog onderwerp van overleg, onder andere met de
openbare lichamen. Wet- en regelgeving zullen waarschijnlijk in bredere zin deel
gaan uitmaken van de evaluatie.
In het in uitvoering zijnde actieplan dat moet leiden tot een aanzienlijke
verbetering van financieel beheer bij het Zorgverzekeringskantoor wordt veel
aandacht besteed aan de verbetering van de kwaliteit van de
bevolkingsadministratie. Het Zorgverzekeringskantoor start per 1 mei 2014 met
een kwaliteitstoets van de verzekerden administratie aan de hand van de
gegevens uit de bevolkingsadministratie. De planning is dat het
Zorgverzekeringskantoor na de uitkomsten van deze kwaliteitstoets maandelijks
gebruik gaat maken van de updates van de bevolkingsadministratie.
Hoofdstuk 5 Financiële informatie
Onzekerheid
transitiebedrag
Het ministerie van VWS is met alle betrokken veldpartijen, de NZa en de NBA in
gesprek over de onzekerheden in de jaarrekeningen en transitiebedragen. Er zijn
concrete acties ondernomen om de belangrijkste verantwoordingsissues over 2013
zoveel als mogelijk op te lossen. Zo is de 'Handreiking omzetverantwoording 2013'
opgesteld en heeft de NZa met de circulaire van 21 februari op de voor partijen
belangrijkste resterende issues in de regelgeving helderheid verschaft.
Ook zijn partijen nog in overleg om aanvullende acties te ondernemen. Hierover
wordt de Tweede Kamer op korte termijn per brief geïnformeerd.
Verder is met alle betrokken veldpartijen en de NZa afgesproken dat er actie zal
worden ondernomen met het oog op het verbeteren van het declaratie- en
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verantwoordingsproces in de toekomst. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt.
Financiële informatie zorgtoeslag verdeeld over verschillende verantwoordingen
De aanbeveling wordt niet overgenomen. Het ministerie van VWS heeft aan de
Tweede Kamer aangegeven bereid te zijn zoveel mogelijk tegemoet te komen aan
een eventueel aanvullende Informatiebehoefte van het parlement. Daarbij worden
de Rijksbegrotingsvoorschriften en andere Rijksbrede afspraken over de
presentatie van financiële gegevens in acht genomen. Ook de verantwoording van
andere toeslagen wordt gescheiden gepresenteerd om recht te doen aan de
scheiding van verantwoordelijkheden tussen de departementen (beleidsmatig en
uitvoeringstechnisch). Indien bij de Tweede Kamer de behoefte bestaat deze wijze
van verantwoording nader te bezien, dan dient daarover een bredere meer
fundamentele discussie gevoerd te worden.
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Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
WJE*

mw. drs. E.1. Schippers
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