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Onderwerp Preadvies initiatiefvoorstel 'Pilot vermindering administratieve lastendruk 
vrijgevestigden' 

Geachte leden, 

In juni 2015 is het initiatiefvoorstel 'Pilot vermindering administratieve lastendruk 
vrijgevestigden' van de SP en VVD gepresenteerd in de raad van Haarlem. Het 
voorstel pleit voor lastenvermindering voor vrijgevestigde praktijken door gebruik 
te maken van minder productcodes en minder uitwisseling van berichten. Daamaast 
wordt voorgesteld de DBC-bekostigingssystematiek los te laten en over te gaan tot 
bekostiging middels een uurtarief. Dit zou naast lastenverlichting een 
kostenbesparing met zich meebrengen. 

Graag willen we onze waardering uitspreken voor de raad die wijst op de 
mogelijkheid van lastenvermindering voor professionals. Dit past in het Haarlemse 
beleid om de bureaucratische lasten te beperken. Gezien het belang van 
lastenvermindering en de genoemde kostenbesparing ziet de gemeente Haarlem 
kans om het initiatiefvoorstel verder uit te werken en om in beeld te brengen hoe de 
pilot daadwerkelijk vorm kan krijgen. 

Het college wil op een aantal punten wat specifieker ingaan: 

Landelijke afspraken 
Vanwege de complexe overheveling van de jeugdzorg hebben VNG, VWS en 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken dat enkele landelijke structuren 
maximaal driejaar in stand blijven. Hiermee wordt onder anderen bedoeld dat de 
hoofdstructuur voor de bekostiging en prestaties, zoals die nu geldt in de GGZ nog 
tot en met 2017 wordt vastgehouden. Deze hoofdstructuur bestaat uit basis 
generalistische GGZ producten (GB-GGZ) en Diagnose BehandelCombinaties 
(DBC's) voor de specialistische GGZ 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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. Huidige procedure voor betalingen JGGZ 
Voor de GGZ is een apart declaratiebericht opgesteld, waarin GGZ aanbieders 
gegevens aanleveren die de gemeente nodig heeft. Helaas kan dit declaratiebericht 
niet gekoppeld worden aan een verzoek om toewijzing (VOT) of een "start zorg" 
bericht, waardoor gemeenten de berichten handmatig moeten controleren en 
goedkeuren. Landelijk is dit probleem aangekaart bij de VNG en de gemeenten 
hebben gevraagd om een oplossing die integraal bij alle GGZ aanbieders toegepast 
kan worden. In september is er opnieuw een landelijke bijeenkomst specifiek over 
het berichtenverkeer van de JGGZ. De gemeente Haarlem is hier specifiek voor 
uitgenodigd en zal hierbij aanwezig zijn. De gemeente Haarlem wil blijven 
aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de discussie over de 
toekomstige betalingssystematiek voor de JGGZ. In de landelijke bijeenkomst zal 
de gemeente Haarlem de pilot aandragen. 

Ministeriële regeling 
Op 6 augustus j l . is de ministeriële regeling Jeugdwet gepubliceerd. Deze regeling 
is in het leven geroepen om "te regelen dat gemeenten niet alleen ten behoeve van 
het verzamelen van beleidsinformatie, maar ook voor de uitvoering van de 
Jeugdwet zelf, gegevens van de jeugdige of zijn ouders mogen verwerken en dat 
dergelijke gegevens voor zover noodzakelijk bsn's en persoonsgegevens mogen 
omvatten". In de regeling is aangegeven dat gemeenten niet meer gegevens mogen 
vragen dan de gegevens die ook worden gebruikt in de declaratieberichten (iJW). 
Het BSN valt binnen de gegevens die gevraagd worden. De gemeente Haarlem 
blijft in verband met toepassing van het woonplaatsbeginsel hieraan vasthouden. De 
Ministeriële regeling wijst op advies van het CBP expliciet op de opt-out-regeling, 
zoals die er ook voor de volwassenen-GGZ is. Ouders die de persoonsgegevens niet 
op de factuur willen, kunnen daartegen bij de ggz-aanbieder bezwaar maken via een 
gestandaardiseerd formulier. De gemeente ontvangt de persoonsgegevens dan niet. 

Mogelijke knelpunten 
Het uitvoeren van een pilot betekent dat de gemeente Haarlem tegen de landelijke 
afspraken in gaat die er zijn gemaakt door de VNG, VWS en ZN. Verder betekent 
het ook dat systemen bij aanbieders anders moeten worden ingericht en dit is vooral 
lastig voor aanbieders die zowel bij de zorgverzekeraar als bij de gemeente dienen 
te declareren. Eveneens dient rekening te worden gehouden met de afwijkende 
positie die Haarlem met deze aanbieders in gaat nemen ten opzichte van de regio 
gemeenten met wie de aanbieders veelal ook een contract hebben afgesloten. Dit 
vergroot juist de administratieve lasten. Hiervoor dienen de bestaande 2 jarige 
contracten open gebroken te worden. Ook de interne administratie krijgt te maken 
met een afwijkende facturen stroom. 

Procesvoorstel 
Voor het inrichten van een pilot kan gedacht worden aan een beperkt aantal 
deelnemers vanuit de vrijgevestigden. We denken in eerste instantie aan 10-15 
vrijgevestigde aanbieders. De pilot kan ingaan per 1 januari 2016, omdat dit 
aansluit bij het boekjaar en zal uiterlijk lopen tot 31 december 2016. Het is 
belangrijk dat er een goede evaluatie plaatsvindt in de loop van 2016, zodat de 
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. gemeente kan onderzoeken of de pilot daadwerkelijk een kostenbesparing en 
ontlasting van de administratieve druk heeft opgeleverd wat betrokken wordt bij de 
keuzes voor de inkoop 2017. 

De gemeente zorgt voor een helder format van de facturen die gemakkelijk in te 
vullen zijn door aanbieders en tevens door de gemeente makkelijk te verwerken 
zijn. De uitwisseling van gegevens dient te verlopen via een beveiligd e-mailadres. 

Samenvattend 
Ondanks de genoemde knelpunten in de uitvoeringspraktijk, staat de gemeente 
Haarlem positief tegenover de gedachte van deze pilot. De wens om te declareren 
middels een uurtarief en niet via de DBC systematiek is een optie die de gemeente 
graag nader wil onderzoeken. Het college stelt daarom voor om in overleg te treden 
met de indieners van het initiatiefvoorstel van de SP en de VVD en met de 
vrijgevestigden die bij het voorstel betrokken zijn. Het procesvoorstel wordt dan 
met hen besproken, waarna het college een besluit neemt over de uitvoering van de 
pilot. Tevens kan met dat besluit de tarieven die gehanteerd gaan worden door de 
betrokken vrijgevestigden worden vastgesteld. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten mr. hneiders 


