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Geachte heer Van Rijn,  

 

Op 10 september jl. heeft u ons verzocht uiterlijk 25 september 2013 advies uit te brengen over 

het Wetsvoorstel Langdurige intensieve zorg (Liz). Dit wetsvoorstel leidt tot belangrijke 

wijzigingen in het stelsel van langdurige zorg. Het heeft tot doel de kwaliteit van de 

ondersteuning en de zorg te verbeteren, de betrokkenheid van de samenleving te vergroten 

(meer voor elkaar te zorgen) en de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg te borgen. 

De stelselverantwoordelijkheid blijft ook na invoering van de wet op Rijksniveau. De uitvoerings-

verantwoordelijkheid gaat over van de (AWBZ-)zorgverzekeraars en de zorgkantoren 

(gezamenlijk) naar de Liz-verzekeraars en de (regionale) representanten. De wetswijziging 

heeft, zoals de toelichting al aangeeft, implicaties voor de regeldruk van met name burgers en 

professionals. Daarom brengen wij advies uit. Ons advies treft u hieronder aan. 

 

Evenals dat voor het Wetsvoorstel “Versterking eigen kracht” geldt
1
, vraagt dit wetsvoorstel van 

burgers en uitvoerenden een forse omslag in denken en manier van handelen en werken.  

Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat ook bij langdurige zorg burgers meer voor elkaar zorgen. 

Het moet geen automatisme zijn dat de overheid exclusief voor de langdurige zorg zorgdraagt. 

Het wetsvoorstel biedt verder de mogelijkheid tot maatwerk. De zorgbehoevende kan kiezen uit 

drie typen van langdurige zorg: zorg met verblijf, het volledig pakket thuis en het 

persoonsgebonden budget (PGB). 

 

  

                                                      
1
 Zie advies Actal inzake het Wetsvoorstel Versterking eigen kracht d.d. 8 augustus 2013, ons kenmerk 

JtH/RvZ/MK/2013/136  
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De kans op een succesvolle omslag in denken en handelen is groter naarmate de nieuwe 

regels voor burgers en professionals beter werkbaar en uitvoerbaar zijn. Dit betekent dat 

onnodige drempels of irritaties in de regels achterwege moeten blijven. Vanuit dit perspectief 

hebben wij de wijzigingen beoordeeld. Wij hebben dit gedaan aan de hand van het volgende 

toetsingskader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Gelet op de aard en inhoud van het wetsvoorstel richt ons advies zich op de 2
e
 en 3

e
 vraag van 

het toetskader. 

Proportionaliteit van de regeldruk niet te beoordelen door ontbreken van een berekening van 

de gevolgen voor de regeldruk  
Het wetsvoorstel spreekt in de toelichting de verwachting uit dat de voorgenomen wijzigingen 

tot minder regeldruk leiden. Het wetsvoorstel geeft op een aantal onderdelen een kwalitatieve 

beschrijving van de te verwachten vermindering van regeldruk. Een berekening van deze 

effecten ontbreekt echter. Hierdoor is niet mogelijk om vast te stellen of en in hoeverre het 

wetsvoorstel ook daadwerkelijk tot minder regeldruk leidt, en of de regeldruk van het 

wetsvoorstel proportioneel is. Evenmin is mogelijk te beoordelen of er alternatieven zijn 

overwogen, en of het thans gekozen alternatief het minst belastend is. Door het ontbreken van 

een berekening kan evenmin worden beoordeeld of en in welke mate het wetsvoorstel bijdraagt 

aan de kabinetsdoelstelling om de regeldruk met netto € 2,5 mld. te verminderen
2
 en of de 

regeldrukvermindering voor burgers ook merkbaar is. Is er bijvoorbeeld sprake van een 

merkbare vermindering of is de verwachte regeldrukvermindering uitsluitend het gevolg van een 

versobering van de regeling (een afnemend volume), die door de burgers niet als een 

vermindering van regeldruk zal worden ervaren? 

Ten principale kan bij dit wetsvoorstel worden gesteld dat door het ontbreken van een 

berekening het niet mogelijk is om een oordeel over de regeldruk te geven. Daarbij komt dat 

ook de kwalitatieve beschrijving verre van volledig is.  

Ontbreken berekening van de gevolgen voor de regeldruk 
De toelichting onderkent dat er geen berekening van de gevolgen voor de regeldruk is. Zij geeft 

aan dat “de effecten op de regeldruk worden meegenomen in de eerstvolgende evaluatie van 

de wet, omdat de exacte gevolgen voor de regeldruk mede afhankelijk zullen zijn van de 

regionale uitvoering”
3
. De toelichting geeft echter niet aan wat er op dat moment met de 

bevindingen uit de ex post beoordeling gaat gebeuren. Leiden deze ertoe, indien (extra) 

regeldruk wordt geconstateerd, dat compensatie plaatsheeft, en zo ja, op welke wijze dan? 

Vraag hierbij is of het mogelijk is dat het huidige kabinet daar nu al toe kan beslissen, als deze 

evaluatie pas onder een volgend kabinet gaat plaatsvinden. 

                                                      
2
 Programmabrief “Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017” van 25 april 2013 

(kenmerk DGBI-R&I / 13070342) 
3
 Blz. 127/128 van de concept MvT bij het wetsvoorstel  
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Verder stellen wij vast dat de toelichting wel een overzicht
4
 van de uitgaven bevat, die op basis 

van de Wet Liz de komende jaren mogen worden verwacht. Deze uitgaven hangen naar onze 

mening tenminste voor een deel samen met de wijze waarop aan deze wet uitvoering wordt 

gegeven. Tegelijkertijd stellen wij vast dat dezelfde uitvoering reden is waarom de regeldruk niet 

in de voorbereidingsfase van de wet in beeld kan worden gebracht. Gezien het kennelijke 

belang van de wijze van uitvoeren valt niet in te zien waarom de uitgaven nu al wel te ramen 

zijn, terwijl dat niet kan met de regeldruk. In de bijlage bij de Programmabrief
5
 van het kabinet is 

bovendien bij “vermindering van de nalevingskosten in de langdurige zorg door standaardisatie 

en verbetering informatievoorziening” een bedrag ad € 219.400.000 aan geraamde 

vermindering van regeldruk opgenomen. Ook de vermelding van dit bedrag in deze bijlage bij 

de Programmabrief roept de vraag op waarom dat wel ten behoeve van deze bijlage kan 

worden berekend, maar niet ten behoeve van dit wetsvoorstel. En omgekeerd roept het ook de 

vraag op hoe tot dit bedrag in de bijlage bij de Programmabrief is gekomen, terwijl volgens dit 

wetsvoorstel de regeldruk pas ex post bij de evaluatie te bepalen is.  

 

Wij adviseren om – conform het vigerende kabinetsbeleid - de effecten voor de regeldruk 

kwantitatief in beeld te brengen en aan te geven hoe u deze regeldruk in de 

oordeelsvorming over het doelbereik van het wetsvoorstel betrekt c.q. heeft betrokken. 

 

Wij adviseren aan te geven hoe de door ons gesignaleerde – ogenschijnlijke - verschillen 

in benadering en bepaling van de (omvang van de) regeldruk zijn te verklaren.  

Onvolledige kwalitatieve beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk 

De toelichting biedt in hoofdstuk 8 een kwalitatieve beschrijving van de verwachte gevolgen 

voor de regeldruk. Zij staat vooral stil bij de wijzigingen, waarvan een gunstig effect op de 

regeldruk wordt verwacht. Dit overzicht is echter niet volledig en laat onderbelicht de wijzigingen 

die tot (extra) regeldruk (kunnen) leiden. Daartoe behoren in ieder geval: 
- De regeldruk voor het sociale netwerk die voortvloeit uit het onderzoek van de uitvoerder 

naar de mogelijkheden tot het verlenen van ondersteuning bij de langdurige zorg door dat 

netwerk; 

- De regeldruk die voor het netwerk voortvloeit uit het daadwerkelijk leveren van de 

ondersteuning en hulp bij de langdurige zorg; 

- Bezwaar en beroep door de verscherpte toelating tot de zorg;  

- De (periodieke) gesprekken met de aanvrager van zorg over de wijze waarop de zorg zou 

kunnen worden verleend (die in feite in de plaats komt van de huidige herindicaties); 

- De betrokkenheid van het sociaal netwerk bij deze gesprekken. 

In het verdere vervolg van dit advies gaan wij nader in op deze regeldruk.  

 
Wij adviseren u om de kwalitatieve beschrijving van de effecten voor de regeldruk te 

completeren. 

                                                      
4
 Blz. 121 van de concept MvT bij het wetsvoorstel 
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 Programmabrief “Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017” van 25 april 2013 
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Ontbreken van een berekening van de eenmalige regeldruk en een beschouwing ten aanzien 

van de terugverdientijd 
In het verlengde van de constateringen ten aanzien van de structurele regeldruk stellen wij vast 

dat ook een berekening en kwalitatieve beschrijving van de eenmalige regeldruk ontbreekt. 

Deze regeldruk kan aanzienlijk zijn, omdat het aantal rechthebbenden op langdurige zorg van 

ongeveer 800.000 naar ongeveer 200.000 teruggaat. De veranderingen voor deze burgers 

vergen berichtgeving over de wijzigingen en consequenties (bijvoorbeeld de beëindiging van de 

AWBZ-aanspraken en de toegangsbesluiten Liz van het CIZ). Ook in de uitvoering zijn er 

ingrijpende wijzigingen, waartoe in ieder geval de introductie van de Liz-verzekeraar, de 

representant in de regio en de introductie van DNB-toezicht kunnen worden gerekend. Door het 

ontbreken van een berekening van de eenmalige regeldruk kan niet worden vastgesteld of de 

eenmalige regeldruk opweegt tegen de structurele gevolgen voor de regeldruk. Anders gezegd 

of de eenmalige regeldruk wel binnen een redelijke periode (zeg 4 jaar) wordt “terugverdiend”. 

 

Wij adviseren om de eenmalige effecten voor de regeldruk kwantitatief en kwantitatief in 

beeld te brengen en de terugverdientijd van de eenmalige regeldruk maximaal vier jaar te 

laten zijn. 

Regeldruk voor de burger als gevolg van de onderzoeksplicht Liz-verzekeraar, representant en 

CIZ  
Conform de doelstelling van de wet moet, wanneer een burger aanspraak wil maken op 

langdurige zorg, gekeken worden naar het sociale netwerk van de betrokken aanvrager.  

Tot de doelstellingen van de wet behoort immers dat mensen – ook bij langdurige zorg –  

meer naar elkaar omzien. De toelichting spreekt de verwachting uit dat de sociale omgeving 

een substantieel deel van de zorg op zich zal blijven nemen.
6
 

 

De doelstelling van de wet impliceert dat de mogelijkheden die het sociaal netwerk in de 

ondersteuning zou kunnen bieden aan onderzoek moeten worden onderworpen. Deze 

mogelijkheden zullen in elk geval aan de orde komen in het gesprek met de aanvrager. Zoals al 

geconstateerd in ons advies over het Wetsvoorstel “Versterking eigen kracht” is niet duidelijk of 

het wetsvoorstel er ook toe leidt dat het netwerk actief aan dit onderzoek moet meewerken, en 

zo ja, in welke mate. Wet en toelichting besteden hieraan geen aandacht. De verantwoordelijk-

heid bij dit wetsvoorstel blijft op Rijksniveau. Dat betekent dat de uitvoerende organisaties voor 

de volgende vragen komen te staan:  

- Is informatie van de aanvragende burger over de mogelijkheden van het sociaal netwerk 

toereikend en is deze in de beoordeling van de aanspraak op zorg doorslaggevend? 

- Moet het sociale netwerk actief in het onderzoek worden betrokken, bijvoorbeeld met 

huisbezoeken, telefonisch of schriftelijk contact?  

- In welke gevallen en situaties is actieve betrokkenheid van het sociaal netwerk vereist?  

- Wat betekent een en ander voor de regeldruk van het sociaal netwerk? 

  

                                                      
6
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Mocht het netwerk actief in het onderzoek betrokken (moeten) worden, dan vereist dat de 

nodige zorgvuldigheid bij het benaderen van het netwerk en de invulling die aan het contact 

wordt gegeven. Voor het netwerk moet duidelijk zijn wat de aard en reikwijdte van hun 

“verplichting” tot hulp en ondersteuning bij de langdurige zorg is. Onduidelijkheid hierover leidt 

onvermijdelijk tot irritatie in de gesprekken en daarmee een onnodige toename van de – 

ervaren – regeldruk. Daarmee kan tevens het doelbereik van de wet in gevaar worden komen. 

 

Wij adviseren om - in overleg met de uitvoeringsorganisaties - ervoor te zorgen dat de 

algemene en de gerichte voorlichting en informatievoorziening over de wet duidelijk 

maakt wat de aard en reikwijdte van de “verplichting” van het sociaal netwerk tot het 

verlenen van hulp en ondersteuning bij langdurige zorg is. 

Regeldruk door toezicht 

Het toezicht in de nieuwe wet wordt uitgevoerd door de bestaande toezichthouders op de 

AWBZ-uitvoering, namelijk de IGZ (toezicht en handhaving kwaliteit) en de Nza (doelmatige en 

rechtmatige uitvoering). Het toezicht van de Nza wordt mogelijk op onderdelen geïntensiveerd. 

Hieraan wordt met de Wet Liz toegevoegd het prudentieel toezicht op de Zvw-verzekeraars 
door de DNB, zoals deze uit de Solvency II richtlijn voortvloeit. De Liz-verzekeraar moet volgens 

het wetvoorstel een aparte rechtspersoon binnen de zorgverzekeraar zijn. De toelichting 

spreekt echter de intentie uit zo mogelijk de administratieve lasten door toezicht van de Nza te 

willen verminderen. De Nza zou zich – aldus de toelichting - in het toezicht meer op enkele 

kernindicatoren moeten richten. Omdat het kopje van de betreffende paragraaf “minder 

administratieve lasten” luidt, is de indruk gewekt, dat dat kennelijk voldoende is om per saldo 

een vermindering van de administratieve lasten te realiseren. Hoe dat mogelijk is – met de 

uitbreiding van het toezicht door de DNB en de gewenste intensivering van Nza op onderdelen - 

geeft de toelichting echter niet aan.  

 

Wij adviseren in de toelichting de effecten voor de regeldruk als gevolg van toezicht te 

verduidelijken en deze van een nadere (cijfermatige) onderbouwing te voorzien. 

Verminderen regeldruk door uniformeren van gegevens en verantwoordingsinformatie  

Het wetsvoorstel bevat voor uitvoerenden de verplichting zich bij de toezichthouders (IGZ, Nza 

en DNB) en uitvoeringsverantwoordelijken (Liz-verzekeraars/representanten) te verantwoorden. 

Informatie over kwaliteit moet tevens ter beschikking komen van het nieuwe Zorginstituut 

Nederland. Het wetsvoorstel kiest voor instrumenten als monitoring en toezicht op basis van 

indicatoren en evaluatie. De zorgaanbieders en Liz-verzekeraar dragen als uitvoerenden zorg 

voor het leveren van deze informatie. Verschillen in gegevensdefinities en verantwoordings-

informatie kunnen de regeldruk verhogen.  

 

Wij adviseren de uniformering van de gegevensverantwoording zo vorm te geven en in te 

vullen dat met slechts één (beperkte) set van verantwoordingsinformatie wordt gewerkt, 

met uniforme en eenduidige definities, die door zowel Zorginstituut Nederland, 

departement, toezichthouders als verantwoordelijke uitvoerders worden gebruikt. 
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Overgang uitvoering naar LIZ-verzekeraar en regionale representant  
De invoering van het Wetsvoorstel Langdurige intensieve zorg heeft vooral gevolgen voor de 

ca. 200.000 zorgbehoevenden, die thans op basis van de AWBZ intensieve zorg ontvangen.  

De groep waarvoor het wegvallen van de AWBZ gevolgen heeft, is overigens aanmerkelijk 

groter. Zij beslaat in totaal ca. 800.000 burgers. Aan de mogelijke implicaties voor de andere 

600.000
7
 zorgbehoevenden hebben wij al aandacht besteed in ons advies over het 

Wetsvoorstel Versterking eigen kracht.  

 

De overgang als gevolg van dit wetsvoorstel van de verantwoordelijkheid van zorgkantoren en 

AWBZ-verzekeraars (gezamenlijk) naar Liz-verzekeraar en representant kan leiden tot 

onnodige regeldruk en gevoelens van bureaucratie en onzekerheid bij burgers en uitvoerenden. 

Dit is het geval als burgers bij de overgang verplicht worden een hernieuwde aanvraag in te 

dienen of als zij om een nieuwe indicatie c.q. toelating moeten verzoeken. Deze gevoelens van 

regeldruk zijn sterker als aan hen bij deze overgang informatie wordt gevraagd die zij ook al aan 

het zorgkantoor of de AWBZ-verzekeraar hebben geleverd. Burgers zullen ook als regeldruk 

ervaren als tot een hernieuwde indicatiestelling/toelatingsbeoordeling/keuring door het CIZ 

wordt overgegaan, terwijl de in het verleden verrichte indicatiestelling meer dan voldoende 

informatie biedt over een mogelijke toelating tot intensieve zorg op basis van de nieuwe wet. 

Hieraan kan in algemene zin nog worden toegevoegd dat dit gevoel zich voor de doelgroep van 

de wet sterker doet gelden als zij bij de overgang niet weten waar ze aan toe zijn. De 

onzekerheden bij de overgang moeten voor hen tot een minimum beperkt blijven. 

 

Wij adviseren de risico’s op (ervaren) regeldruk in de overgangsfase volledig in kaart te 

brengen en - in de toelichting - aan te geven hoe deze risico’s worden voorkomen.  

Wij adviseren in dit verband: 

 ervoor te zorgen dat relevante (dossier)informatie over burgers door de 

zorgkantoren, AWBZ-verzekeraars en CIZ aan de nieuwe uitvoerders wordt 

overgedragen;  

 te zorgen voor een initiële overdracht van deze gegevens, informatie en dossiers, 

zodat burgers bij de nieuwe uitvoerders niet opnieuw een aanvraag/verzoek 

hoeven in te dienen en daarbij niet reeds bekende informatie hoeven te 

verstrekken;  

 dat Liz-verzekeraar/representant de burgers van wie de aanspraak op intensieve 

zorg op grond van de AWBZ eindigt, de betreffende doelgroep zo nodig uitnodigt 

voor een gesprek of bezoekt om hen over de mogelijke aanspraken te spreken en 

te informeren; 

 de onzekerheden voor de doelgroep in de overgang naar de Wet LIV tot een 

minimum te beperken. 

  

                                                      
7
 De toelichting op het Wetsvoorstel Versterking eigen kracht noemt overigens een (resterend) aantal van 500.000 

burgers, waarvoor het vervallen van de AWBZ gevolgen heeft 
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Eindoordeel  

Wetsvoorstel en toelichting brengen de gevolgen voor de regeldruk niet kwantitatief en slechts 

in beperkt mate kwalitatief in beeld. Daardoor is het niet mogelijk om vast te stellen of de 

regeldruk proportioneel is en of voor het minst belastende alternatief is gekozen. Het 

wetsvoorstel bevat bovendien een aantal onvolkomenheden, die de regeldruk voor burgers en 

professionals (kunnen) doen toenemen.  

 

 

Alles overwegende adviseren wij het wetsvoorstel in zijn huidige vorm niet in te dienen. 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 
 


