
Bijlage Administratieve lasten bij indexering tarieven per 1-1-2019 

In de virtuele ontwikkeltafel zijn er een aantal reacties geweest waarbij is aangegeven dat de 

aanbieders een ingangsdatum van de indexering voorstellen per 1-1-2019 in plaats van 1-4-2019. Er 

worden diverse mogelijkheden benoemd die specifieke aanbieders hebben om de tarieven wel met 

terugwerkende kracht aan te passen zoals verzamelfacturen (buiten het berichtenverkeer om) en 

creditering van de al gefactureerde periodes. 

De genoemde opties zijn door de gemeentelijke backoffices onderzocht en daarbij is geconcludeerd 

dat de administratieve lasten voor gemeenten onevenredig hoog zullen zijn en de kans op fouten erg 

groot is bij het aanpassen van de tarieven met terugwerkende kracht. Voor een individuele aanbieder 

zou dat wellicht mogelijk zijn maar gemeenten hebben te maken met veel aanbieders die dan allemaal 

op een eigen wijze de tariefsaanpassing verwerken. De ervaring die is opgedaan met de 

tariefsaanpassing bij de HBH-tarieven bevestigt dit. Zowel aanbieders als gemeenten hebben toen 

grote administratieve problemen ondervonden. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat het bij HBH 

ging om één product en een beperkt aantal aanbieders. In de huidige situatie gaat om veel meer 

producten en veel  meer aanbieders dus is de kans op fouten veel groter en zullen de administratieve 

lasten veel hoger zijn. 

 

Meer gedetailleerd zijn o.a. de volgende zaken benoemd: 

 -    Er zou eerst een creditfactuur moeten komen die de volledige prestatie weghaalt.       

Vervolgens moet er een nieuwe debet worden gestuurd met de nieuwe tarieven en      

bijbehorende correcties Dit moet per factuurperiode gebeuren, dus bij 3 maanden, 3 maal.  

 -    De kans dat het overzicht kwijtraakt over wat er nu wel en niet betaald is kan dan  

makkelijker zoekraken. Waardoor kans op onterechte betalingen of juist te weinig betaald. 

 -    Sommige zorgaanbieders hebben gemiddeld 3 regels per periode per voorziening nodig 

      (debet-credit-debet) om het juiste bedrag te declareren. Doordat er zoveel regels tussen 

                  staan over dezelfde periode, is het erg onduidelijk wat er nou uiteindelijk betaald/geleverd 

      is voor die periode.  

  -   Het geeft een onwenselijk ingewikkeld beeld voor de eerste 2-3 maanden van het jaar,  

doordat er minimaal 2 regels aan declaratie (credit factuur en debet factuur) nodig zijn. 

 -   Grote kans op uitval van 303 berichten, wanneer een bericht uitvalt moet handmatig  

uitgezocht worden waar dit aan ligt. Bij veel regels kost dit erg veel tijd. Denk 

                  daarbij aan levereenheden, afrondingen, geleverde zorg die afwijkt van de afspraak.  

 -   Gemeente ervaren dat kleine aanbieders het vaak al lastig vinden om 1 regel te crediteren.  

Zij werken vaak met de berichtenapp, hier kunnen ze wel mee crediteren,  maar dat 

betekent per cliënt en per periode en per product een creditfactuur maken en dan weer een 

nieuwe debetfactuur. Onze ervaring is dat dit enorm veel fouten oplevert waardoor dit 

zowel aan de aanbiederskant als aan de gemeentekant erg veel tijd kost. 

 -    De gemeente Beesel heeft becijferd dat het verwerken van de tarieven met terugwerkende  

      kracht 50 tot 95 uur aan menskracht gaat kosten. In de hele regio zou het dus een  

      veelvoud daarvan zijn. 

 - Verzamelfactuur is geen optie. Gemeenten moeten dan regel voor regel met de hand 

      controleren. De verzamelfactuur is niet automatisch te verwerken op cliëntniveau. Er zou 

      dan óf per klant een apart regel aangemaakt moeten worden óf buiten ons systeem om 

      betaald worden. Dan heb je echter twee lijsten voor de accountantscontrole welke controle  

dan ook beduidend meer tijd en geld gaat kosten. 

 

NB: Het vraagstuk 1 januari/1 april speelt alleen in 2019. vanaf 2020 vindt de indexering jaarlijks per 

1 januari van het jaar plaats.  

 


