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Aanleiding opdracht

In 2017 heeft de Minister van VWS een onderzoek laten uitvoeren om vast te stellen
of de CASA-klinieken in de periode 2015 tot 14 februari 2017 de subsidieregeling
abortusklinieken hebben nageleefd en niet hebben overtreden.
Op grond van de subsidieregeling abortusklinieken wordt per cliënte, per
zwangerschap, één consult of behandeling gesubsidieerd. Na een consult wordt de
zwangerschapsafbreking gestaakt (de instelling heeft dan recht op subsidie voor een
consult) of wordt overgegaan tot behandeling (en heeft de instelling recht op een
subsidie voor die behandeling). Het declareren van een consult en een behandeling
per zwangerschap is niet conform de subsidieregeling.
Bij de CASA-klinieken kwam het voor dat per zwangerschap zowel één of meerdere
consulten als een behandeling (en ook meerdere behandelingen) werden
gedeclareerd.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek bij de CASA-klinieken heeft
de directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) de ADR gevraagd een onderzoek uit te voeren bij andere
abortusklinieken. Het onderzoek heeft als doel de opdrachtgever inzicht te geven of
het verantwoordingsproces’ abortushulpvérlening bij de abortusklinieken conform
de subsidieregeling abortusklinieken2 uitgevoerd wordt, welke knelpunten zij hierin
ervaren en welke good practices zijn te onderkennen. Dit om de opdrachtgever te
informeren of en waar het proces subsidie abortushulpverlening eventueel kan
worden verbeterd. De focus van het onderzoek ligt daarbij op het toepassen van de
subsidieregeling abortusklinieken en hoe deze wordt verantwoord in de
administraties van desbetreffende klinieken.

Centrale hoofdboodschap
De centrale vraag in dit onderzoek is: “Hoe geven de abortusklinieken invulling aan
het verantwoordingsproces subsidieverlening m.b.t. de abortushulpverlening”?
Het antwoord hierop luidt:

De klinieken hebben het verantwoordingsproces subsidieverlening m.b.t.
de abortushuipverlening op een soortgelijke wijze ingevuld. Uit het
gehouden onderzoek blijkt dat verduidelijking van de subsidieregeling,
communicatie over de uitvoering en toezicht/handhaving op de
uitvoering van de subsidieregeling de risico’s verkleinen van het onjuist
declareren van consulten en behandelingen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de klinieken geen signalen aan VWS
hebben afgegeven over onduidelijkheden in de toepassing van de subsidieregeling.
Ook VWS heeft in haar toezichthoudende rol niet opgemerkt dat de subsidieregeling
niet duidelijk was. Hierdoor hebben de klinieken en VWS aangenomen dat de
regeling goed werd toegepast. Het onderzoek door het Openbaar Ministerie3 (OM)
bevestigt dat de wet- en regelgeving op zich duidelijk is, maar door toezichthouders,
ambtenaren en deskundigen anders werd geïnterpreteerd. Het anders interpreteren
dan de subsidieregeling voorschrijft, leidt mogelijk tot het declareren van kosten die

Onder verantwoordingsproces wordt hier verstaan: het proces vanaf de initiële aanvraag van de subsidie tot en
met de verantwoording hiervan In de administratie.

2 Subsidieregeling abortusklinieken d.d. 29Juli 2014, kenmerk 641412-123384 PG.
Onderzoek seponeert onderzoek naar abortuskIinieken casa; dcl. 26 maart 2019 — Functioneel Parket.
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niet worden gedekt door de subsidieregeling (met name declaratie consulten en
behandeling met prostaglandine).
Uit ons onderzoek blijkt dat het verantwoordingsproces subsidieverlening
abortushulpverlening (lees verder proces subsidie abortushulpverlening) wordt
gekenmerkt door vele controlemomenten, bij zowel de klinieken als bij VWS. Deze
controles zijn gericht op het beoordelen van de financiële juistheid (aantallen x
tarief). De inrichting van deze controle is conform de VWS-criteria die horen bij
beleidsarme subsidies en volgens het accountantsprotocol. Voor een beoordeling op
juiste toepassing van de regeling ontbreekt een inhoudelijke controle4. Deze is in de
criteria echter niet opgenomen.

Werkwijze

De ADR heeft betreffende 8 abortusklinieken onderzoek uitgevoerd op de toepassing
van de regeling subsidieverlening m.b.t. de aboftushulpverlening, de
verantwoording in de administratie en het proces van de aanvraag/verantwoording
van subsidie voor geleverde prestaties. Het betreft klinieken die subsidie hebben
ontvangen in de periode 1-1-2015 tot en met 31-12-2017 (Abortuskliniek Almere,
Het Vrelinghuis Utrecht, Stimezo Groningen en Zwolle, Mildred Clinics Arnhem en
Eindhoven, Beahuis- en Bloemenhovenkliniek Heemstede en Emmakliniek
Enschede). Hiervoor hebben we documenten (o.a. subsidieregeling,
accountantsprotocol, AO-beschrijvingen) bestudeerd, bij de klinieken interviews
gehouden en, aan de hand van waarneming, gekeken hoe het proces
subsidieverlening bij de klinieken is ingericht.
Na bespreking van het conceptrapport met de opdrachtgever heeft VWS de behoefte
geuit om in het rapport, naast het perspectief van de klinieken, ook het perspectief
van VWS op te nemen. Hiervoor zijn binnen VWS interviews gehouden met
vertegenwoordigers van DUS-I, de financieel adviseur en met de beleidsadviseur
(dossierhouder). Hierdoor is de beantwoording van de eerste 3 deelvragen
uitgebreid met de verkregen informatie uit de interviews bij VWS.

Leeswijzer

In de hoofdstukken 1 tot en met 5 wordt de centrale vraag nader uitgewerkt in de
beantwoording van de volgende deelvragen:

1. Hoe is het proces subsidieverlening m.b.t. de abortushulpverlening bij de
klinieken ingericht?

2. Hoe borgen de abortusklieken dat de abortushulpverlening conform de
subsidieregeling wordt uitgevoerd?

3. Welke knelpunten ervaren de abortusklinieken in de toepassing van
bovengenoemde regeling?

4. Zijn er good pratices te onderkennen bij de toepassing van de
subsidieregeling in het kader van de abortushulpverlening en welke zijn dit?

5. Welk deel van de vastgestelde subsidie is mogelijk niet conform de regeling
subsidieverlening abortushulpverlening in rekening gebracht?

In hoofdstuk 6 hebben we mogelijke oplossingsrichtingen aangegeven om het
subsidieproces abortushulpverlening verder te optimaliseren en de in het proces
aangetroffen risico’s te verkleinen.

Met inhoudelijke controle wordt bedoeld: controle OP de toepassing van de uitgangspunten van de regeling
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De uitvoering en verantwoording van het
proces subsidie abortushuipverlening is
inzichtelijk en op een soortgelijke wijze
ingericht en in een AO-beschrijving vastgelegd.

1.1 Het proces subsidie abortushuipverlening is bij de klinieken ïnzîchtelîjk en
op een soortgelijke wijze ingericht.
De organisatie en het proces van subsidie abortushuipverlening is bij de
verschillende klinieken in grote lijnen op een soortgelijke wijze ingericht.
Uitgangspunt bij de inrichting van het proces is dat de aanmelding, vooronderzoek,
behandeling en nazorg (afbreken van de zwangerschap) op dezelfde dag
plaatsvinden.
De eventuele verschillen in de inrichting van het proces zijn vooral gebaseerd op de
visie van de klinieken. Welk soort behandelingen willen ze aanbieden? De klinieken
zijn, binnen de in de wet gestelde vereisten, Vrij lfl het aanbieden van de soorten
behandelingen. Huren ze specialisten in of hebben ze die zelf in dienst, willen ze alle
soorten behandelingen kunnen aanbieden of beperken ze zich tot een aantal
soorten?

De consulten en de behandelingen worden vastgelegd in de administratie. In de
meeste gevallen gebeurt dat in een geautomatiseerd systeem. In een enkel geval
worden de handelingen tijdens het proces nog handmatig vastgelegd, maar wordt
het uiteindelijke dossier digitaal gemaakt. Vanuit de administratie wordt de
verantwoording van de aangevraagde subsidies voor consulten en behandelingen
opgemaakt en aan VWS aangeboden. De aanvraag van subsidie voor de consulten
en behandeiingen en de verantwoording daarover gebeurt door middel van
standaardformulieren van VWS.

De klinieken hebben het proces van abortushulpverlening vastgelegd in een AD-
beschrijving. Daarin zijn de processen, de deelprocessen, de verantwoordelijkheden
en de bevoegdheden, het beheer en de borging van het proces, de verschillende
functies, de rollen en benodigde functiescheiding beschreven.

1.2 Het proces subsidie abortushulpverlening is bij VWS conform de gestelde
criteria van een beleidsarme subsidie ingericht.
Om te kunnen beoordelen of een kliniek in aanmerking komt voor subsidie
abortushuipverlening is binnen VWS een aanvraag en verantwoordingsproces
ingericht. De inrichting van het proces subsidie abortushulpverlening is gebaseerd
op de criteria die gelden voor een beleidsarme subsidie.
De beoordeling van de aanvraag voor en verantwoording van subsidie voor
abortushuipverlening van de klinieken is binnen VWS belegd bij DUS-I. DUS-I stuurt
jaarlijks een standaard format naar de klinieken voor het aanvragen/verantwoorden
van de subsidie. DUS-I beoordeelt de ingediende aanvragen/verantwoordingen o.a.
op volledigheid en ondertekening. Vervolgens wordt hiervan een beschikking
opgesteld welke ter beoordeling aangeboden wordt aan de beleidsatdeling van VWS.
Na beoordeling van de beschikking door de beleidsafdeling wordt deze ter verdere
afhandeling teruggestuurd naar DUS-I. Op eventuele wijzigingen op de beschikking
dienen door DUS-I acties te worden ondernomen. Na vaststelling van de beschikking
door DUS-I wordt deze ter ondertekening aangeboden aan de directeur Beleid van
vWs.

VWS heeft geen specifieke AO-beschrijving van het proces subsidie
abortushuipverlening maar heeft een generieke procesbeschrijving voor alle
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subsidies. Hierin zijn de bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rollen, etc.
opgenomen.
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2 Borgïng proces subsidie abortushulpverlenïng
ingericht als een financiële controle en niet
gericht op de uitgangspunten subsidieregeling.

Klinieken
De klinieken passen functiescheiding toe in het proces van behandelen en het
declareren van de handelingen. De controle binnen en door de klinieken beperkt zich
echter tot de juiste en volledige vastiegging van de consulten en behandelingen in
de administratie. Ze werken met dag- en/of maandstaten om te controleren of de
administratie overeenkomt met het planningsrooster en met de verantwoording. Het
betreft uitsluitend een financiële controle (aantallen x tarief) en is niet gericht op
een inhoudelijke toetsing van de uitgangspunten subsidieregeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de klinieken is belegd bij een raad van toezicht,
een raad van bestuur, of soms direct bij de directeur. De raden van toezicht en/of
bestuur stellen, volgens de informatie uit de gesprekken met de klinieken, kritische
vragen over de subsidieaanvraag, de verantwoording en toepassing van de
subsidieregeling voordat de aanvraag of verantwoording aan VWS wordt
aangeboden. Hierbij wordt ook alleen de financiële informatie in de verantwoording
beoordeeld. De raden van toezicht en/of bestuur ondertekenen de aanvragen,
verantwoordingen in de meeste gevallen (mede).

Externe accountants
De externe accountants kennen en volgen het accountantsprotocol die door VWS is
opgesteld. De externe accountants beoordelen de werking van de interne controle
binnen de klinieken en voeten conform het protocol ook controles uit op het
subsidieproces. Daarmee is controle op de werking van de interne controle bij de
klinieken fo.a. functiescheiding), op de subsidie aanvraag en -verantwoording en
controle op de jaarrekening van de klinieken ook door een externe partij geborgd.

Controle of de uitgangspunten van de subsidieregeling door de klinieken goed
worden toegepast, gebeurt ook door de externe accountants niet. De externe
accountants gaan ervan uit dat de uitvoering van de subsidieregeling, die in feite al
jaren hetzelfde is, goed is. Er wordt alleen gelet op eventuele wijzigingen in de
regeling. Een controle op toepassing van de uitgangspunten van de subsidieregeling
is in het accountantsprotocol niet expliciet beschreven.

vws
Bij VWS is het beheer van het proces subsidie abortushuipverlening bij
verschillende afdelingen en functionarissen belegd. Hiermee is functiescheiding in
het proces ingericht. De primaire controle op het subsidieproces (aanvraag en
verantwoording) is de verantwoordelijkheid van VWS/DUS-I. DUS-; beoordeelt
de aanvragen en verantwoordingen ondermeer op volledigheid, ondertekening en
aantal x tarief. Dit betreft uitsluitend een financiele controle. Inhoudelijk wordt
door DUS-I geen controle uitgevoerd of de klinieken conform de subsidieregeling
hebben gedeclareerd. Dit is conform de afspraken die binnen VWS zijn gemaakt
betreffende beleidsarme subsidies. Naast de controle door DUS-; voert ook de
financieel adviseur van de beleidsafdeling eenzelfde controle uit. Ook deze
controle betreft uitsluitend een financiele controle.
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3 Door de klinieken en VWS zijn geen knelpunten
ervaren in de toepassing en uitvoering van de
subsidieregeling.

3.1 De subsidieregeling is door de klinieken als duidelijk ervaren.
De klinieken hebben tot 2018, tot het moment dat VWS aangaf dat een consult
alleen gedeclareerd mag worden wanneer de cliënt afziet van een
abortusbehandeling, geen onduidelijkheden ervaren in de regelgeving.
Een consult werd altijd apart gedeclareerd wanneer de behandeling niet op dezelfde
dag werd uitgevoerd. Tot 2018 is er van VWS ook nooit een signaal aan de klinieken
afgegeven dat de gehanteerde werkwijze niet goed zou zijn. Dat een consult werd
vergoed op het moment dat de abortusbehandeling niet op dezelfde dag kon
plaatsvinden, was voor de klinieken niet meer dan logisch. De klinieken gaan ervan
uit dat verrichtingen, dus zodra tijd wordt besteed aan een cliënte, declarabel moet
zijn.

De klinieken geven aan de subsidieregeling over het algemeen duidelijk te vinden.
Toch vinden ze het wenselijk dat enkele artikelen in de regeling concreter worden
beschreven of worden verduidelijkt met concrete voorbeelden. Dat geldt voor de
volgende punten:
• Definitie van een consult, “consult, waarna de zwangerschapsafbreking is

gestaakt”, in artikel 4a van de subsidieregeling.
• Het verschil tussen de behandeling conform artikel 4b van de

subsidieregeling, “eerste trimester behandeling”, en artikel 4d, “eerste
trimester behandeling met prostaglandine”.

• Ook vraagt een kliniek zich af waarom in de subsidieregeling, artikel 4e’
“eerste trimesterbehandeling met zowel diepe sedatie of algehele anesthesie,
als prostaglandine” en artikel 4g “tweede trimesterbehandeling met diepe
sedatie of algehele anesthesie”, alleen wordt gesproken over diepe sedatie of
algehele anesthesie. Het toedienen van narcose is maatwerk. Ook voor niet
diepe sedatie (afgestemd op de cliënte nodig heeft) zou een vergoeding
mogelijk moeten zijn.

3.2 De subsidieregeling houdt geen rekening met praktische uitvoering van het
proces abortushuipverlening.
De subsidieregeling houdt geen rekening met de omstandigheden waaronder en
wanneer een abortus kan worden uitgevoerd. Afhankelijk van de praktische
mogelijkheden en de wijze waarop de klinieken zijn ingericht, geven de klinieken
invulling aan de subsidieregeling. In de praktijk blijkt dat een behandeling vaak niet
op dezelfde dag kan worden uitgevoerd als het consult. Daarvoor worden döor de
klinieken diverse redenen aangegeven:
• Medisch: zwangerschap nog niet op echo waarneembaar; koorts of

verkoudheid bij de cliënt; overtijdbehandeling (pil) niet meer mogelijk i.v.m.
te lange zwangerschapsduur, etc.

• Organisatorisch: 5 dagen wettelijke bedenktijd nog niet verstreken; planning
voor medicateuze behandeling, maar cliënt besluit tocht tot instrumentele
behandeling, etc.

• Besluitvormend: vrouw twijfelt over abortus; kliniek vermoedt een
gedwongen abortus; door taalbarriëre en ontbreken tolk kunnen geen goede
afspraken worden gemaakt.

• Of een cliënte WLZ verzekerd is, is soms lastig vast te stellen. Niet WLZ
verzekerden moeten de behandeling zelf aan de kliniek betalen.
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3.3 De klinieken passen de uitgangspunten van de subsidieregeling anders toe
dan waarvoor deze is opgezet.
Bij behandeling op dezelfde dag declareren de klinieken alleen de toegepaste
behandeling. Het tarief van de behandeling is een samengesteld tarief, waarin zowel
een vergoeding voor één of meerdere consulten, de behandeling en de nazorg is
opgenomen. Deze wijze van declareren is conform de subsidieregeling. Het komt
echter ook voor dat de zwangerschapsafbreking niet op dezelfde dag kan worden
uitgevoerd als het consult. Cliënten twijfelen bijvoorbeeld toch over het uitvoeren
van een abortus of over de behandelwijze, of er sprake is van een medische
belemmering om de behandeling uit te voeren (zie ook paragraaf 3.2). In deze
situaties worden het consult(en) en de behandeling niet op dezelfde dag uitgevoerd.
De klinieken declareren dan zowel het consult(en) als de behandeling (inclusief
consult). In deze situaties passen de klinieken de uitgangspunten van de
subsidieregeling anders toe dan dat bedoeld is.

3.4 De subsidieregeling is deels gebaseerd op het doen van verrichtingen.
De klinieken vinden dat het declareren van consulten en behandelingen gebaseerd
moet zijn op het doen van “verrichtingen”. Met verrichtingen bedoelen de klinieken
de tijd die besteed wordt aan een cliënte. Zodra tijd wordt besteed aan een cliënte,
moet dit volgens de klinieken declarabel zijn. Ze declareren daarom een consult
wanneer de behandeling op een andere dag plaatsvindt. VWS is ook van mening dat
het subsidiëren van het proces abortushulpverlening moet zijn gebaseerd op het
declareren van de gemaakte kosten. Volgens VWS is in de huidige tariefvaststelling
van de subsidieregeling rekening gehouden met het declareren van de gemaakte
kosten door de klinieken. VWS geeft aan dat er momenteel een tariefonderzoek
wordt uitgevoerd, met als doel om duidelijkheid te scheppen in de opbouw van de
tarieven. Hierbij worden ook de klinieken betrokken.

3.5 De door de klinieken gehanteerde werkwijze is tussen de betrokken
partijen afgestemd en in de toetsingsperiode niet gewijzigd.
De klinieken hanteren de werkwijze van het declareren van consulten en
behandelingen als “verrichtingen” al lang en gaven aan geen enkele twijfel te
hebben dat ze de regeling niet goed uitvoerden. Ze verwijzen daarbij ook naar een
verslag van een overleg in 2011. Bij dat overleg, waarbij ook vertegenwoordigers
van VWS, van het College voor Zorgverzekeringen en van de Nederlandse
Zorgautoriteit aanwezig waren, is volgens de klinieken overeengekomen om de
manier van declareren van consulten aan te houden zoals ze toen gewend waren.
In de jaren daarna hebben de klinieken nooit een signaal gehad dat ze de regeling
onjuist zouden hebben toegepast. Ook VWS heeft van de klinieken geen signalen
ontvangen dat de subsidieregeling anders is uitgelegd dan waarvoor deze is
opgezet.

3.6 Van informatie-uitwisseling tussen de klinieken en VWS en vice versa is
weinig gebruik gemaakt.
De klinieken geven aan dat er weinig communicatie is geweest tussen de
beleidsbepalers (of subsidieverstrekkers) en de klinieken. Vrijwel nooit zijn kritische
vragen aan de klinieken gesteld. Ook vinden de klinieken dat VWS op een
duidelijkere manier informatie had moeten verstrekken over de wijzigingen in de
regelgeving.

In het proces subsidie abortushulpverlening verstrekt VWS via diverse bronnen
informatie aan de klinieken. De subsidieregeling wordt gepubliceerd voorzien van
een toelichting. VWS stuurt standaard jaarlijks formulieren op voor het aanvragen
(inclusief de tarieven voor het nieuwe jaar) van subsidie en verantwoorden van de
ontvangen subsidie. De klinieken kunnen in de aanvraag en verantwoording ook
eventuele knelpunten in het proces bij VWS onder de aandacht brengen. VWS stuurt

11 van 21 1 Onderzoeksrapport doorlichting administraties
abortuskflnieken In het kader van subsidies



van elke ingediende aanvraag en verantwoording een ontvangstbevestiging. Na
beoordeling van de aanvraag en verantwoording stuurt VWS een beschikking met
een vaststelling van het bedrag aangevraagde subsidie en een beschikking van de
uiteindelijk te ontvangen subsidie. Uit deze informatiestroom blijkt niet dat de
klinieken, de externe accountants en VWS zelf, twijfels hadden dat de
subsidieregeling niet goed zou zijn toegepast en dat er anders werd gedeclareerd
dan dat er volgens de subsidieregeling wordt toegestaan.

3.7 Het formulier subsidievaststelling wordt door de klinieken als verwarrend
ervaren
De titel van het formulier voor de subsidievaststelling is verwarrend. Het formulier
heet “aanvraag”, terwijl het de verantwoording betreft.
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4 Een good practise is niet te onderken nen.

Voor het onderkennen van een good practise voor het inrichten van de
bedrijfsvoering, hebben we ons gericht op de informatie uit de interviews bij de
klinieken, de manier waarop het proces rondom de subsidieverlening bij de klinieken
is ingericht en de wijze van administreren.

Zoals al eerder in hootdstuk 1 is genoemd, voeren de bezochte klinieken het proces
van abortushulpverlening op een soortgelijke wijze uit. Wel zijn er tussen de
klinieken verschillen in o.a. de procesgang, administratie, de mate van gebruik van
automatisering, de automatiseringstool en diepgang van de interne controle.
Hieruit springt er niet een kliniek uit waarvan de bedrijfsvoering als best practise
kan dienen voor de andere klinieken. De klinieken hanteren graag hun eigen
werkwijze en hebben een eigen manier van administreren. De klinieken delen over
het algemeen geen informatie met elkaar, omdat ze een concurrentiepositie ten
opzichte van elkaar ervaren.
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5 Declaratie van consulten en behandelingen met
prostaglandine deels mogelijk niet conform de
subsidieregeling

De deelvraag “welk deel van de vastgestelde subsidie is mogelijk niet conform de
subsidieregeling abortushuipverlening in rekening gebracht?”, kunnen we niet
beantwoorden. Alle klinieken hebben consulten gedeclareerd in gevallen waarbij de
zwangerschapsafbreking niet is gestaakt, maar de behandeling op een andere dag
plaatsvond. Het is bij de meeste klinieken lastig te achterhalen voor hoeveel cliënten
consulten of (welke) behandelingen zijn uitgevoerd. Deze informatie is in de meeste
gevallen niet dusdanig in de administratie vastgelegd dat ze met een eenvoudige
selectie geïnventariseerd kunnen worden.

Op basis van de totaalcijfers die de klinieken over de jaren 2015 t/m 2017 bij de
subsidieverantwoording hebben opgegeven, hebben we het percentage van het
aantal consulten ten opzichte van het aantal behandelingen vastgesteld. Het aantal
consulten uitgedrukt in een % van het aantal behandelingen varieert over de jaren
2015 t/m 2017 gemiddeld tussen de 26°h en 73°h. In deze percentages zitten
consulten waarna de zwangerschapsafbreking is gestaakt en consulten die zijn
gedeclareerd omdat de behandeling niet op dezelfde dag kon plaatsvinden. De
uitsplitsing in consulten voor zWangerschapsafbreking en voor de extra consulten
waarna de behandeling wel heeft plaatsgevonden, konden door de meeste klinieken
niet worden gegeven. Van twee klinieken is wel een onderbouwing van de consulten
ontvangen. In die gevallen blijkt dat respectievelijk 46% en 80% van het aantal
consulten conform de subsidieregeling is gedeclareerd. Deze cijfers dienen puur als
illustratie voor de verschillen en zeggen niets over het % bij de andere klinieken.

Verder is tijdens interviews het risico van onjuiste declaratie geconstateerd in geval
van een subsidie op basis van artikel 4b (eerste trimesterbehandeling) of 4d (eerste
trimesterbehandeling met prostaglandine) van de subsidieregeling. Uit de
omschrijving van genoemde artikelen blijkt volgens sommige klinieken niet zonder
meer welk soort behandelingen het betreft. De onduidelijkheid ontstaat volgens
deze klinieken doordat de abortuspil ook prostaglandine bevat. Op basis van artikel
4b van de subsidieregeling kan de abortuspil gedeclareerd worden.
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6 Handelingsperspectief

Dit hoofdstuk beschrijft de handelingsopties in aansluiting op de bevindingen in de
voorgaande hoofdstukken en wensen ten aanzien van de uitvoering die klinieken
hebben aangegeven.

Verduidelijken van de subsidieregeling
Ondanks dat zowel de klinieken als VWS aangeven dat de subsidieregeling niet als
onduidelijk wordt ervaren, wordt door beide partijen de wens aangegeven om de
subsidieregeling v.w.b. de formulering van de definities te verduidelijken en te
concretiseren. Voorgesteld wordt om de volgende definities in de subsidieregeling te
verduidelijken:
• De definitie van consulten, artikel 4, lid a van de subsidieregeling

abortusklinieken, duidelijker en transparanter omschrijven. Eventueel
aanvullen met concrete voorbeelden. Daarmee kan het verschil in
interpretatie worden weggenomen.

• Het verschil in definitie van de artikelen 4b (le trimesterbehandeling) en 4d
(l trimesterbehandeling met prostaglandine) van de subsidieregeling
abortusklinieken, duidelijker en transparanter formuleren. Bij artikel 4b zou
bijvoorbeeld expliciet de abortuspil genoemd kunnen worden.

Uitbreiden controle met toetsing toepassing subsidieregeling
Op dit moment zijn, zowel bij de klinieken als bij VWS, diverse controles op het
subsidieproces ingericht. Deze controles zijn allen als een “financiële controle”
ingericht. Door deze keuze vindt er geen controle op juiste toepassing van de
uitgangspunten van de subsidieregeling plaats. Gezien het feit dat de klinieken de
subsidieregeling anders uitleggen en toepassen, stellen wij voor om de financiële
controle uit te breiden met een inhoudelijke controle op de toepassing van de
uitgangspunten in de subsidieregeling. Voorgesteld wordt de inhoudelijke controle
op te nemen in de AO-beschrijving van de klinieken, expliciet te maken in het
accountantsprotocol en toe te laten voegen in de toelichting bij de verantwoording
aan VWS door de raden van toezicht en/of bestuur en/of de directeur. De controle
door VWS aanvullen met het controleren of de klinieken en externe accountants in
hun controles de inhoudelijke controle hebben uitgevoerd.
Om de huidige controle te kunnen uitbreiden wordt VWS geadviseerd om duidelijke
eisen te stellen aan de informatie die het van de klinieken wil hebben (soort
informatie en gedetailleerdheid) om de subsidieaanvragen en de verantwoording te
kunnen monitoren. Het is daarbij van belang dat VWS reageert op de informatie die
de klinieken aan VWS aanleveren, zodat de monitorfunctie duidelijk is. De klinieken
moeten zorgen dat de door VWS vereiste informatie uit hun administratie gehaald
kan worden. Dit betekent voor de klinieken een aanpassing van de administratie.

Stimuleren informatie-uitwisseling tussen de klinieken en VWS
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de klinieken vinden dat VWS te weinig informatie
heeft verstrekt. VWS daarentegen vindt dat zij de klinieken van voldoende
informatie voorziet. Hieruit blijkt dat er bij de klinieken behoefte is om meer contact
en informatie-uitwisseling. In 2018 is VWS, mede door de situatie CASA, gestart
met het bezoeken van de klinieken en het inventariseren en bespreken van de
knelpunten/aandachtspunten. Hierbij worden de klinieken ook geïnformeerd over de
aanspreekpunten voor het stellen van vragen over het subsidieproces en de
subsidieregeling. Geadviseerd wordt om de bezoeken aan de klinieken ook in 2019
en de jaren daarna te continueren.
De klinieken worden geadviseerd om bij vragen en onduidelijkheden over de
subsidieregeling, of over het aanvraag- en verantwoordingsproces, eerder contact
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op nemen met VWS. Dit kan voor de subsidieregeling bij de dossierhouder van de
subsidieregeling abortushulpverlening en voor de aanvraag- en
verantwoordingsproces bij de uitvoeringsorganisatie VWS/DUS-I.

Wijzigen titel formulier vaststelling aanvraag subsidie
Het formulier die VWS hanteert voor de subsîdievaststelling heet “aanvraag”. Deze
titel lijkt sterk op de titel voor de aanvraag van de subsidie. Enkele klinieken geven
aan dat verwarrend te vinden. Geadviseerd wordt op de titel van de vaststelling
aanvraag subsidie te wijzigen in bijvoorbeeld: “vaststelling definitief te ontvangen
bedrag subsidie abortushulpverlening”.

Wensen klinieken t.b.v. subsidieproces
Naast een aantal verbetermaatregelen zijn er vanuit de klinieken wensen geuit over
de uitvoering van de regeling. Deze wensen zijn:
• De handelingen die de klinieken uitvoeren moeten kostendekkend worden

vergoed. De meeste klinieken hebben het liefst dat de consulten apart
gedeclareerd kunnen worden en geen onderdeel uitmaken van een
behandeling.

• Klinieken zien graag dat het aanleveren van de formulieren subsidieaanvraag
en subsidieverantwoording aan VWS geautomatiseerd wordt.
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7 Verantwoording onderzoek

7.1 Werkzaamheden en afbakening
Het object van onderzoek is doorlichting administraties abortusklinieken in het kader
van subsidies.

De informatieverzameling voor het onderzoek bestond uit documentstudie en
interviews met direct betrokkenen bij de aboftusklinieken die gedurende de periode
1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 subsidie hebben ontvangen.

Het onderzoek bestond uit de volgende werkzaamheden:
• vooronderzoek in de vorm van intakegesprekken en verkenning van de

reikwijdte en aanpak van het onderzoek;
• nadere inventarisatie reeds beschikbare informatie;
• informatieverzameling via interviews en documentstudie;
• opstellen concept-eindrapportage ten behoeve van de opdrachtgever;
• opstellen eindrapportage op basis van de bespreking met de opdrachtgever.

In totaal zijn door de ADR 5 interviews gehouden, waarmee 8 abortusklinieken zijn
afgedekt. Tijdens de voorbereiding bleek dat meerdere klinieken onder hetzelfde
bestuur vielen. In hetzelfde interview zijn de klinieken die onder hetzelfde bestuur
vielen besproken. Tijdens de interviews hebben we gesproken met verschillende
vertegenwoordigers van de klinieken. Zo hebben we gesproken met o.a.
directeuren, voorzitters of afgevaardigden van Raden van Toezicht of van Raden van
8estuur, accountants, artsen, receptiemedewerkers en medewerkers administratie.

De ADR heeft gebruik gemaakt van de informatie die bij VWS, bij de klinieken of op
internet beschikbaar was.

7.2 Referentiekader en definities
Er is sprake van een inventariserend onderzoek.
Het onderzoek richt zich op de toepassing van de regeling subsidieverlening m.b.t.
de abortushuipverlening, de verantwoording in de administratie en het proces van
de aanvraag van subsidie voor geleverde prestaties. In dit onderzoek zijn geen
individuele posten getrokken en gecontroleerd.

Voor dit onderzoek is als referentiekader de “demingcircle”5 gehanteerd.

aanpassen plannen
/ i ni.e w., g.

volo. pIa., , ,iopnI lw.i — iIidi

t 0
\ meten uitvoeren J
\ tivie oj *0 w. /

i o.iop.ol 5bon o.pidl

Definitie Demlngcircle: Plan, Do, Check, Act’. Deze cyclus gaat ervan uit dat een organisatie eerst haar activiteiten
planmatig opzet (Plan), deze vervolgens uitvoert (Do), dan toetst via (bijvoorbeeld) metingen of de voorgenomen
activiteiten zo correct worden uitgevoerd tCheck) en ten slotte, 6f op basis van de toets, de plannen en de activiteiten
worden bijgesteld (Act).
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7.3 Gehanteerde Standaard
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is
uitgevoerd.

7.4 Verspreiding rapport

De opdrachtgever, de directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is eigenaar van dit rapport.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een
rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.
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8 Ondertekening 

Den Haag, 1 oktober 2019 
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Managementreactie

De reactie van VWS staat weergegeven in het document op de volgende pagina.
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Auditdienst Rijk 
T.a.v.de heer 
Rljnstraat 50
2515 XP DEN HAAG

Datum 
Betreft 

_ 'lt .. SEP. 2019 
Reactie rapport doorlichting administraties 
abortusklinieken l.h.k.v. subsidies 

Geachte heer , 

In 2017 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een 
onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de CASA-klinleken In de periode 2015 
tot 14 februari 2017 de subsidieregeling abortusklinieken hebben nageleefd. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek bij de CASA-kllnleken heeft 
het ministerie van VWS de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd een onderzoek uit te 
voeren bij de andere abortusklinieken. Het onderzoek had als doel het ministerie 
Inzicht te geven of het verantwoordlngsproces1 abortushulpverlening bij de 
abortusklinieken conform de subsidieregeling abortusklinleken2 uitgevoerd wordt, 
welke knelpunten zij hierin ervaren en welke good pract/ces zijn te onderkennen. 
Dit om het proces subsidie abortushulpverlening eventueel te verbeteren met de 
herziene subsidieregeling Abortusklinieken. De focus van het onderzoek ligt 
daarbij op het toepassen van de subsidieregeling abortusklinieken en hoe deze 
wordt verantwoord In de administraties van desbetreffende klinieken. 

De hoofdvraag die centraal In het onderzoek staat betreft de vraag: Hoe geven de 
abortusklinieken lnvulllng aan het verantwoordingsproces subsidieverlening m.b.t. 
de abortushulpverlening? 

Het antwoord op deze vraag luidt dat de klinieken het verantwoordingsproces 
m.b.t. de abortushulpverlening op een soortgelijke wijze hebben Ingevuld. Uit het 
gehouden onderzoek blijkt dat verduldelijklng van de subsldleregeling, 
communicatie over de uitvoering en toezicht/handhaving op de uitvoering van de 
subsidieregeling de risico's verkleinen van het onjuist declareren van consulten en 
behandelingen.

Vanuit VWS nemen wij deze aanbevelingen serieus en zijn wij voornemens de 
door de ADR aangedragen handelingsperspectieven over te nemen en In de 
praktijk te brengen. Het voornemen Is om een Inhoudelijke toets op de flnanclêle 
rechtmatigheid van dedaratles op te nemen In de nieuwe subsldleregellng. Een 
dergelijke toets wordt door ons mede noodzakelijk geacht wegens het hanteren 
van DAEB overeenkomsten met de klinieken en de bijbehorende afrekening op 
basis van werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast beveelt de ADR aan om de 

• Onder verantwoordlngspruces wordt hier verstaan: het proms vanaf de lnltllle aanw,aag van de subsidie tot 
en met de verantwoording hiervan In de administratie. 

• Subsklleregellng aboctuskUnlelcen d.d. 29 juO 2014, kenmerk 641412-123384 PG. 
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prestaties zoals deze In art. 4 van de huidige subsidieregeling staan te 
verhelderen en te verbinden aan nadere voorwaarden. De nieuwe subsidieregeling 

zal hieraan voldoen. 

Wij danken de ADR voor hun Inspanning en het opleveren van dit onderzoek, 
welke een bijdrage zal leveren aan de kwalltelt van het subsidieproces van 
abortusklinieken. 
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