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Pagina 360 (Maatregel 107 – ‘Standaardisatie inkoop- en verantwoordingseisen Zvw’) 

 Was:  

 
 Wordt: 

Effecten  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Struc. 

Budgettair effect op netto-collectieve 

zorguitgaven in mln. euro 

25 25 -130 -130 -130 

   w.v. standaardisatie 0 0 -130 -130 -130 

   w.v. transitiekosten 25 25 0 0 0 

Kwalitatief effect 

Minder administratieve lasten zorgverleners. 

 

 Toelichting: In de originele berekening is de tijdswinst per uur abusievelijk geëxtrapoleerd 

naar de gehele zorg, terwijl de maatregel enkel betrekking heeft op de Zvw. Uit de actuele 

berekening volgt dat het budgettaire effect op de netto-collectieve zorguitgaven in Jaar 3, Jaar 

4 en Struc. niet € 350 miljoen bedraagt, maar € 130 miljoen. 

 Gevolg: Bij de begroting 2021 is reeds € 100 miljoen taakstellend ingeboekt op de raming van 

de zorguitgaven. Daarmee resteert nog een budgettair effect op de netto-collectieve 

zorguitgaven van deze maatregel van € 30 miljoen vanaf 2024. 

 

Februari 2021 

 

Pagina 446 (voetnoot 1) 

 Was: “Health at a Glance 2019: OECD indicators”  

 Wordt: “Health at a Glance 2018” 

 

Pagina 206 (voetnoot 2) en pagina 210 (voetnoot 6) 

 Was: “In Zorgkeuzes in Kaart wordt verondersteld dat het eigen risico €385 na 2021 blijft. Er 

zijn geen kosten gerekend voor deze bevriezing van het eigen risico. In Keuzes in Kaart 

worden deze kosten wel meegenomen.” 

 Wordt: “In Zorgkeuzes in Kaart 2020 wordt verondersteld dat de zorguitgaven vanaf 2021 

gelijk blijven. Hierdoor blijft de hoogte van het verplicht eigen risico €385. In Zorgkeuzes in 

Kaart heeft het bevriezen van het eigen risico daardoor geen effect op de zorguitgaven (het 

eigen risico is immers al “bevroren”). In andere doorrekeningen, zoals Keuzes in Kaart stijgen 

de zorguitgaven wel met als gevolg dat het bevriezen van het eigen risico wel (budgettaire) 

consequenties heeft. Zie Bijlage 6.4 voor een uitgebreide uitleg.” 

 


