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1. BESCHRIJVING VAN DE TOEPASSING VAN HET DAEB-BESLUIT EN DE DAEB-
KADERREGELING EN TOEGEKEND BEDRAG 

 
1) Ziekenhuizen (art. 2, lid 1, onder b)) 

 

Duidelijke en volledige beschrijving van 
hoe de betrokken diensten in uw lidstaat 
worden georganiseerd1 

 

Welk soort diensten is in de betrokken 
sector in uw lidstaat aangemerkt als 
DAEB? Geef een zo duidelijk mogelijke 
beschrijving van de inhoud van de als 
DAEB toegewezen diensten. 

Met ingang van 2012 is met de Wet 
aanvulling instrumenten bekos-tiging 
WMG (AIBWMG) in de Wet 
marktordening gezondheidszorg (WMG) 
het instrument beschikbaarheidbijdrage 
geïntroduceerd (artikel 56a). Deze bijdrage 
maakt bekostiging van zorgaanbieders 
mogelijk voor activiteiten en 
voorzieningen ten behoeve van de 
beschikbaarheid van vormen van zorg:a. 
waarvan de kosten voor de afzonderlijke 
prestaties niet of niet geheel zijn toe te 
rekenen naar of in rekening te brengen zijn 
aan individuele zorgverzekeraars of 
verzekerden, ofb. waarbij een toerekening 
van de kosten naar tarieven 
marktverstorend zou werken, enc. die niet 
op andere wijze worden bekostigd. Bij 
algemene maatregel van bestuur (amvb) 
wordt bepaald voor welke vormen van 
zorg en in welke gevallen een 
beschikbaarheidbijdrage kan worden 
toegekend. 

Een verdere toelichting per zorgvorm is te 
vinden in bijgevoegd Besluit (bijlage 1) en 
de diverse individuele Aanwijzingen 
beschikbaarheidbijdragen (bijlagen 2 t/m 
5) 

                                                 

1 Wanneer in uw lidstaat in een bepaalde sector slechts een klein aantal individuele DAEB's bestaat, 
zouden wij een gedetailleerde beschrijving van deze diensten zeer op prijs stellen. Wanneer in een 
bepaalde sector in uw lidstaat een groot aantal diensten wordt toegewezen (bijvoorbeeld omdat zij tot 
de bevoegdheid van regionale of lokale overheden behoren), zouden individuele gegevens over de 
toegewezen diensten onevenredig zijn. Maar een duidelijke en beknopte algemene beschrijving van 
hoe de sector georganiseerd is, met inbegrip van de gemeenschappelijke kenmerken van de toegewezen 
individuele diensten, blijft van cruciaal belang. Aangezien onder de DAEB-kaderregeling vallende 
zaken in aantal beperkt zullen zijn, verwacht de Commissie een gedetailleerde beschrijving van elke 
concrete maatregel. 
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Wat zijn de (gebruikelijke) vormen van 
toewijzing? Wanneer voor een bepaalde 
sector standaardmodellen voor 
toewijzingen worden gebruikt, voeg deze 
dan hierbij. 

De beschikbaarheidbijdrage is een subsidie 
in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb; art. 4:21 Awb). De 
beschikbaarheidbijdrage wordt vastgesteld 
door de Nederlandse Zorgautoriteit op 
basis van de daartoe opgestelde 
beleidsregels. De subsidie wordt 
voorafgaand aan enig jaar verleend en na 
afloop vastgesteld en afgerekend. 

Wat is de (gebruikelijke) periode 
waarvoor de DAEB wordt toegewezen? 
Wat is de minimum- en maximumduur? 
Wat is het aandeel van de toewijzingen 
voor een periode van meer dan 10 jaar? 

De beschikbaarheidbijdrage wordt per jaar 
vastgesteld. 

Worden (in de regel) uitsluitende of 
bijzondere rechten aan de ondernemingen 
toegekend? 

Nee. 

Wat is het (gebruikelijke) 
compensatiemechanisme voor de 
betrokken diensten? Vermeld daarbij ook 
het gebruikte steuninstrument 
(rechtstreekse subsidie, garantie enz.) en 
geef aan of een methode op basis van 
kostentoerekening dan wel de Net Avoided 
Cost-methode wordt toegepast. 

De beschikbaarheidbijdrage wordt 
vastgesteld door de Nederlandse 
Zorgautoriteit op basis van de daartoe 
opgestelde beleidsregels. De subsidie 
wordt voorafgaand aan enig jaar verleend 
en na afloop vastgesteld en afgerekend. 

Ter informatie bijgevoegd één van de 
relevante beleidsregels en 
verantwoordingsformulier (bijlage 6 en 7) 

Nadere informatie over de (gebruikelijke) 
regelingen om overcompensatie te 
vermijden en terug te betalen. 

Zie bijlagen voor het relevante wettelijk 
kader in deze. 

Bedrag van de toegekende steun  

Totaalbedrag van de toegekende steun2. 
Dit omvat alle op uw grondgebied betaalde 
steun, óók die van regionale en lokale 
overheden. 

Zie bijlagen waarbij per zorgvorm is te 
zien hoe hoog de beschikbaarheidbijdrage 
is voor de jaren  2012 (vastgesteld) en 
2013 (voorlopig). 

                                                 

2 Zoals bepaald in artikel 9, onder b), van het DAEB-besluit en punt 62, onder b), van de DAEB-
kaderregeling. Geef een uitsplitsing per kalenderjaar. 
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Overige kwantitatieve gegevens3  

 

 

 

                                                 

3 Mocht u beschikken over gegevens betreffende in het kader van het DAEB-besluit en de DAEB-
kaderregeling verleende steun - bijv. aantal begunstigden per sector, gemiddeld steunbedrag, bedrag 
per steuninstrument (rechtstreekse subsidie, garantie enz.), omvang van de ondernemingen enz. - dan 
zou de Commissie die graag ontvangen. Indien deze overige kwantitatieve gegevens niet rechtstreeks 
beschikbaar zijn in een bepaalde lidstaat, kunnen zij uiteraard meer geaggregeerd en/of in de vorm van 
ramingen worden gepresenteerd. Geef in dat geval aan dat is gebruikgemaakt van ramingen en ook hoe 
de gegevens zijn geaggregeerd. 


