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Samenvatting 
Het College Bouw Zorginstellingen (kortweg bouwcollege of CBZ) houdt zich bezig met de 
huisvesting van de intramurale gezondheidszorg. Zorginstellingen hebben voor nieuwbouw en 
grote verbouwingen een toelating van het ministerie van VWS nodig en een vergunning van het 
CBZ. Het CBZ toetst daartoe de kwaliteit en functionaliteit van de gebouwen. In de komende 
jaren zal de bemoeienis van de overheid met de bouw voor de zorg worden verminderd. De 
kosten voor de bouw zullen door de zorginstellingen zelf gefinancierd moeten gaan worden. Op 
termijn zullen zorginstellingen geen vergunning meer hoeven aan te vragen. De belangrijkste 
wettelijke taak van het CBZ vervalt dan, wat geenszins wil zeggen dat er geen behoefte meer 
bestaat aan de expertise en diensten van CBZ. 

Toekomstige taken CBZ in theorie 

In een zorgmarkt conform de huidige kabinetsplannen is nog wel maatschappelijke behoefte aan 
de taken van het CBZ. Aangezien de concurrentie die op gang komt nog beperkt zal zijn zal de 
markt nog niet zijn werk doen, waardoor de overheid in hoge mate verantwoordelijk blijft voor 
het monitoren en bevorderen van kwaliteit en kostenbeheersing in de bouw van zorginstellingen. 
Ook de taken in het kader van het bevorderen van innovatie en de bekostiging van 
zorginstellingen blijven in dat scenario deels bestaan. Samenvattend is er voorlopig 
maatschappelijke behoefte aan een instituut dat de volgende taken heeft: 
1. bevorderen innovatie op kwaliteit/functionaliteit van bestaande bouw en nieuwbouw; 
2. beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van nieuwbouwplannen (second opinion); 
3. beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van bestaande bouw (monitoring, certificering). 

Toekomstige taken CBZ volgens stakeholders 

Uit interviews met stakeholders blijkt dat er ook bij de meeste marktpartijen behoefte is aan deze 
taken. De stakeholders willen in grote meerderheid het CBZ tenminste voorlopig als 
expertisecentrum behouden. De stakeholders wijzen hierbij op het belang dat ligt in de 
consolidatie van het samengaan van expertise en onafhankelijkheid. De stakeholders plaatsen in 
hun argumentatie diverse accenten:  
- de teloorgang van de expertise zou een verlies voor de sector zijn;  
- er is een behoefte aan diensten die vooralsnog door de markt niet zullen worden geleverd; 
- voorkomen moet worden dat althans op de kortere termijn zich door het gebrek aan 

countervailing power risico’s voordoen betreffende ‘verkeerde’ gebouwen en 
desinvesteringen.  

Dit standpunt wordt onderstreept door de kennis van en de betrokkenheid bij de toekomst van 
het CBZ die de stakeholders demonstreren. De bereidheid van de stakeholders om het CBZ 
daadwerkelijk te steunen in de besluitvorming over zijn toekomstige rol wijst in dezelfde richting.  
 
De stakeholders benadrukken dat de verder weg gelegen toekomst onzeker is waardoor het 
‘eindplaatje’ lastig is te beschrijven. De stakeholders stellen zich op het standpunt dat het CBZ als 
expertisecentrum tenminste voor een transitiefase in de lucht moet worden gehouden.  
 
Onder de stakeholders zijn de verschillen in belang aanzienlijk. In grote lijnen zijn: 
- de belangen van de ziekenhuissector groter dan die van de care sector; 
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- de belangen van de afnemers (patiënten en verzekeraars) bij een voortbestaan van het CBZ 
geprofileerder dan van de aanbieders (de zorginstellingen). Dat kan worden geïnterpreteerd 
vanuit de cruciale rol van de afnemers in het vernieuwde stelsel dat hun positie bewust heeft 
versterkt. Voor ZN ligt het belang in sterke mate bij een CBZ dat relevante aspecten van 
kwaliteit kan beoordelen en als zodanig de regierol van de zorgverzekeraars kan helpen 
realiseren. Voor de NPCF geldt dat het CBZ een belangrijke rol kan spelen in het laten 
doorklinken van de stem van de patiënt in de kwaliteit van gebouwen. Zowel ZN als NPCF 
zien ook voor de verder weg gelegen toekomst een rol voor het CBZ. ZN ziet een rol voor 
het CBZ op gebieden van expertise waarin men zich niet competent acht. Zo’n taak kan aan 
het CBZ worden ‘uitbesteed’. De NPCF houdt rekening met een tekort schietend 
ondernemerschap waardoor het patiëntenperspectief in de verdrukking kan komen.  

Subsidie voor het CBZ? 

Er zijn drie taken die het CBZ kan verrichten en die bijdragen aan het verminderen van markt- 
dan wel reguleringsfalen in een zorgmarkt conform de huidige kabinetsplannen, waarin de 
concurrentie die op gang komt nog beperkt zal zijn. 
 
Voor de eerste (bevorderen innovatie) en de derde taak (monitoring) ligt subsidie van het CBZ 
het meest voor de hand. De kosten daarvan kunnen niet of niet geheel bij marktpartijen worden 
neergelegd. Een subsidie aan het CBZ valt vrijwel zeker onder de Europese staatssteunregels. Als 
de overheid goed onderbouwt dat een subsidie aan het CBZ bedoeld is voor diensten van 
algemeen economisch belang dan kan de subsidie wel onder de vrijstellingsregels van het 
staatssteunrecht vallen. 
 
Voor de tweede taak ligt dat anders. Individuele zorginstellingen kunnen de kosten van een 
second opinion op nieuwbouwplannen makkelijk dragen. De kosten daarvan bedragen slechts 
een fractie van de bouwsom. Zij hebben zelf belang bij een second opinion. Vanwege een gebrek 
aan concurrentie is dat belang echter nog niet zo groot dat deze taak volledig aan de markt kan 
worden overgelaten. Het wettelijk verplicht stellen van het laten verrichten van een second 
opinion door een door de overheid gecertificeerd bureau is voldoende om de markt goed te laten 
werken. Een dergelijke verplichting valt niet onder de Europese staatssteunregels. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 
Het College Bouw Zorginstellingen (kortweg bouwcollege of CBZ) houdt zich bezig met de 
huisvesting van de intramurale gezondheidszorg. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het is als 
ZBO één van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van VWS.  
 
Zorginstellingen hebben voor nieuwbouw en grote verbouwingen een toelating van het ministerie 
van VWS nodig en een vergunning van het CBZ. Het CBZ toetst daartoe de kwaliteit en 
functionaliteit van de gebouwen. Het CBZ heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd 
op het terrein van kwaliteit en functionaliteit van zorginstellingen. Deze expertise wordt niet 
alleen gebruikt door het ministerie van VWS maar ook door bijvoorbeeld zorginstellingen, 
architecten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. 
 
In de komende jaren zal de bemoeienis van de overheid met de bouw voor de zorg worden 
verminderd. De kosten voor de bouw zullen door de zorginstellingen zelf gefinancierd moeten 
gaan worden. Op termijn zullen zorginstellingen geen vergunning meer hoeven aan te vragen. De 
belangrijkste wettelijke taak van het CBZ vervalt dan, wat geenszins wil zeggen dat er geen 
behoefte meer bestaat aan de expertise en diensten van CBZ. 
 
Het CBZ wil in de toekomst zijn deskundigheid blijven inzetten. Het ministerie van VWS zal 
onderzoeken welke taken zij in de toekomst nog door het CBZ wil laten uitvoeren. Het CBZ 
denkt dat naast het ministerie van VWS verschillende partijen behoefte hebben aan de 
deskundigheid van het CBZ. De vraag is aan welke expertise en aan welke diensten behoefte is en 
welke belanghebbende partijen het CBZ in zijn nieuwe rol willen steunen. Als er wel behoefte is 
aan expertise en marktpartijen zijn daarvoor bereid te betalen dan kan het toekomstige CBZ deze 
diensten tegen markttarieven leveren.. Het kan ook zijn dat er wel behoefte is aan expertise van 
het CBZ maar dat partijen niet of onvoldoende bereid zijn daarvoor te betalen. Er kan dan een 
rol voor de overheid zijn weggelegd om de diensten van het CBZ geheel of gedeeltelijk te 
subsidiëren. Daarvoor moet aan twee voorwaarden voldaan zijn: 
1. Als er geen subsidie word verstrekt en de taken dus niet verricht worden presteert de markt 

minder dan wanneer wel subsidie wordt verstrekt. De subsidie moet met andere woorden een 
markt- of reguleringsfalen verminderen 

2. Als er wel subsidie wordt verstrekt dan mag dat de concurrentie niet verstoren. Het CBZ mag 
met de subsidie dan geen oneerlijke concurrentie aangaan met volledig private 
ondernemingen.  

 
Om de vraag te beantwoorden of het in de rede ligt dat het CBZ voor specifieke taken 
gesubsidieerd wordt moeten daarom de volgende vragen worden beantwoord: 
1. Welke markt- en reguleringsfalens kunnen de economische rechtvaardiging van 

subsidieverstrekking aan het CBZ vormen? 
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2. Welke steun van relevante stakeholders kan voor de toekomstige rollen van het CBZ worden 
verwacht? Voor welke taken van het CBZ zijn zij bereid te betalen? 

3. Is subsidiëring de meest geëigende vorm van overheidsingrijpen? 
 
Het CBZ heeft aan SEO Economisch Onderzoek en het instituut Beleid en Management  
(iBMG) gevraagd deze vragen te beantwoorden. Omdat nog onduidelijk is hoe de markt er op de 
lange termijn uit gaan zien heeft het CBZ gevraagd de vragen te beantwoorden uitgaande van de 
marktconstellatie zoals voorgesteld in de meest recente kabinetsplannen.  
 
In dit rapport doen wij verslag van de onderzoeksresultaten. SEO Economisch Onderzoek heeft 
onderzoeksvraag 1 en 3 beantwoord. Deze vragen worden beantwoord in respectievelijk 
hoofdstuk 2 en 4. Bijlage 2 bevat een samenvatting van de relevante staatssteunregels. Het iBMG 
was verantwoordelijk voor de beantwoording van onderzoeksvraag 2. Deze vraag wordt 
beantwoord in hoofdstuk 3. Bijlage 1 bevat aanvullende onderbouwing en informatie bij het 
stakeholdersonderzoek. 
 
Voor we overgaan tot hoofdstuk 2 beschrijven we eerst in de volgende paragraaf de huidige taken 
van het CBZ. In paragraaf 1.3 geven we de onderzoeksopzet weer.  

1.2 Het huidige CBZ  

Missie 

Het CBZ heeft momenteel de volgende missie: 
 
Het Bouwcollege weet zich, kort gezegd, medeverantwoordelijk voor voldoende capaciteit in een kwalitatief optimale 
zorginfrastructuur met een goede verhouding prijs-kwaliteit. Het wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan het 
oplossen van knelpunten in de zorg, het wegwerken van kwalitatieve achterstanden en het bevorderen van de privacy 
van bewoners. En het wil meewerken aan de ontwikkeling van vernieuwende huisvestingsconcepten.  

Taken 

Voor nieuwbouw en grotere verbouwingen in de zorgsector zijn op grond van de Wet toelating 
zorginstellingen (WTZi) een toelating en een vergunning nodig. Het ministerie van VWS verleent 
de toelating. Het Bouwcollege beslist over de vergunningen voor bouw en geeft deze af. De 
kwaliteit en functionaliteit van de zorggebouwen staat bij de beoordeling voorop. Het gaat ten 
slotte om de doelmatige besteding van collectieve middelen. Het komt regelmatig voor dat een 
bouwproces vertraagt of zelfs stagneert. Het Bouwcollege heeft sinds enkele jaren een team van 
zogenaamde aanjagers, dat gespecialiseerd is in het vlottrekken van bouwprojecten. Deze 
aanjagers ondersteunen instellingen, analyseren de problematiek en dragen oplossingen aan. 
 
Naast het verlenen van vergunningen voert het CBZ de volgende taken uit: 
1. Vaststellen prestatie-eisen: minimale functionele en kwaliteitseisen aan de bouw van 

zorginstellingen 
2. Het berekenen van bouwkosten (prijs per m2) 
3. Monitor bouwkundige kwaliteit van bestaande zorginstellingen 
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4. Verspreiden en ontwikkelen van innovatieve concepten in de bouw 
5. Onderzoek ten behoeve van VWS en veldpartijen, bijvoorbeeld naar de infrastructurele 

consequenties van de AWBZ, levenscycluskosten, privacy in verpleeghuizen en strategisch 
vastgoedbeleid 

6. Deelname aan EU Health Property Network. In Europees verband is het Bouwcollege actief 
in het EU Health Property Network. Dit is een platform van vergelijkbare organisaties in 
Europa waar kennis van en ervaring met actuele onderwerpen als marktwerking, strategisch 
vastgoedbeleid, publiek-private samenwerking (PPS), healing environment en zorgpaden 
(carepathways) worden uitgewisseld.  

 

Organisatie 

Het Bouwcollege bestaat uit drie leden, die door de minister van VWS zijn benoemd. Momenteel 
(januari 2007) zijn dat drs R.L.J.M. (Rob) Scheerder (voorzitter), mr. T. (Tom) Vroon 
(vicevoorzitter) en M. (Marinus) Verweij, arts. Het Bouwcollege geeft leiding aan een bureau met 
meer dan honderd medewerkers, dat de rapporten en beschikkingen van het Bouwcollege in een 
multidisciplinaire benadering voorbereidt.  
 
Het Bouwcollege kent een onderstructuur van vijf commissies, waarin de veldpartijen zijn 
vertegenwoordigd en die de besluitvorming van het Bouwcollege mee helpen voorbereiden. Het 
gaat om de Werkcommissies Ziekenhuizen (met een daaraan gelieerde Werkgroep Academische 
Ziekenhuizen), Verpleging en Verzorging, Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg en 
Gehandicaptenzorg. 

Klanttevredenheid 

Het Bouwcollege toetst regelmatig de kwaliteit van de eigen dienstverlening met 
klanttevredenheidsonderzoeken. Het Bouwcollege doet daarvan verslag in de jaarverslagen. De 
onderzoeken worden verricht onder zorginstellingen, adviseurs en architecten en onder 
zorgkantoren en zorgverzekeraars. In zijn algemeenheid is het oordeel van klanten dat zij de 
expertise van het CBZ hoog waarderen.  De klantgerichtheid van het CBZ en de mate van 
bureaucratie worden minder goed gewaardeerd.  
 
Op basis van de klanttevredenheidsonderzoeken werkt het Bouwcollege aan een verdere 
verbetering van de dienstverlening. Zo zijn bijvoorbeeld de doorlooptijden voor de 
bouwvergunningen verder verkort en is er gewerkt aan klantvriendelijke voorlichting en 
informatievoorziening (onder andere via de website Kennisplein). 

1.3 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek is in de volgende drie stappen uitgevoerd: 
1. Marktanalyse en groepsgesprek 
2. Stakeholderanalyse 
3. Toetsing of subsidiëring de meest geëigende vorm van overheidsingrijpen is en toetsing aan 

de voorwaarden uit het Staatssteunrecht en M&O – regels 
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Stap 1.  Marktanalyse en groepsgesprek 

Het onderzoek begon met de verkenning van mogelijke toekomstige activiteiten van het CBZ. 
Onderzocht werd of er economische rechtvaardiging bestaat voor de subsidiëring van (bepaalde 
activiteiten van) het CBZ door het Ministerie van VWS. De analyse is verricht voor twee 
scenario’s. Als eerste een theoretische scenario waarin sprake is van volledige marktwerking. Dit 
scenario diende als theoretische benchmark. Als tweede een scenario voor de transitiefase 
richting marktwerking. Dit scenario is gebaseerd op de huidige kabinetsvoorstellen voor de 
komende jaren. Dit deel van het onderzoek is verricht door SEO Economisch Onderzoek. De 
resultaten van dit deel van het onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 2. 
 
Het overzicht van theoretische opties is in een groepsgesprek voorgelegd aan het CBZ. In het 
groepsgesprek is ook aandacht besteed aan mogelijke stakeholders. Het groepsgesprek is 
georganiseerd en geleid door het iBMG. 

Stap 2.  Stakeholder analyse 

In deze stap vond allereerst de selectie van de stakeholders plaats aan de hand van de 
‘power/interestmatrix’ (zie hoofdstuk 3). In totaal zijn 10 stakeholders geïnterviewd. Per 
stakeholder is een sleutelpersoon benaderd. De algemene vraag die aan te interviewen 
sleutelpersoon werd voorgelegd, luidde: hoe oordeelt uw organisatie over de wenselijkheid en het 
politiek – bestuurlijke en economische realiteitsgehalte van de onderscheiden rollen (zie stap 1) 
van het CBZ? In meer specifieke zin werd aan potentiële afnemers van mogelijke diensten vragen 
voorgelegd over de bereidheid voor de betreffende diensten te betalen en hoeveel men bereid is 
te betalen. De rapportage was in handen van het iBMG. De resultaten van het stakeholders 
onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 3.  

Stap 3. Toetsing aan de voorwaarden uit het Staatssteunrecht en M&O – 
regels 

De voorgaande stappen verhelderen welke diensten voor subsidiëring in aanmerking komen en in 
welke mate in aanmerking komende partijen bereid zijn voor die diensten te betalen. In deze – 
derde – stap is nagegaan of subsidiëring de meest geëigende vorm van overheidsingrijpen is en 
welke regels van Staatssteunrecht en Markt en Overheid hier mogelijk van toepassing zijn. De 
toetsing is verricht door SEO Economisch Onderzoek. Hoofdstuk 4 doet verslag. 
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2 Toekomstige taken CBZ in theorie 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk onderzoeken we voor welke taken er in de toekomst maatschappelijke behoefte 
bestaat. Cruciaal is de vraag aan welke van deze (of andere) activiteiten en diensten 
maatschappelijke behoefte bestaat, maar waarin de markt niet of in onvoldoende mate voorziet. 
In economisch jargon gaat het om de vraag of er sprake is van marktfalen dan wel 
reguleringsfalen en zo ja in welke mate. In de volgende paragraaf lichten we deze termen toe. 
Vervolgens schetsen we in paragraaf 2.3 twee scenario’s voor de zorgmarkt waarbinnen de 
toekomstige taken van het CBZ gesitueerd moeten worden. In beide scenario’s is sprake van 
overgang van de zorgmarkt van een aanbodgestuurd systeem naar een vraaggestuurd systeem. In 
het ene scenario is sprake van volledige concurrentie tussen zorgaanbieders en in het andere 
scenario is de concurrentie tussen zorgaanbieders beperkt.  In de volgende paragrafen gaan we 
respectievelijk in op de huidige rol van het CBZ, de toekomstige rol in een vraaggestuurd systeem 
met volledige concurrentie en de toekomstige rol in een vraaggestuurd systeem met beperkte 
concurrentie. In paragraaf 2.7 trekken we conclusies. 

2.2 Marktfalen en reguleringsfalen 
Op een goed functionerende markt zorgt het prijsmechanisme voor een goede afstemming tussen 
vraag en aanbod. De aangeboden producten stemmen qua hoeveelheid, prijs en kwaliteit overeen met 
de behoefte van de consumenten. Bovendien stimuleert een goed functionerende markt 
economische efficiëntie en innovatie. Een goed functionerende markt is echter ook een utopie. Er zijn in 
de praktijk allerlei redenen waarom de “onzichtbare hand” niet goed werkt en er een 
maatschappelijk minder optimale uitkomst tot stand komt. Ofwel: er is sprake van marktfalen.  
 
De volgende vormen van falen kunnen de markt verstoren: 
1. Informatieasymmetrie: wanneer vragers minder informatie hebben over het product dan de 

aanbieders dan werkt de markt niet goed. Het kan gaan om informatie over de kosten of de 
kwaliteit van het goed. Daardoor gaat de prijs/kwaliteit verhouding omlaag. 

2. Free rider gedrag in geval van een publiek goed: wanneer consumenten niet kunnen worden 
uitgesloten van een dienst dan is sprake van een publiek goed, bijvoorbeeld de defensie van 
een land of openbare informatie. Er kan dan geen prijs voor worden gevraagd: niemand zal 
die immers betalen omdat iedereen ook zonder te betalen gebruik kan maken van het goed. 
Het goed zal dan zonder overheidsingrijpen niet worden aangeboden. 

3. Gebrek aan concurrentie; dit kan ontstaan doordat er te weinig aanbieders zijn op specifieke 
deelmarkten in combinatie met toetredingsbelemmeringen voor nieuwe aanbieders. En gebrek 
aan concurrentie kan ook ontstaan doordat vragers op de markt geen prikkel hebben om een 
product te kopen met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Ook aanbieders met een minder 
goede prijs/kwaliteit verhouding kunnen in zo’n markt overleven. 
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4. Externe effecten; deze treden op wanneer de prijs van een goed niet de maatschappelijke 
waarde weerspiegelt. In de zorg werkt het prijsmechanisme niet goed omdat mensen 
verzekerd zijn voor de kosten van zorg.  

 
Vrijwel alle vormen van marktfalen doen zich in de gezondheidszorg in meer of mindere mate 
voor. Om hiervoor te corrigeren reguleert de overheid de markt. Regulering gaat echter niet 
zonder kosten. Regulering verstoort de incentives van vragers en aanbieders op de markt. We 
noemen dit reguleringsfalen.  

2.3 Scenario’s voor de ontwikkeling van de zorgmarkt  
De zorgmarkt is een sterk gereguleerde markt. Doordat cliënten verzekerd zijn ervaren ze geen 
prijsprikkel meer op het moment dat ze zorg consumeren. Vragers hebben dus geen 
budgetrestrictie. Om die reden zijn de aanbieders gebudgetteerd: er is sprake van aanbodsturing. 
Aanbodsturing brengt echter weer andere problemen met zich mee. Aanbieders hoeven niet te 
concurreren in een aanbodgestuurd systeem en zijn daardoor weinig ontvankelijk voor de wensen 
van consumenten. Ook is er geen prikkel tot innovatie.1 De markt faalt in dit geval door 
overheidsregulering. We noemen dit reguleringsfalen. In onderstaand plaatje geven we de 
zorgmarkt bij volledige aanbodsturing. 
 

Figuur 2.1 Aanbodgestuurde zorgmarkt 

 
 
 
Om dit reguleringsfalen op te lossen is de zorgmarkt momenteel in transitie naar een  
vraaggestuurd systeem. Essentieel daarbij is dat er een prijsmechanisme wordt ingebouwd om de 
kosten in de hand te houden. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: 
1. Directe vraagsturing; geef vragers een budget. Door vragers een persoonsgebonden budget te 

geven wordt de vraag gelimiteerd en kiezen vragers binnen hun budget de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit. 

2. Indirecte vraagsturing. Hierbij zijn meerdere mogelijkheden mogelijk.  

                                                        
1 L. Kok, M. Biermans, I. Groot, L. Janssens, J.-A. Korteweg, J. Maljers, K. van Bemmel, M. van Praag (2005), 

Morgen zonder zorg(en)? Arbeidsproductiviteit en innovatieve kracht in de zorg, SEO Economisch 
Onderzoek/Plexus/UvA, Amsterdam 
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a) Laat verzekeraars met elkaar concurreren. Vragers hebben belang bij een lage premie van 
de verzekeraar. Verzekeraars zullen daardoor bij de inkoop moeten letten op een goede 
prijs/kwaliteitverhouding.  

b) Laat gemeenten of risicodragende zorgkantoren zorg inkopen.  
 
Het sturingsmodel in de cure is gebaseerd op indirecte vraagsturing. In dat kader is per 1 januari 
2006 de nieuwe zorgverzekering geïntroduceerd, waarmee concurrentie in de ziekenhuismarkt 
gestimuleerd wordt. Ook wordt de bekostigingssystematiek van ziekenhuizen veranderd en is het 
de bedoeling op termijn de prijzen in de ziekenhuismarkt vrij te geven. Momenteel zijn de prijzen 
van DBC’s in het zogenaamde B-segment al vrij, dit betreft ongeveer 10% van het budget van 
ziekenhuizen. In de care bestaat wel de mogelijkheid van directe vraagsturing in de vorm van een 
PGB. Het PGB wordt steeds populairder. Een PGB heeft echter ook nadelen, omdat het kan 
leiden tot meer vraag. Daarom wordt naast het PGB indirecte vraagsturing geïntroduceerd. In de 
care is het de bedoeling op termijn de zorgkantoren op te heffen en delen van de AWBZ onder 
te brengen bij zorgverzekeraars, gemeenten en/of eventueel risicodragende zorgkantoren (IBO 
rapport, 2005). Op welke termijn en welke delen van de AWBZ is nog niet duidelijk.  
 
In het kader van het bevorderen van de concurrentie tussen zorgaanbieders vervalt de 
vergunningsverleningstaak van het CBZ. De verwachting is dat een vraaggestuurd systeem leidt 
tot meer concurrentie in de zorg en daardoor tot meer ontvankelijkheid van aanbieders voor de 
wensen van vragers. In welke mate en op welke termijn de voordelen van de nieuwe systematiek 
zich voor zal doen is echter onduidelijk. De nieuwe marktconstellatie met indirecte vraagsturing 
is geschetst in onderstaande figuur. De budgettering door de overheid is nu vervallen en de markt 
voor zorginkoop door zorgverzekeraars, (risicodragende) zorgkantoren en gemeenten speelt een 
veel grotere rol. 
 

Figuur 2.2 Vraaggestuurde zorgmarkt 

 
 
Om te beoordelen aan welke taken van het CBZ in de toekomst behoefte is moeten we een 
veronderstelling maken over het functioneren van deze nieuwe zorgmarkt. Cruciaal is de mate 
van concurrentie tussen zorginstellingen. In een markt waarin zorgaanbieders sterk met elkaar 
concurreren zal een andere behoefte bestaan aan de diensten van het CBZ dan in een markt 
waarin instellingen nauwelijks met elkaar concurreren. We gaan nu de oplossing die het CBZ kan 
bieden voor markt- en reguleringsfalen na voor twee scenario’s.  
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Het eerste scenario is een fictief scenario waarin sprake is van volledige concurrentie tussen 
zorgaanbieders. We gaan daarbij uit van de constellatie van de markt zoals geïllustreerd in figuur 
2.2 en veronderstellen dat hierbij volledige concurrentie ontstaat tussen zorgaanbieders om 
contracten met verzekeraars. Dit scenario dient vooral als theoretische benchmark. Immers, ook 
wanneer alle lange termijn vergezichten uitkomen zal er geen volledige concurrentie ontstaan in 
de zorg. In de ziekenhuiszorg zal er altijd een segment overblijven waarbij geen sprake is van 
volledige concurrentie. In de ziekenhuiszorg wordt dit segment geschat op ongeveer 30% van het 
budget van ziekenhuizen. Het gaat daarbij om de spoedeisende hulp en de topklinische zorg. Ook 
binnen de AWBZ zijn er segmenten die ook in de toekomst niet in concurrentie zullen worden 
uitgevoerd. Het IBO rapport ‘Toekomst AWBZ’ noemt daarbij de zorg voor zwaar complex 
gehandicapten.  
 
Het tweede scenario is een scenario conform de huidige kabinetsplannen. Uitgangspunt voor het 
scenario is de constellatie van de zorgmarkt zoals aangekondigd in de kabinetsbrieven  “Ruimte 
voor betere zorg” (TK, 29248, nr. 30, 4 september 2006) en het laatste kabinetsstandpunt over de 
AWBZ (TK, 30597, nr. 3, 12 december 2006). Deze notities schetsen de plannen voor de 
komende jaren.  
 
In de kabinetsnotitie ‘Ruimte voor betere zorg’ wordt de voortgang van de overgang op vrije 
prijzen in de ziekenhuissector geschetst. Momenteel wordt 90% het budget van ziekenhuizen 
vastgesteld door de NZa (de Nederlandse zorgautoriteit). Dit wordt het A-segment genoemd. 
Voor het B-segment (ongeveer 10% van het budget) gelden momenteel vrije prijzen, die 
ziekenhuizen vaststellen in onderhandeling met verzekeraars. Het gaat om prijzen van DBC’s: 
diagnose behandelcombinaties. Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2008 de 
ziekenhuisbekostiging te veranderen. Het B-segment wordt aanzienlijk vergroot. Verzekeraars en 
zorgaanbieders kunnen dan vrij onderhandelen over circa 70% van de ziekenhuiszorg. Het 
vrijgeven van de prijzen gaat echter gepaard met een budgettair risico. Om dit risico in de hand te 
houden, wordt er een plafond gesteld aan de totale omzet van een zorginstelling. De precieze 
uitwerking van deze regulering is nog open en wordt overgelaten aan een volgend kabinet. De 
verwachting is dat hierdoor de concurrentie tussen ziekenhuizen zal toenemen. Van een volledig 
vrije markt en volledige concurrentie zal echter zeker geen sprake zijn. Er zal na 2008 zeker nog 
enige jaren een vorm van prijsregulering gelden om te voorkomen dat het Budgettair Kader Zorg 
zal worden overschreden. 
 
In het laatste kabinetsstandpunt over de toekomst van de AWBZ kondigt het kabinet aan dat het 
de voorbereiding van de overheveling van de taken van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars 
zal voortzetten. De zorgkantoren worden definitief opgeheven. De verzekeraars nemen de taken 
van de zorgkantoren over. Verzekeraars zullen echter nog niet risicodragend worden. De keuzes 
daarover worden aan het nieuwe kabinet overgelaten. Ook de verdere vormgeving en eventueel 
uitbreiding van de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget worden aan een volgend 
kabinet overgelaten. Wel wordt gewerkt aan een verandering van de bekostigingssystematiek. De 
intramurale zorg gaat op 1 januari 2008 over op bekostiging op basis van zorgzwaartepakketten 
(ZZP). In het nieuwe systeem krijgen zorginstellingen een geldbedrag dat is afgestemd op de 
zorgbehoefte van een cliënt. Nu is dat nog een gemiddeld bedrag per bed. Ook voor de 
extramurale zorg is het de bedoeling over te gaan op zorgzwaartebekostiging. Momenteel wordt 
de extramurale zorg bekostigd op basis van ‘uren achter de voordeur’. Bekostiging op basis van 
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zorgzwaarte geeft de aanbieder meer mogelijkheden om maatwerk te leveren. De aanbieder hoeft 
niet meer het geïndiceerde aantal uren achter de voordeur te leveren, maar kan ook op andere 
manieren aan de zorgbehoefte van de cliënt tegemoet komen. Innovatie, zoals telezorg, wordt 
dan beloond in plaats van bestraft. Binnen de AWBZ zal naar verwachting de concurrentie als 
gevolg van het afschaffen van de zorgkantoren enigszins toenemen. Verzekeraars hebben er 
belang bij hun cliënten tevreden te stellen. Bovendien is het de bedoeling een vorm van 
maatstafconcurrentie in te voeren. Daarbij worden de prestaties van verzekeraars bij het inkopen 
van AWBZ zorg  vergeleken. Dit geeft verzekeraars een prikkel om goed te presteren. Doordat 
verzekeraars niet risicodragend worden voor de AWBZ zal van volledige concurrentie nog lang 
geen sprake zijn.  
 
Voor zowel de ziekenhuissector als de AWBZ zorg gaan we in het tweede scenario uit van 
bekostiging inclusief kapitaallasten en het vervallen van de vergunningsplicht van het CBZ.  

2.4 Huidige rol CBZ 
Wanneer we kijken naar de taken van het CBZ (zie paragraaf 1.2) dan zien we dat het CBZ 
enerzijds een rol heeft in de aanbodsturing van zorginstellingen (vergunningverlening, berekenen 
van bouwkosten) en anderzijds een rol in het oplossen van reguleringsfalen als gevolg van 
diezelfde aanbodsturing (bewaken kwaliteit en functionaliteit zorginstellingen, bevorderen 
innovatie in de bouw).  
 
Het belangrijkste reguleringsfalen op de markt voor zorgverlening is het gebrek aan concurrentie.  
Het gevolg van aanbodregulering is dat zorginstellingen niet concurreren om de gunst van de 
cliënt. Daardoor hebben instellingen een beperkte financiële prikkel om hoge kwaliteit te leveren; 
de klanten komen toch wel. Ook zijn zij daardoor niet innovatief in het bedenken van nieuwe 
zorgconcepten: innovatie wordt niet beloond, en vaak zelfs afgestraft (L.Kok e.a., 2005).  
 
Het belangrijkste reguleringsfalen op de markt voor de bouw van zorginstellingen is het ontbreken 
van een  prikkel om efficiënt te bouwen: de bouwkosten worden apart gefinancierd door het 
ministerie van VWS. Hierdoor ontbreekt ook innovatie in manieren om de bouw efficiënter te 
maken.  
 
Reguleringsfalen kan daardoor leiden tot: 
1. suboptimale prijs/kwaliteit verhouding van nieuwbouw en bestaande bouw 
2. gebrek aan innovatie met betrekking tot nieuwbouw en bestaande bouw 
 
Op het eerste punt speelt het CBZ in door: 
- prestatie-eisen op te stellen en bouwplannen te toetsen aan de prestatie-eisen; 
- de bouwkundige kwaliteit van zorginstellingen te monitoren; 
- het vaststellen van bouwkosten (per m2) en het toetsen van bouwplannen aan de genormeerde 

kosten. 
 
Het verspreiden en ontwikkelen van innovatieve concepten in de bouw speelt in op het gebrek 
aan innovatie.  
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Het huidige CBZ heeft dus een taak in het oplossen van reguleringsfalen. In de volgende 
paragraaf gaan we na of er een taak is voor het CBZ in de theoretische situatie dat er geen sprake 
is van reguleringsfalen in de zorg.  

2.5 Rol CBZ in scenario 1: volledige concurrentie 
In deze paragraaf gaan we uit van de fictieve situatie dat er sprake is van vraagsturing in de zorg 
en volledige concurrentie. Zorgverzekeraars concurreren met elkaar om de gunst van de 
verzekerde en zorginstellingen concurreren met elkaar om contracten met risicodragende 
zorgverzekeraars, gemeenten, of PGB-houders.  
 
We gaan eerst na of er sprake is van marktfalen op de markt voor zorginkoop en zorgverlening. 
We nemen deze markten samen omdat de zorginkoper inkoopt voor de cliënt en de belangen van 
clënt en zorginkoper in een goed werkende markt parallel lopen. Vervolgens kijken we naar de 
markt voor de bouw van zorginstellingen. Voor beide markten gaan we na of er sprake is van de 
marktfalens zoals we in paragraaf 2.2 twee hebben beschreven : informatie-asymmetrie, free rider 
gedrag, gebrek aan concurrentie en externe effecten.  

Markt voor zorginkoop en zorgverlening (bestaande bouw) 

Op de markt voor zorginkoop en zorgverlening gaat het om de relatie tussen patiënten en 
verzekeraars enerzijds (de vragers op de markt) en zorginstellingen anderzijds (de aanbieders op 
de markt, zie figuur 2.2). Patiënten en verzekeraars hebben te maken met bestaande bouw, 
daarvan ondervinden zij de kwaliteit en daarvoor betalen zij de kosten.  

Informatie-asymmetrie 
Informatie-asymmetrie is aan de orde als cliënten en zorginkopers de kwaliteit van bestaande 
gebouwen niet goed kunnen beoordelen. Voor patiënten zal gelden dat ze de kwaliteit van de 
gebouwen goed zullen kunnen beoordelen voorzover het gaat om zichtbare aspecten. Meer 
onzichtbare aspecten, zoals de (brand)veiligheid van een gebouw zullen ze niet kunnen 
beoordelen. Zorginkopers hebben echter wel de mogelijkheid gebouwen te laten toetsen op 
veiligheidsaspecten. Zij kunnen hiertoe private expertise inhuren. Vaak zorgt de markt zelf voor 
een keurmerk om de onafhankelijkheid van de private experts te garanderen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan ISO normen, die ook door private bedrijven worden geaccrediteerd.  
 
Informatie-asymmetrie kan ook aan de orde zijn als de zorginkopers geen zicht hebben op de 
kosten van de zorg die ze inkopen. Wanneer sprake is van volledige concurrentie tussen 
zorgaanbieder kan dit echter geen probleem zijn. Zorginkopers kunnen in dat geval kiezen op 
prijs.  

Free rider gedrag 
De markt voor zorgverlening is geen publiek goed: voor iedereen kan immers een prijs worden 
berekend, hoewel de rekening niet altijd geïnd kan worden.  
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Gebrek aan concurrentie 
We hebben verondersteld dat zorginstellingen met elkaar concurreren. Hier ligt dus geen 
marktfalen. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat er alleen sprake is  van 
prijsconcurrentie en niet van concurrentie op kwaliteit. Voor risicodragende zorgkantoren is het 
geen vanzelfsprekendheid dat zij streven naar hoge kwaliteit: hun cliënten kunnen geen ander 
zorgkantoor kiezen. Gemeenten hebben mogelijk nog wel een prikkel hoge kwaliteit te leveren 
omdat anders de partijen in het college van B&W kunnen worden weggestemd. 

Externe effecten 
Externe effecten zijn niet aan de orde. 

Markt voor bouw van zorginstellingen (nieuwbouw) 

Op de markt voor bouw van zorginstellingen zijn zorginstellingen de vragers en 
bouwondernemingen de aanbieders (zie figuur 2.2). Het gaat altijd om nieuw- of verbouw van 
zorginstellingen.  

Informatie-asymmetrie 
Informatie-asymmetrie op deze markt is aan de orde als zorginstellingen de kwaliteit en kosten 
van bouwplannen van aannemers en architecten niet goed kunnen beoordelen. Dit is vaak aan de 
orde omdat managers van zorginstellingen over het algemeen maar één keer in hun leven te 
maken krijgen met nieuwbouw of met ingrijpende verbouw. Dit geldt overigens voor de meeste 
managers, niet alleen managers in de zorg. De oplossing ligt voor de hand: huur onafhankelijke 
professionele adviseurs in.  

Free rider gedrag 
Er kan sprake zijn van free rider gedrag bij innovaties. Als onderzoek en ontwikkeling duur is en 
innovaties snel worden overgenomen door concurrenten dan zullen zorginstellingen geen prikkel 
hebben te innoveren. Zij kunnen in dat geval hun investering in onderzoek en ontwikkeling niet 
terugverdienen. Als echter het ontwikkelen van innovaties niet erg duur is en als innovaties niet 
snel worden overgenomen door concurrenten dan is er geen sprake van marktfalen: in de periode 
dat de concurrent de innovatie nog niet heeft overgenomen kunnen zorginstellingen een hogere 
marge hanteren waardoor ze hun investering kunnen terugverdienen. Dit kan uiteraard uitsluitend 
wanneer de prijzen vrij zijn. In de AWBZ-sectoren lijkt bij nieuwbouw van zorginstellingen in 
ieder geval aan de eerste voorwaarde voldaan: onderzoek en ontwikkeling is niet extreem duur. 
Wel kunnen innovaties redelijk snel worden overgenomen door andere instellingen. Maar omdat 
de innovaties niet duur zijn is dit geen probleem. In de ziekenhuissector kan innoveren wel duur 
zijn. Innovaties in de ziekenhuissector hebben bijvoorbeeld betrekking op aanpassen van een 
gebouw aan ICT. Het kan uitgebreid onderzoek vergen om een ziekenhuis optimaal aan te passen 
aan én de zorglogistiek én de eisen van ICT.  De overname van dit soort innovaties kan echter 
niet snel worden overgenomen door andere instellingen, waardoor het voor individuele 
instellingen toch de moeite waard is erin te investeren.  

Gebrek aan concurrentie 
De vraag is echter of er aan de aanbodkant van deze markt voldoende concurrentie is. Voor de 
bouw van instellingen voor gehandicapten of psychiatrische patiënten zijn voldoende aanbieders. 
Daarbij gaat het immers over het algemeen niet om zeer grootschalige en ingewikkelde projecten. 
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De bouw van ziekenhuizen is echter aanzienlijk complexer. Op deze markt zijn een beperkt 
aantal bouwondernemingen actief. Dit hoeft niet onvoldoende te zijn voor goede concurrentie. 
Prijsafspraken tussen bouwondernemingen zijn echter nog steeds niet uitgebannen. Er mag dus 
niet zonder meer vanuit worden gegaan dat de aanbieder met de laagste prijs een lage marge 
heeft.  

Externe effecten 
Op de markt voor de bouw van zorginstellingen zien we een mogelijke derde oorzaak van 
marktfalen: externe effecten doordat zorginstellingen niet de gevolgen van lage kwaliteit van 
gebouwen op de lange termijn in hun beslissing meenemen. Managers in de zorg zijn mogelijk 
geneigd om te kiezen voor een lage prijs en een te lage kwaliteit omdat hun tijdshorizon kort is. 
Een lage kwaliteit van een gebouw hoeft pas tien jaar na de bouw tot uiting te komen. Managers 
worden afgerekend op korte termijn resultaten, niet op de resultaten over een lange termijn. De 
manager die dan leeft dan zorgt.  
 
De markt zal dit probleem voor een deel zelf oplossen doordat banken wel een lange termijn 
perspectief hebben en een second opinion eisen over de kwaliteit en functionaliteit van 
gebouwen voordat zij tot financiering overgaan. Banken hebben er immers belang bij dat de 
lening goed gedekt is. Bij een hypotheekverstrekking van een woonhuis stellen banken als eis dat 
er een opstalverzekering wordt afgesloten zodat de waarde van het onderpand vast staat. Bij een 
gebouw met een zorgfunctie zal een bank zeker willen weten dat het gebouw over een langere 
periode functioneel is voor de bedoelde functie of verkoopbaar is voor een andere functie, zoals 
wonen.  
 
Zowel banken als zorgmanagers hebben echter geen belang bij extreem hoge veiligheidseisen op 
lange termijn. Zolang het gebouw niet minder waard wordt als het niet voldoet aan de 
veiligheidseisen zal de bank daar geen boodschap aan hebben. De bank neemt de waarde van 
mensenlevens niet mee in de investeringsbeslissing. Integendeel, de bank kan er voordeel van 
hebben de veiligheidseisen niet te hoog op te schroeven. De kosten van het gebouw gaan 
daardoor omlaag, wat het rendement op het geïnvesteerde vermogen doet toenemen. Voor de 
overheid is de waarde van mensenlevens wel van belang. Om die reden moeten gemeenten voor 
alle gebouwen een bouwvergunning verlenen, waarbij getoetst wordt op veiligheid. Hier kan een 
taak liggen voor het CBZ. Degenen die de bouwplannen voor gemeenten beoordelen zullen 
weinig expertise hebben op het terrein van het bouwen van ziekenhuizen of verpleeghuizen. Het 
lijkt niet efficiënt elke gemeente die expertise te laten opbouwen. 

Rol CBZ 

In de theoretische situatie dat sprake is van volledige concurrentie tussen zorginstellingen zal er 
op de markt voor zorginkoop en zorgverlening nauwelijks sprake zijn van marktfalen waarvoor het CBZ 
een oplossing kan bieden. Informatie-asymmetrie over kwaliteit van gebouwen kan worden 
opgelost door onafhankelijke professionals in te huren die de kwaliteit beoordelen. Uiteraard 
levert het schaalvoordelen op als niet elke verzekeraar een bepaalde instelling apart beoordeelt, 
maar dat een aantal verzekeraars samenwerken in het beoordelen van zorginstellingen. Het is 
echter geheel aan verzekeraars om wel of niet samen te werken. Verder kunnen zij natuurlijk het 
CBZ hier voor inhuren. 
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Ook op de markt voor de bouw van zorginstellingen is er weinig reden tot ingrijpen. Als sprake is van 
onvoldoende concurrentie tussen bouwondernemingen is het wel raadzaam een echt 
onafhankelijke expert te hebben die bouwplannen beoordeeld. Het is raadzaam deze expert ook 
naar de kwaliteit van de bouwplannen te laten kijken omdat managers een korte tijdshorizon 
hebben en daardoor zich mogelijk laten verleiden door een lage prijs en een te lage kwaliteit. Het 
kan zijn dat de markt dit probleem zelf oplost doordat banken een second opinion eisen over de 
kwaliteit en functionaliteit van gebouwen voordat zij tot financiering overgaan. Dan nog is het 
nodig dat de overheid kijkt naar de veiligheid van gebouwen. Dit kan in het kader van de 
reguliere bouwvergunning. Gemeenten zouden de expertise van het CBZ kunnen inhuren 
wanneer zij een bouwvergunning moeten afgeven voor een zorggebouw. 

2.6 Rol CBZ in scenario 2: huidige kabinetsplannen 
In deze paragraaf gaan we uit van vraagsturing in de zorg en beperkte concurrentie tussen 
zorginstellingen. We gaan uit van het tweede scenario zoals geschetst in hoofstuk 3.  In dit 
scenario is de concurrentie tussen ziekenhuizen en tussen AWBZ-instellingen beperkt en op 
segmenten geheel afwezig. Wel is de bekostigingssystematiek zodanig aangepast dat de 
kapitaallasten verwerkt zijn in de tarieven en dat de verplichte vergunningsverlening door het 
CBZ niet meer aan de orde is. 
 
We gaan weer eerst na of er sprake is van markt- en reguleringsfalen op de markt voor 
zorginkoop en zorgverlening. Vervolgens kijken we naar de markt voor de bouw van 
zorginstellingen.  

Markt voor zorginkoop en zorgverlening (bestaande bouw) 

In de vorige paragraaf hebben we laten zien dat informatie-asymmetrie, free rider gedrag en 
externe effecten niet problematisch zijn op de markt voor zorginkoop en zorgverlening. Wel 
problematisch is een gebrek aan concurrentie. Evenals in de huidige situatie hebben instellingen 
dan geen prikkel om een hoge kwaliteit te leveren om klanten te trekken. Wel zullen ze een 
prikkel hebben de kosten laag te houden.  
 
In de ziekenhuissector valt meer concurrentie te verwachten dan in de AWBZ-sectoren. 
Verzekeraars gaan zowel ziekenhuiszorg inkopen als AWBZ-zorg. Voor de ziekenhuiszorg zullen 
zij risicodragend zijn, maar voor de AWBZ-sectoren niet. Dat betekent dat verzekeraars een 
belang zullen hebben bij lage kosten van ziekenhuizen. Of verzekeraars ook belang hebben bij 
een hoge kwaliteit is nog onduidelijk. Als zij klanten kunnen trekken door ziekenhuizen met een 
goede kwaliteit te contracteren, dan kunnen zij daar belang bij hebben. Het is echter de vraag hoe 
de medische kwaliteit zich verhoudt tot de kwaliteit van de gebouwen; patiënten zullen eerder 
kiezen voor een hoge medische kwaliteit dan een hoge gebouwkwaliteit. Omdat verzekeraars 
voor de AWBZ-sectoren niet risicodragend zullen zijn, hebben verzekeraars geen belang bij lage 
kosten in deze sectoren. Zij kunnen de kosten immers declareren bij het rijk.  
 
Innovatie gericht op het leveren van een betere kwaliteit zal onvoldoende tot stand komen. 
Innovatie gericht op lagere kosten kan wel tot stand komen. Dit komt doordat in de 
ziekenhuissector wordt overgegaan op bekostiging op basis van DBC’s en in de AWBZ sector op 
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bekostiging op basis van zorgzwaarte. Deze bekostigingssystematieken maken kostenbesparing 
lonend: de kosten van een behandeling gaan daardoor omlaag terwijl de vergoeding voor de 
behandeling gelijk blijft. Innovatie gericht op een betere kwaliteit met het oog op het trekken van 
meer klanten zal minder goed van de grond komen doordat er nog geen sprake is van vrije 
prijzen. Een betere kwaliteit kan leiden tot een hogere prijs. Deze zal niet door de markt vergoed 
worden, waardoor deze innovaties niet vanzelf tot stand komen. Innovaties die leiden tot een 
betere kwaliteit en een lagere prijs zullen wel van de grond komen met de nieuwe 
bekostigingssystematiek.  

Markt voor bouw van zorginstellingen (nieuwbouw) 

Evenals in het scenario met volledige concurrentie tussen zorginstellingen zien we in deze markt 
problemen met een gebrek aan concurrentie aan de aanbodkant en met externe effecten als 
gevolg van een korte tijdshorizon van managers in de zorg. Wanneer nu ook sprake is van een 
gebrek aan concurrentie tussen zorgaanbieders dan valt aan de vraagkant de druk om een goede 
prijs/kwaliteit verhouding te bedingen weg. Dit geldt sterker voor de kwaliteit dan voor de prijs: 
een lagere prijs voor gebouwen leidt immers tot een hogere marge bij een gegeven prijs. Bij meer 
kwaliteit is echter in het geheel geen financieel belang: dit leidt alleen maar tot hogere kosten en 
een lagere marge. Als zorginstellingen een machtspositie hebben zullen ze met een hogere 
gebouwkwaliteit niet meer klanten trekken. Hierdoor ontstaat een neerwaartse druk op de 
kwaliteit van gebouwen en een gebrek aan innovatie in de functionaliteit van gebouwen.  

Rol CBZ 

Wanneer sprake is van onvolledige concurrentie tussen zorginstellingen zal er op de markt voor 
zorginkoop en zorgverlening een suboptimale kwaliteit tot stand komen. De markt zal er zelf niet voor 
zorgen dat de kwaliteit optimaal is; dus zal de overheid hier een rol moeten spelen. De overheid 
kan hiervoor het CBZ inhuren om de kwaliteit van gebouwen te monitoren. Dit geldt vooral 
voor de AWBZ-sectoren. In de ziekenhuissector hebben verzekeraars een belang bij lage kosten 
waardoor zij mogelijk zelf de kosten zullen laten monitoren. Doordat zowel in de 
ziekenhuissector als in de AWBZ-sectoren voorlopig geen sprake zal zijn van vrije prijzen en de 
concurrentie onderling beperkt is zullen innovaties die de kwaliteit en functionaliteit van 
gebouwen verbeteren vermoedelijk te weinig tot stand komen. Het CBZ kan een rol spelen in het 
verspreiden van deze innovaties.  
 
In de nieuwe situatie zullen de prijzen voorlopig gereguleerd worden door de NZa. Dat betekent 
dat de overheid informatie nodig heeft over de kosten van gebouwen om de tarieven te kunnen 
bepalen. Ook heeft de NZa in zijn rol als toezichthouder op de marktwerking in de zorg 
informatie nodig over de (bouw)kosten van zorginstellingen. Het CBZ kan deze informatie 
leveren. 
 
Op de markt voor de bouw van zorginstellingen is evenals bij volledige concurrentie tussen 
zorginstellingen reden tot overheidsingrijpen in verband met een mogelijk gebrek aan 
concurrentie tussen bouwondernemingen en een beperkte tijdshorizon van managers in de zorg.  
Daarnaast speelt het probleem dat bij een gebrek aan concurrentie aan de vraagkant weinig druk 
zal zijn voor een hogere kwaliteit en een betere functionaliteit van nieuwe gebouwen. De 
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overheid kan hierop inspelen door het CBZ de bouwplannen hierop te laten toetsen en 
innovaties op dit terrein te verspreiden. 

2.7 Conclusie 
Op dit moment beoordeelt het CBZ zowel bestaande bouw als nieuwbouw in de zorg op 
kwaliteit en functionaliteit en berekent het de kosten van bestaande bouw en nieuwbouw. 
Daarnaast bevordert het CBZ innovatie in bestaande bouw en nieuwbouw, zowel met betrekking 
tot kwaliteit en functionaliteit als met betrekking tot efficiency.  Deze taken voert het CBZ deels 
uit vanwege de bekostiging van zorginstellingen (berekening kapitaallasten) en deels vanwege het 
gebrek aan concurrentie tussen instellingen, waardoor zij geen prikkel hebben de kwaliteit hoog 
en de kosten laag te houden. Onderstaand schema geeft in de kolom ‘nu’ de huidige taken van 
het CBZ weer.  

Tabel 2.1 Overzicht taken CBZ in verschillende scenario’s 

Taken CBZ nu scenario 1 
volledige concurrentie 

scenario 2 
huidige kabinetsplannen 

Bestaande bouw    
beoordelen op:    
kwaliteit/functionaliteit x  x 
kosten x  x 
bevorderen innovatie op:    
kwaliteit/functionaliteit x  x 
kostenbeheersing x   
    
Nieuwbouw    
beoordelen op:    
kwaliteit/functionaliteit x x x 
kosten x x x 
bevorderen innovatie op:    
kwaliteit/functionaliteit x  x 
kostenbeheersing x   
 
In een theoretische zorgmarkt met volledige concurrentie is vanuit de overheid vrijwel geen 
behoefte aan de taken van het CBZ. De taken die het CBZ nu verricht  in het kader van de 
bekostiging  van instellingen vervallen dan. In een volledig vrije markt vervallen ook de taken die 
te maken hebben met een gebrek aan concurrentie tussen zorginstellingen. In een dergelijk 
scenario zal een groot deel van de taken van het CBZ door de markt worden overgenomen. De 
enige taken die de markt mogelijk niet uit zichzelf op zich zal nemen is de (1) de beoordeling van 
de kwaliteit en functionaliteit van nieuwbouwplannen en (2) de beoordeling van kosten van 
nieuwbouwplannen. De beoordeling van kwaliteit van nieuwbouwplannen kan in het gedrang 
komen door de korte termijn horizon van managers in de zorg. De beoordeling van de kosten 
van nieuwbouwplannen kan in het gedrang komen door een mogelijk gebrek aan concurrentie 
tussen bouwondernemingen. Voor deze twee taken blijft daarom een overheidsverantwoordelijk-
heid bestaan, waarvoor het CBZ kan worden ingehuurd. In bovenstaand schema zijn deze taken 
aangekruist in de kolom ‘Scenario 1: volledige concurrentie’.  
 
In een realistische zorgmarkt conform de huidige kabinetsplannen is nog wel behoefte aan de 
taken van het CBZ. Aangezien de concurrentie die op gang komt nog zeer beperkt zal zijn zal de 
markt nog niet zijn werk doen, waardoor de overheid in hoge mate verantwoordelijk blijft voor 
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het monitoren en bevorderen van kwaliteit en kostenbeheersing in de bouw van zorginstellingen. 
Wel zullen verzekeraars belang hebben bij kostenbeheersing in de ziekenhuissector, en mogelijk 
ook bij het monitoren van de kwaliteit. Zij dragen immers het risico van hoge kosten en te weinig 
omzet in de ziekenhuissector. Als dit belang groot genoeg is zullen ze de verantwoordelijkheid 
van de overheid voor het monitoren van kwaliteit en kosten kunnen overnemen. De taken in het 
kader van het bevorderen van innovatie en de bekostiging van zorginstellingen blijven in dit 
scenario deels bestaan. In bovenstaand schema zijn deze taken aangekruist in de kolom ‘Scenario 
2: huidige kabinetsplannen’. Deze taken kunnen worden samengevat in drie taken: 
1. bevorderen innovatie op kwaliteit/functionaliteit van bestaande bouw en nieuwbouw (behalve 

misschien in de ziekenhuissector); 
2. beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van nieuwbouwplannen (second opinion); 
3. beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van bestaande bouw (monitoring, certificering). 
 
In de verdere toekomst zullen stappen worden gezet van scenario 2 richting scenario 1. 
Verzekeraars zullen ook voor de AWBZ sectoren risicodragend worden en de prijzen zullen op 
den duur worden vrijgegeven. Scenario 1 zal echter nooit geheel bereikt worden, puur omdat 
delen van de markt zich niet lenen voor concurrentie. Denk daarbij aan de spoedeisende hulp en 
de topklinische zorg in ziekenhuizen en de zorg voor zwaar complex gehandicapten. Het 
betekent wel dat op de lange termijn een steeds groter deel van de taken die nu door het CBZ 
worden verricht door de markt worden overgenomen. Dat hoeft niet te betekenen dat het CBZ 
ze niet meer verricht; zorginstellingen en zorginkopers zullen behoefte hebben aan de expertise 
van het CBZ en kunnen de expertise inkopen bij het CBZ. Het CBZ zal zich geleidelijk moeten 
omvormen van een instelling die gericht is op dienstverlening aan de overheid naar een instelling 
die zijn expertise verkoopt aan klanten. Deze omslag zal het CBZ niet van de ene op de andere 
dag kunnen maken. Het is daarom van belang dat het CBZ de tijd krijgt voor deze nieuwe manier 
van werken. Door geleidelijkheid te betrachten in de overgang van overheid naar markt wordt 
voorkomen dat de expertise van het CBZ verloren gaat.  
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3 Toekomstige taken van het CBZ volgens 
stakeholders 

3.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek naar het draagvlak voor het CBZ als 
expertisecentrum onder stakeholders.  Een stakeholderonderzoek is een onderzoek naar het 
commitment dat voor een specifiek beleid van een organisatie bij partijen in het netwerk die als 
stakeholders kunnen worden aangemerkt. Een stakeholderonderzoek is – ter onderscheiding van 
een marktonderzoek - bij uitstek gericht op de politieke verhoudingen rond een voorgesteld 
beleid van een actor (Scholes 1999). Voor de methodologische aspecten van het 
stakeholderonderzoek: zie Bijlage 1.A).  
 
Voorafgaand aan de beschrijving van de resultaten die in paragraaf 3.3 worden gepresenteerd, 
wordt eerst de selectie van de in het onderzoek opgenomen stakeholders toegelicht. 

3.2 De selectie van stakeholders 
Met het oog op de selectie van stakeholders werden de volgende stappen gezet: 
- de benoeming van het specifieke beleid van CBZ; 
- het aanleggen van een groslijst van stakeholders; 
- de selectie van in het onderzoek te betrekken stakeholders. 

De benoeming van het specifieke beleid van het CBZ 

Voor een stakeholderanalyse is het noodzakelijk de door het CBZ beoogde positie in de 
toekomst af te bakenen. Het specifieke beleid stuurt immers de selectie van stakeholders die in 
het onderzoek worden betrokken. Bij elk specifiek beleid hoort een specifieke stakeholderset. 
 
Het specifieke beleid dat in het onderzoek als leidraad is gebruikt, is een typische stretchstrategie. 
Dit is een strategie die nieuwe kansen aanboort door voort te bouwen op de competenties die als 
(huidige) sterkten worden beschouwd (Johnson, Scholes 2002).  
 
Het CBZ oriënteert zich op een toekomstige positie als expertisecentrum dat vanuit het publieke 
domein een aantal taken uitvoert. Uit de marktanalyse in het vorige hoofdstuk blijkt dat in de 
toekomst behoefte is aan de volgende taken: 
1. innovatie: bevorderen innovatie op kwaliteit/functionaliteit van bestaande bouw en 

nieuwbouw; 
2. second opinion: beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van nieuwbouwplannen; 
3. monitoring/certificering: beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van bestaande bouw. 
 
Deze set van taken is in het onderzoek permanent als referentiepunt gehanteerd. 
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De groslijst van stakeholders 

De tweede stap is het aanleggen van een lijst met alle mogelijke stakeholders. Deze lijst is in 
samenspraak met de opdrachtgever samengesteld (zie Bijlage 1.B). De lijst bevat alle mogelijke 
partijen waarvan kan worden verondersteld dat zij op enigerlei wijze belang hebben bij een 
mogelijke toekomst van het CBZ zoals samengevat in de kenmerken van de set beschreven 
taken.  

De selectie van stakeholders 

De groslijst is vervolgens onderworpen aan twee bewerkingen. De eerste bewerking bestaat uit 
het voorleggen van de lijst aan het management van het CBZ om enig houvast te verkrijgen. De 
onderzoekers doen dit om een eerste, voorlopige scheiding onder in aanmerking komende 
stakeholders te verkrijgen.  
 
De tweede bewerking is de toepassing van de power/interest matrix zie Bijlage 1.C).  Het 
behoort tot de mogelijkheden dat de prioritering tijdens het onderzoek door ‘voortschrijdend 
inzicht’ moet worden aangepast. Indien nodig, zal op dit onderwerp worden teruggekomen in de 
conclusie. 
 
De onderstaande matrix is het resultaat van deze bewerking. 
 
  BELANG 
  – + 

– 

STAGG 
NVTG 
EuHPN 
OMS 
CBO 

ZN 
GGZ-NL  
NVZ 
ACTIZ 
VGN 
NCPF 

MACHT 

+ 

 VWS 
IGZ 
NZa 
 
 
 
 

 
 
Toelichting: de OMS en het CBO hebben geen manifest belang bij het CBZ als expertisecentrum 
en evenmin macht op de besluitvorming over het CBZ. De STAGG, de NVTG en de EuHPN 
zijn te beschouwen als studieverenigingen en als zodanig partijen met enig belang bij het nieuwe 
CBZ zij het dat dit belang niet van wezenlijk belang is voor hun kernactiviteit. De laatstgenoemde 
partijen hebben weinig macht om de positie van het CBZ te versterken of te verzwakken. ZN, 
NPCF, ACTIZ, VGN en NVZ hebben een aanzienlijk belang bij het CBZ als expertisecentrum 
omdat de taken van het nieuwe een functie vervullen voor de uitoefening van hun kernactiviteit 
i.c. de bewaking dan wel bevordering van de kosten/kwaliteitverhouding van de diensten. VWS, 
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IGZ en NZa hebben eveneens een groot belang bij het nieuwe CBZ en daarnaast een 
aanzienlijke tot grote hoeveelheid macht in de besluitvorming. 
 
De voor opneming in het onderzoek geselecteerde stakeholders zijn de in het rechter rijtje 
genoemde partijen. Het zijn de stakeholders met een combinatie van belang en macht die na de in 
het voorgaande genoemde bewerkingen voldoende ‘houdbaar’ bleken om in het onderzoek te 
worden opgenomen. 
 
De geselecteerde stakeholders kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: 
1. De brancheorganisaties van aanbieders: NVZ, VGN, Actiz en GGZ – NL; 
2. De organisaties van patiëntenbelangen: ZN en NPCF; 
3. De betrokken toezichthoudende organisatie IGZ en NZa en het ministerie van VWS dat het 
uiteindelijke besluit over de toekomst van het CBZ neemt. Deze stakeholders zijn niet in het 
onderzoek opgenomen omdat het geen marktpartijen zijn. 

3.3 Samenvatting van de interviews 
De interviews leveren informatie over het draagvlak van het CBZ als toekomstig 
expertisecentrum. De gegevens weerspiegelen de unieke relaties tussen het CBZ en de 
stakeholders maar vertonen daarnaast relatief veel gemeenschappelijke elementen die de 
identificatie van patronen mogelijk maken.  
 
De belangrijkste doelstelling van de interviews was te achterhalen aan welke taken van het CBZ 
behoefte bestaat bij stakeholders en voor welke taken zij bereid zijn te betalen. Onderstaande 
tabel geeft de antwoorden van de gesprekspartners weer.  
 

Tabel 3.1 Behoefte aan en betalingsbereidheid voor taken CBZ 

Taken CBZ innovatie second opinion monitoring/certificering 

 behoefte bereidheid 
betalen 

behoefte bereidheid 
betalen 

behoefte bereidheid 
betalen 

NVZ x x x    

GGZ-NL x    x  

VGN   x  x x 

ACTIZ x  x    

ZN x x x x x x 

NPCF x  x  x  

* op persoonlijke titel 
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1. De behoefte aan taken van het CBZ volgens de stakeholders 

De stakeholders zien - in het algemeen gesproken - vele taken voor het toekomstige CBZ. De 
stakeholders achten het een verlies voor de sector indien het CBZ zou worden opgeheven. De 
onderscheiden taken wortelen in de competenties van het CBZ die kunnen worden omschreven 
als de combinatie van opgebouwde expertise en onafhankelijkheid van de markt.  
 
Men acht een rol van het CBZ op de onderscheiden taakvelden in beginsel als tijdelijke 
voorziening noodzakelijk. De toekomst van het CBZ op de lange termijn is volgens de 
stakeholders lastig te omlijnen. Daarvoor is het aantal onzekerheden domweg te groot. Deze 
hebben vooral te maken met de vraag in hoeverre de markt zijn werk zal doen ofwel de mate 
waarin de noodzakelijke voorzieningen door marktpartijen zullen worden gerealiseerd.  
 
Sommige stakeholders zien ook voor de verder weg gelegen toekomst een rol voor het CBZ. Het 
betreft de behoefte aan countervailing power die aan de kant van de patiëntenbelangen wordt 
gevoeld. De NPCF houdt rekening met een tekort schietend ondernemerschap waardoor het 
patiëntenperspectief in de verdrukking kan komen. ZN ziet een rol voor het CBZ op gebieden 
van expertise waarin men zich niet competent acht. Zo’n taak kan aan het CBZ worden 
‘uitbesteed’. 
 
Ook bij de aanbieders in de curesector ziet men een rol van het CBZ op de langere termijn. Hier 
is sprake van een sterk gevoelde behoefte waarin de sector niet zelf kan voorzien. Vooral 
betreffende een rol van het CBZ op het vlak van de innovatie. Ook in dat geval is ‘uitbesteding’ 
aan het CBZ een optie. 
 
De motieven die stakeholders hanteren, verwijzen hoofdzakelijk naar twee overwegingen: 
- de risico’s die instellingen en gebruikers – zeker in de  transitieperiode - zullen ervaren met de 

kwaliteit en kosten van de gebouwde voorzieningen. Gebouwen zullen ook op langere termijn 
aan de eisen van gebruikers moeten voldoen. Instellingen die in zee gaan met adviseurs en 
bouwers zoeken houvast bij het nemen van strategische beslissingen over hun vastgoed en de 
daarmee samenhangende investeringen; 

- de beschikbaarheid van innovatie. Mede in verband met het belang van gebouwde 
voorzieningen voor de lange termijn is toegang tot nieuwe concepten van groot belang. 
Toekomst bestendig bouwen is vooral in de cure sector belangrijk omdat in deze sector de 
kapitaallasten een groter gewicht heeft in het strategisch beleid van instellingen dan in de care 
sector.  

 
Het innovatiemotief geldt in sterker mate voor de kleine dan voor de grote instellingen welke 
laatstgenoemden veelal beter in hun specifieke behoeften kunnen voorzien. Deze overweging is 
ook relevant in het perspectief van de marktwerking waarin concurrentie tussen instellingen 
onder gelijke voorwaarden vorm dient te krijgen. 
 
De steun die stakeholders aan het CBZ betuigen, geeft de gevoelde behoefte aan diensten van het 
nieuwe CBZ extra reliëf. De stakeholders zijn bereid een rol van het CBZ bij relevante anderen te 
bepleiten. De mate van steun die stakeholders bereid zijn aan het CBZ te betuigen, is bij de 
ziekenhuizen, de zorgverzekeraars en de patiëntenorganisaties groter dan bij de anderen.     
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2. De bereidheid te betalen voor diensten van het CBZ 

Bij dit onderwerp dient een verschil te worden gemaakt tussen: 
- de bereidheid van brancheorganisaties om structureel aan het CBZ mee te betalen en 
- de bereidheid van hun leden – instellingen om voor de diensten van het CBZ te betalen. 
  
De bereidheid onder de stakeholders aan de diensten van het CBZ mee te betalen, verschilt. De 
brancheorganisaties van de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars spreken een dergelijke 
bereidheid uit. Overigens zijn er tussen de stakeholders verschillen betreffende de voorkeuren 
voor de wijze waarop medefinanciering gestalte zou kunnen krijgen. De patiëntenorganisaties zijn 
niet bereid mee te betalen hetgeen kan worden verklaard uit het feit dat zij niet beschikken over 
een eigen geldstroom.  
 
De bereidheid van de instellingen is in dit onderzoek niet rechtstreeks onderzocht. Een 
onderzoek naar wensen van individuele instellingen en hun bereidheid daarvoor te betalen zou 
een marktverkenning vergen. In het onderhavige onderzoek naar de positie van stakeholders is 
niettemin gebleken dat de brancheorganisaties het belang van het CBZ voor hun leden erkennen 
en bereid zijn de diensten van het CBZ bij hun leden aan te bevelen. Wat betreft het geven van 
een second opinion gaf één van de brancheorganisaties aan dat de leden daar zeer waarschijnlijk 
wel voor willen betalen, omdat het voor het bouwproces waardevolle informatie oplevert en de 
kosten van een second opinon ten opzichte van de bouwsom zeer beperkt zijn. 
    
De aarzelingen die de caresector heeft betreffende de betalingsbereidheid houden verband met 
drie soorten overwegingen: 
- overwegingen waarin wordt verondersteld dat ‘de markt’ in de behoefte aan diensten zal 

voorzien. In de caresector – het sterkst in de geestelijke gezondheidszorg - is deze overweging 
sterker aanwezig dan in de curesector. Dit kan worden verklaard door het kleiner belang van 
vastgoed in het totaal van het strategisch beleid van instellingen in de caresector; 

- overwegingen die – in samenhang met de boven genoemde verschillen van relevantie – 
voortvloeien uit de relatie tussen de brancheorganisaties en hun leden. De beleidsvrijheid van 
brancheorganisaties ten opzichte van hun leden is in toenemende mate aan beperkingen 
onderhevig. Brancheorganisaties hebben te maken met kritische instellingen die niet zonder 
meer en louter op het gezag van de brancheorganisatie met beleidsvoorstellen instemmen te 
meer indien de beleidsvoorstellen gepaard gaan met een verhoging van de contributie.  

- Een probleem dat hierbij een belangrijke rol speelt, is de verhouding tussen grote en kleine 
instellingen. Grote instellingen hebben meer vermogen tot veranderen en meer middelen om 
anderen hierbij in te schakelen dan kleine instellingen. Brancheorganisaties hebben de neiging 
van medebetaling af te zien indien een voorziening niet voor alle leden toegevoegde waarde 
heeft. De verschillen tussen de leden – instellingen worden geaccentueerd door de 
verschillende deelmarkten (segmenten) waarop men actief is.       

- overwegingen die verwijzen naar de competenties van het CBZ. De stakeholders zien het 
CBZ verkeren in een ‘dubbelrol’ van controleur en adviseur. Zij nemen waar dat het CBZ 
initiatieven neemt om met de ‘dubbelrol’ naar behoren om te gaan maar vragen zich ook af of 
het CBZ het vermogen zal (blijven) tonen om zich meer op de belangen van de sector te 
richten. 
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3.4 Conclusie 
Wij vatten de bevindingen van het stakeholders onderzoek samen in zeven conclusies. 

Conclusie 1 

De interviews met representanten van de stakeholders verliepen in het algemeen voorspoedig. De 
meeste respondenten betoonden zich (zeer) bereid aan het onderzoek medewerking te verlenen 
omdat het hier in hun visie een belangrijk onderwerp betreft. De respondenten voelen zich in het 
algemeen betrokken bij het CBZ en beschikken over een redelijke tot grote hoeveelheid kennis 
over het CBZ en de beoogde rol als expertisecentrum. Het CBZ en de stakeholders onderhouden 
een stakeholderrelatie die wordt gekenmerkt door wederkerigheid. Het CBZ heeft structureel 
overleg met de stakeholders die in het onderzoek zijn opgenomen. Het overleg vindt ongeveer 
twee maal per jaar plaats. 

Conclusie 2 

De stakeholders willen in grote meerderheid het CBZ tenminste voorlopig als expertisecentrum 
behouden. De stakeholders wijzen hierbij op het belang dat ligt in de consolidatie van het 
samengaan van expertise en onafhankelijkheid. De stakeholders plaatsen in hun argumentatie 
diverse accenten:  
- de teloorgang van de expertise zou een verlies voor de sector zijn;  
- er is een behoefte aan diensten die vooralsnog door de markt niet zullen worden geleverd; 
- voorkomen moet worden dat althans op de kortere termijn zich door het gebrek aan 
countervailing power risico’s voordoen betreffende ‘verkeerde’ gebouwen en desinvesteringen.  
 
Dit standpunt wordt onderstreept door de kennis van en de betrokkenheid bij de toekomst van 
het CBZ die de stakeholders demonstreren. De bereidheid van de stakeholders om het CBZ 
daadwerkelijk te steunen in de besluitvorming over zijn toekomstige rol wijst in dezelfde richting. 

Conclusie 3 

De stakeholders benadrukken dat de verder weg gelegen toekomst onzeker is waardoor het 
‘eindplaatje’ lastig is te beschrijven. De stakeholders stellen zich op het standpunt dat het CBZ als 
expertisecentrum tenminste tijdelijk in de lucht moet worden gehouden. 

Conclusie 4 

De verwachtingen van de betrokken stakeholders weerspiegelen hun strategische visie die zij op 
het onderwerp hebben. Hun posities ten aanzien van de toekomst van het CBZ vertonen 
verschillen. In het onderzoek werden hiervoor diverse verklaringen geopperd. Volgens de 
geïnterviewden kunnen de verschillen als volgt worden verklaard: 
- de meest voor de hand liggende verklaring is dat de stakeholders kunnen worden 

onderscheiden in de twee categorieën ‘aanbieders’ en ‘patiënten’ die verschillende rollen in het 
stelsel vervullen en daarom verschillende belangen bij het CBZ als expertisecentrum hebben; 
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- de brancheorganisaties verschillen onderling naar de mate waarin bouw en kapitaallasten voor 
hun strategische (markt)positie relevant zijn. Zo kan het belang van de ziekenhuiswereld als 
groter worden getaxeerd dan dat van de caresectoren; 

- de brancheorganisatie verschillen ook naar de mate van beleidsvrijheid die bestuurders menen 
te hebben ten opzichte van hun achterban. Vooral in de caresector worden door de 
bestuurders de leden – organisaties als kritisch over een mogelijk commitment van hun 
organisatie gezien. Delen van de achterban hebben meer, minder of geen belang bij het CBZ 
als expertisecentrum.  

- de houding van de achterban kan niet los worden gezien van aarzelingen die delen van de 
leden hebben bij de dubbelrol van het CBZ en herinneringen aan de ‘oude’ rol van het CBZ 
als controleur. 

Conclusie 5 

De belangen die de brancheorganisaties van aanbieders (NVZ, VGN, ACTIZ en GGZ – NL) bij 
het CBZ als expertisecentrum verwoorden, hoeven niet gelijkluidend te zijn met die van hun 
achterbannen. Zo verschilt de visie van de NVZ van die van de achterban waarin sommige 
instellingen geen of weinig wensen heeft betreffende taken van het CBZ. De interviews met 
representanten van de individuele instellingen geven eveneens – soms aanzienlijke – verschillen te 
zien die in de tegengestelde richting gaan i.c. juist meer wensen dan waarvoor de eigen 
brancheorganisatie opteert. Dit is bijvoorbeeld het geval in de geestelijke gezondheidszorg.  

Conclusie 6 

In hun beschouwingen over een toekomst van het CBZ als expertisecentrum uiten de 
stakeholders ook hun aarzelingen betreffende het vermogen van het CBZ om de nieuwe rol(len) 
waar te maken. Hierbij gaat het om het vermogen de ‘oude’ rol los te laten die voortvloeit uit het 
bouwregime. De opmerkingen over dit onderwerp wijzen in dezelfde richting als de gegevens 
over het imago van het CBZ zoals verwoord in het onderzoek naar klanttevredenheid (zie het 
onderzoek Klanttevredenheid Bouwkostennota 2003. 

Conclusie 7  

Zoals in paragraaf 1 is gesteld, berust de selectie van geïnterviewde stakeholders op een initiële en 
grove indeling aan de hand van de power/interest matrix. Het onderzoek geeft aanleiding tot het 
aanbrengen van enige nuancering van de initiële indeling: 
- onder de aanbieders zijn de verschillen in belang aanzienlijk. In grote lijnen zijn de belangen 

van de ziekenhuissector groter dan dat van de caresector; 
- de belangen van de afnemers (patiënten en verzekeraars) bij een (tenminste tijdelijk) 

voortbestaan van het CBZ zijn geprofileerder dan van de aanbieders (de zorginstellingen). 
Dat kan worden geïnterpreteerd vanuit de cruciale rol van de afnemers in het vernieuwde 
stelsel dat hun positie bewust heeft versterkt. Voor ZN ligt het belang in sterke mate bij een 
CBZ dat relevante aspecten van kwaliteit kan beoordelen en als zodanig de regierol van de 
zorgverzekeraars kan helpen realiseren. Voor de NPCF geldt dat het CBZ een belangrijke rol 
kan spelen in het laten doorklinken van de stem van de patiënt in de kwaliteit van gebouwen. 
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4 Subsidie voor het CBZ? 

4.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat er drie taken zijn die het CBZ kan verrichten en die 
bijdragen aan het verminderen van markt- dan wel reguleringsfalen: 
1. innovatie: bevorderen innovatie op kwaliteit/functionaliteit van bestaande bouw en 

nieuwbouw; 
2. second opinion: beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van nieuwbouwplannen; 
3. monitoring/certificering: beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van bestaande bouw. 
 
De volgende vraag is of de overheid deze taken moet financieren of dat het markt- en 
reguleringsfalen ook op een andere manier kan worden opgelost. Een volgende vraag is of de 
wijze van overheidsingrijpen voldoet aan Europese regelgeving. In de volgende paragrafen 
beantwoorden we deze vragen.  

4.2 Wijze van overheidsingrijpen 
Bij innovatie ligt subsidiëring van een instituut als het CBZ voor de hand. Verspreiding van 
innovaties is een ondernemingoverstijgende activiteit, waarvoor de rekening niet bij individuele 
ondernemingen kan worden gelegd. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat ook branche-
organisaties (ZN en NVZ) bereid zijn mee te betalen aan een CBZ dat innovaties verspreid.  
 
Voor second opinons over bouwplannen ligt dit anders. Verwacht mag worden dat er voor het 
verrichten van een second opinion op bouwplannen bereidheid is te betalen bij individuele 
marktpartijen (zie hoofdstuk 3). Zij hebben baat bij een onafhankelijk advies over bouwplannen. 
De kosten van een second opinion vallen in het niet ten opzichte van de totale bouwsom. 
Correctie van marktfalen zou in dit geval niet een subsidie aan het CBZ hoeven te zijn, maar zou 
ook  een wettelijke verplichting voor zorginstellingen kunnen zijn om een second opinion te laten 
verrichten. De zorginstellingen kunnen daar vervolgens zelf voor betalen. Van belang is wel dat 
de second opinion door een onafhankelijk bureau wordt verricht. De overheid kan dit bewaken 
door onafhankelijke bureaus met voldoende expertise te certificeren. Zorginstellingen worden 
dan verplicht de second opinion door een gecertificeerd bureau te laten verrichten. 
 
De rekening voor het monitoren van de kwaliteit en kosten van bestaande bouw van 
zorginstellingen kan mogelijk ook bij individuele zorginstellingen worden neergelegd. Individuele 
zorginstellingen kunnen belang hebben bij een certificaat waarmee zij naar hun klanten toe 
kunnen laten zien dat ze een goede prijs/kwaliteit verhouding leveren. Gezien de nog beperkte 
concurrentie is het belang van instellingen bij certificering echter gering. Een andere mogelijkheid 
is de rekening neer te leggen bij de verzekeraars. Met name in de ziekenhuissector hebben 
verzekeraars belang bij het monitoren van de kosten. Of ze ook belang hebben bij een hoge 
kwaliteit is nog onduidelijk. In de AWBZ-sectoren zijn de belangen van verzekeraars kleiner.  
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Samenvattend ligt de volgende wijze van overheidsingrijpen het meest voor de hand: 
1. innovatie: subsidie 
2. second opinion: wettelijke verplichting second opinion te laten geven door een door de 

overheid gecertificeerd bureau 
3. monitoring kwaliteit: subsidie 

4.3 Europese regelgeving 
De vraag is of Europese staatssteunregels van toepassing zijn op een subsidie voorm het CBZ of 
certificering van het CBZ als instituut dat second opinions mag verrichten. Deze vraag 
beantwoorden we in paragraaf 4.2. In paragraaf 4.3  behandelen we vervolgens de vrijstellingen 
van het verbod op steunmaatregelen, die mogelijk van toepassing zijn op toekomstige taken van 
het CBZ. 

Staatssteun 

Aangezien alle mogelijke toekomstige taken van het CBZ vallen onder de definitie van een 
economische handeling, is het CBZ aan te merken als een onderneming en als zodanig valt het  
onder de staatssteunregels. Wanneer het CBZ voor één van de beschreven taken overheidssteun 
ontvangt, is er sprake van staatssteun indien het (i) een voordeel voor het CBZ oplevert, (ii) met 
staatsmiddelen wordt bekostigd, (iii) alleen ten gunste komt van het CBZ en (iv) de mededinging 
verstoort en het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt. In het vervolg worden 
deze voorwaarden voor de verschillende taken kort doorlopen. 
 
Voordeel 
Er is sprake van een voordeel indien de begunstigde iets ontvangt dat hij onder normale 
omstandigheden van een particuliere investeerder niet zou hebben ontvangen. De mogelijke 
taken voor het CBZ komen allen voort uit een vorm van marktfalen en worden vanuit de markt 
dan ook niet volledig gefinancieerd. Bij alle mogelijke taken van het CBZ is in principe dus sprake 
van een voordeel.   
 
Met staatsmiddelen bekostigd 
Het begrip ‘met staatsmiddelen bekostigd’ omvat niet alleen subsidies, maar ook 
lastenverlichtende maatregelen (garanties, zachte leningen, etc.). Het maakt hierbij niet uit of het 
voordeel rechtstreeks door de overheid wordt verleend of door een publiek- of privaatrechterlijke 
instantie die door de overheid is aangesteld om de steun te beheren. Alle mogelijke taken van het 
CBZ zijn in zekere mate met staatsmiddelen bekostigd, omdat de markt deze taken zelf uit 
zichzelf niet (volledig) financiert. Als de overheid een second opinion op bouwplannen verplicht 
stelt, dan is er geen sprake van staatssteun aangezien de markt in dat geval de kosten voor een 
second opinion betaalt. 
 
Selectiviteit 
Er is slechts sprake van staatssteun als één of meer bepaalde ondernemingen of bepaalde 
producties worden bevoordeeld. Dat is bij de toekomstige taken van het CBZ in principe het 
geval.  
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Verstoring mededinging en beïnvloeding handelsverkeer 
Als uitgangspunt geldt dat bevoordeling van een onderneming noodzakelijkerwijs leidt tot een 
verstoring van de mededinging. Dit punt betreft de kern van het Europese staatssteunrecht dat 
primair is gericht op het voorkomen van oneerlijke en ongunstige beïnvloeding van 
concurrentievoorwaarden door Europese overheden. Het beleid van de Europese Commissie ten 
aanzien van de beoordeling van de (potentiële) verstoring van de mededinging door staatssteun 
ondergaat momenteel een fundamentele verandering. In het licht van het recentelijk gelanceerde 
State aid action plan waarin less and better targetted state aid als doelstelling wordt nagestreefd, wordt 
meer dan voorheen een economische afweging gemaakt bij de beoordeling van het punt van 
verstoring van concurrentie. Ten eerste geldt hierbij dat een bevoordeling van een of enkele 
ondernemingen ten opzichte van anderen niet altijd tot een welvaartsverslechtering hoeft te 
leiden, en zelf een welvaartsverbetering kan impliceren (in het geval van dominantie). Ten tweede 
kan staatssteun een marktfalen corrigeren, waarvan de baten mogelijk opwegen tegen de kosten 
(bijvoorbeeld vanwege een verstoring van concurrentie). Beide overwegingen beginnen meer een 
meer en rol te spelen in de beoordeling van staatssteun door de Europese Commissie. Op dit 
moment moet er echter vanuit worden gegaan dat bij bevoordeling van een onderneming sprake 
is van staatssteun. 
 
Er is vervolgens ook sprake van beïnvloeding van de handel tussen lidstaten, wanneer een 
steunmaatregel de positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende 
ondernemingen in het interstatelijk handelsverkeer versterkt. Dit kan tevens steun betreffen aan 
een onderneming die uitsluitend regionale activiteiten onderneemt. De steunmaatregel zou er 
immers toe kunnen leiden dat ondernemingen uit andere lidstaten ervan afzien hun activiteiten 
naar die ene lidstaat uit te breiden. De Europese Commissie is echter wel van mening dat 
variabelen als plaats, omvang en bedrag van de maatregel ertoe kunnen leiden dat een maatregel 
het interstatelijk handelsverkeer niet ongunstig beïnvloedt. Dit kan van toepassing zijn op 
mogelijke taken van het CBZ. Bepaald moet worden of andere marktpartijen eveneens in staat 
zijn betreffende  taken te vervullen.  
 
Conclusie 
Een subsidie aan het CBZ valt vrijwel zeker onder de staatssteunregels. Een wettelijke 
verplichting voor zorginstellingen om een second opinion te vragen aan een gecertificeerd bureau 
valt niet onder de staatssteunregels. 

Vrijstellingen 

Wanneer is vastgesteld dat sprake is van een steunmaatregel betekent dit niet automatisch dat de 
steunmaatregel verboden is. Op het verbod tot steunmaatregelen is namelijk een aantal 
vrijstellingen geformuleerd.  
 
Diensten van algemeen economisch belang 
Voor alle beoogde taken van het CBZ zijn allereerst de regels voor diensten van algemeen 
economisch belang van belang. Een dienst van algemeen economisch belang verschilt van 
gewone diensten in die zin dat de overheid van mening is dat deze verleend moet worden, zelfs 
wanneer de dienstverlening onvoldoende rendabel is. Overheidssteun voor de uitvoer van deze 
taak kan vervolgens aangemerkt worden als compensatie voor de uitvoering van een dienst van 
algemeen economisch belang.  
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Een dienst van algemeen economisch belang wordt niet als steunmaatregel gekwalificeerd indien 
aan een viertal voorwaarden is voldaan. Het CBZ moet daadwerkelijk met de dienst belast zijn, er 
mag geen sprake zijn van overcompensatie, de berekening van de compensatie moet volledig 
objectief en transparant zijn en wanneer er geen openbare aanbestedingsprocedure is gevolgd, 
moet de compensatie op de kosten van een gemiddeld goed beheerde onderneming worden 
gebaseerd. Als hieraan niet wordt voldaan wordt in eerste instantie gekeken naar de Beschikking1, 
waarin staat aangegeven onder welke voorwaarden een steunmaatregel gerechtvaardigd is. Valt 
een maatregel eveneens buiten de Beschikking, dan volgt toetsing aan de hand van de 
Kaderregeling2. Zowel de Beschikking als de Kaderregeling besteden veel aandacht aan de 
berekening en de hoogte van de compensatie. Dit is om te voorkomen dat de begunstigde 
overgecompenseerd wordt. Er is sprake van overcompensatie indien de compensatie meer 
bedraagt dan de netto kosten inclusief een redelijk rendement. 
 
Kaderregeling onderzoek en ontwikkeling 
Verder is de kaderregeling inzake staatsteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie3 van 
toepassing op de taken die betrekking hebben op verspreiding van innovaties. Hierin worden drie 
dingen afgewogen. Allereerst kijkt de Commissie naar de doelstelling van de steunmaatregel. Is 
deze gericht op het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie? Vervolgens komen 
het ontwerp en de effecten van de steunmaatregel aan bod. Is staatssteun een geschikt 
beleidsinstrument? Stimuleert de steun het gedrag van ondernemingen in positieve zin? Kan deze 
gedragswijziging met minder steun worden verkregen? Ten slotte weegt de Commissie de baten 
van de steunmaatregel af tegen de verstoringen van de mededinging en de gevolgen voor het 
handelsverkeer.  
 
De subsidies worden op projectbasis beoordeeld. De begunstigde mag voor de verspreiding van 
innovaties over een periode van drie jaar maximaal 200.000 EUR aan overheidssteun ontvangen.4 
De begunstigde heeft vervolgens nog steeds de mogelijkheid staatssteun te onvangen voor andere 
taken, waarvoor de Commissie vrijstellingen heeft geformuleerd. 
 
Conclusie 
Als de overheid goed onderbouwd dat een subsidie aan het CBZ bedoeld is voor diensten van 
algemeen economisch belang dan kan de subsidie wel onder de vrijstellingsregels van het 
staatssteunrecht vallen. Op theoretische gronden kan dit onderbouwd worden voor een 
marktordening op basis van de huidige kabinetsplannen. Hiervoor moeten echter de taken eerst 
nauwkeurig omschreven worden. Daarnaast moet de hoogte van de subsidie aan stringente eisen 
voldoen: kruissubsidiëring van marktactiviteiten moet worden voorkomen en de subsidie mag 
niet hoger zijn dan voor een efficiënte uitvoering van de taak nodig is. 

                                                        
1 Beschikking betreffende de toepassing van artikel 86 lid 2 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van 

compensaties voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang belaste ondernemingen zijn toegekend, PbEG 2005, L 312/67. 

2 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, PbEG 
2005, C 297/4. 

3 Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, PbEG 2006, C 
323/1. 

4 Onverminderd de mogelijkheid ook ten behoeve van andere in aanmerking komende uitgaven de-minimissteun 
te ontvangen. 
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4.4 Conclusie 
Er zijn drie taken die het CBZ kan verrichten en die bijdragen aan het verminderen van markt- 
dan wel reguleringsfalen: 
1. innovatie: bevorderen innovatie op kwaliteit/functionaliteit van bestaande bouw en 

nieuwbouw; 
2. second opinion: beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van nieuwbouwplannen; 
3. monitoring/certificering: beoordelen kwaliteit/functionaliteit en kosten van bestaande bouw. 
 
Voor de eerste en de derde taak ligt subsidie van het CBZ het meest voor de hand. Deze kosten 
daarvan kunnen niet of niet geheel bij marktpartijen worden neergelegd. Een subsidie aan het 
CBZ valt vrijwel zeker onder de Europese staatssteunregels. Als de overheid goed onderbouwd 
dat een subsidie aan het CBZ bedoeld is voor diensten van algemeen economisch belang dan kan 
de subsidie wel onder de vrijstellingsregels van het staatssteunrecht vallen. 
 
Voor de tweede taak ligt dat anders. Individuele zorginstellingen kunnen de kosten van een 
second opinion op nieuwbouwplannen makkelijk dragen. De kosten daarvan bedragen slechts 
een fractie van de bouwsom. Zij hebben ook zelf belang bij een second opinion. Vanwege een 
gebrek aan concurrentie is dat belang echter nog niet zo groot dat deze taak volledig aan de markt 
kan worden overgelaten. Het wettelijk verplicht stellen van het laten verrichten van een second 
opinion door een door de overheid gecertificeerd bureau is voldoende om de markt goed te laten 
werken. Een dergelijke verplichting valt niet onder de staatssteunregels. 
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Bijlage 1 Informatie bij stakeholders-
onderzoek 

Bijlage 1. A Methodologische aspecten van het stakeholderonderzoek 

Het stakeholderonderzoek onderzoekt de relaties tussen: 
- een actor en zijn beleid  
- en partijen die belang hebben bij dat beleid.  
  
Een stakeholder van een organisatie of organisatorische eenheid (bijvoorbeeld een business unit) 
is een persoon of collectiviteit die het vermogen heeft de doelbereiking van een organisatie te 
bevorderen, tegen te gaan of de doelstellingen van de actor te wijzigen. Stakeholders oefenen – 
kortom – macht en invloed uit op beleid van organisaties.  
 
Stakeholders onderhouden (op enigerlei wijze en met verschillende bindingsintensiteiten) een 
relatie met de actor. Dit impliceert dat zij niet alleen macht en invloed uitoefenen maar ook 
object zijn van macht en invloed van de actor. Samengevat: stakeholders hebben het vermogen 
beleid te veranderen maar zijn zelf ook vatbaar voor macht en invloed van de actor. 
Stakeholders zijn deel van een relatie. De stakeholderrelatie is per definitie wederkerig. Maar dat 
betekent nog niet dat de relatie ook gelijkwaardig is. Sterker nog, de relatie is zelden gelijkwaardig. 
De asymmetrie van de stakeholderrelatie wordt veroorzaakt door de onbalans die kan bestaan in 
bepaalde aspecten van de relatie. Bijvoorbeeld: 
 
- de kennis van elkaars beleid en belangen kan verschillen. Veelal realiseren stakeholders zich niet 
of nauwelijks dat zij betrokken zijn in een stakeholderrelatie; 
 
- de betrokkenheid bij elkaars beleid kan verschillen. Het kan zijn dat stakeholders zich 
ternauwernood bewust zijn van hun positie. Men spreekt dan wel van ‘slapende’ stakeholders. 
Voorts kunnen de organisaties in meerdere of mindere mate betrokken zijn bij het wel en wee 
van de actor. In dat soort gevallen worden zij soms beïnvloed vooraleer zij hun rol als 
stakeholder kunnen spelen. Zij moeten eerst worden geactiveerd van partij in het netwerk naar de 
positie van stakeholder; 
 
- de relevantie van de bronnen kan tenslotte ook verschillen. De middelen die de organisatie 
nodig heeft om te kunnen functioneren, worden voor een groot deel van buiten betrokken. De 
beschikking over bepaalde bronnen is een belangrijke machtsbasis van stakeholders. Sommige 
stakeholders beheersen bronnen die voor de organisatie cruciaal zijn voor het functioneren. Dat 
kunnen mensen of middelen zijn of de toegang tot dezen. 
 
Deze kenmerken houden ook in dat elke stakeholderrelatie uniek is. Elke stakeholderrelatie is een 
specifieke ruilrelatie met een bepaalde combinatie van kenmerken. Stakeholdermanagement is het 
managementgebied van de organisatie (of organisatorische eenheid) dat met de inzet van 
bepaalde middelen beoogt de stakeholderrelaties te sturen - althans hanteerbaar te maken - en te 
houden. Daarbij moet worden uitgegaan van de uniciteit van elke relatie dus van maatwerk 
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Bijlage 1. B Groslijst en aandachtspunten voor de interviews met de 
geselecteerde stakeholders 

Groslijst 
IGZ 
NZa 
ACTIZ 
NVZ 
GGZ – NL 
VGN 
NPCF 
EuHPN 
NVTG 
STAGG 
Waarborgfonds voor de Zorgsector 
RIVM 
RGD 
TNO 
TU – Twente 
NIZW 
CBO 
adviesbureaus 
gemeenten 
zorgkantoren 
instellingen 

Aandachtspunten voor de interviews 
1. Introductie door onderzoeker 
- doelstelling en achtergronden van het onderzoek 
- structuur van het onderzoek 
- samenwerking iBMG/SEO 
2. Kennis van (strategisch) beleid van het CBZ 
- dominant beleid: van CBZ naar ‘expertisecentrum’  
- mate van geïnformeerdheid van stakeholder: groot/matig/klein 
- kanalen van informatieoverdracht naar stakeholder 
- eventuele onduidelijkheden aan de kant van de stakeholder  
3. Belangen van stakeholder bij CBZ beleid 
Per onderscheiden (toekomstige) taak van het nieuwe CBZ: 
- eventuele kanttekeningen van stakeholder bij taken CBZ 
4. Positie ten opzichte van voorgestelde beleid 
Duiden in termen van mate van bereidheid tot het geven van steun: 
- sterke steun 
- matige steun 
- neutraal 
- matige oppositie 
- sterke oppositie 
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5. Middelen om steun te betuigen 
- welke middelen om steun te betuigen of oppositie te plegen? 
- vermogen om bronnen te mobiliseren (macht): zelfstandig/met anderen/geen 
- bereidheid van stakeholder om initiatieven te nemen die steun of oppositie van andere 
stakeholders in het netwerk vergroten (leiderschap ofwel bereidheid tot het aangaan van 
allianties). 

Bijlage 1. C  De toepassing van de power/interest matrix 

De bewerking van de groslijst met de power/interest matrix beoogt een initiële priotering van 
stakeholders die zijn opgenomen in de groslijst. De power/interest – matrix is een methodiek die 
door het stellen van scherpe vragen combinaties van ‘hoeveelheid belang’ en ‘hoeveelheid macht’ 
wil aanleggen. De combinaties maken vervolgens de selectie van in het onderzoek op te nemen 
stakeholders mogelijk (Johnson, Scholes 2002).     
Deze bewerking bestaat in het stellen van vragen aan elke potentiële stakeholder: 
- welk belang heeft de partij bij het specifieke beleid en kan dit belang worden getaxeerd als klein 
(-) of groot (+)? Onder ‘belang’ worden de voor- en/of de nadelen verstaan die het specifieke 
beleid van een actor voor de stakeholder meebrengt. De voor- en/of nadelen kunnen worden 
vastgesteld op grond van wat als de gevestigde belangen van een stakeholder wordt aangemerkt. 
- over hoeveel macht beschikt de partij om het voorgenomen beleid te bevorderen of tegen te 
houden? Is die macht klein (-) of groot (+)? Onder ‘macht’ wordt verstaan het vermogen van de 
stakeholder de inhoud van het beleid van de actor te (doen) veranderen. 
 
De combinatie van macht en belang wordt vastgesteld op basis van een robuuste redenering. De 
redenering kan worden versterkt door gebruik te maken van testvragen zoals (Scholes 1999): 
- om het belang vast te stellen: hoe hoog staat het beleid van de actor op de prioriteitenlijst van 
de stakeholder? Is het waarschijnlijk dat de stakeholder actief steunt of opponeert? 
- om de macht vast te stellen: indien de actor zijn beleidsvoornemens zou doorzetten of 
intrekken, zou dat tot een reactie van stakeholders leiden of niet? Zo niet dan is de macht 
klaarblijkelijk niet groot. 
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Bijlage 2 Samenvatting relevante 
staatssteunregels1 
 
Krachtens artikel 87 van het EG-Verdrag vormt steun in welke vorm dan ook aan een 
onderneming staatssteun indien die steun (i) een voordeel oplevert voor de onderneming, (ii) met 
staatsmiddelen wordt bekostigd, (iii) alleen ten gunste komt van de onderneming, (iv) de 
mededinging verstoort en het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt. Voldoet een 
maatregel aan deze vereisten, dan dient de maatregel voor implementatie te worden voorgelegd 
aan de Europese Commissie (artikel 88 van het EG-Verdrag). 
 
Voordat in het navolgende nader wordt ingegaan op deze voorwaarden, besteden wij eerst 
aandacht aan ‘de begunstigden’. Slechts wanneer steun aan ondernemingen wordt verleend, is 
(mogelijk) sprake van een steunmaatregel in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag. 
 
Onderneming 
Het begrip 'onderneming' wordt niet in het EG-Verdrag gedefinieerd. In het kader van het 
mededingingsrecht heeft het Hof van Justitie Europese Gemeenschap (HvJEG) het begrip 
onderneming gedefinieerd als "elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht 
haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd". De omstandigheid dat de 
'onderneming' geen winstoogmerk heeft of een sociaal doel nastreeft, is evenmin relevant. Onder 
een economische activiteit verstaat men "iedere activiteit bestaande uit het aanbieden van 
goederen of diensten op een bepaalde markt". 
 
Voor zover een overheidsinstantie of een interne dienst daarvan economische activiteiten 
verricht, kan die overheidsinstantie of die dienst worden aangemerkt als een onderneming in 
vorenbedoelde zin en dus begunstigde zijn van een steunmaatregel. Ondernemingen waaraan een 
uitsluitend of bijzonder recht is verleend of die belast zijn met het beheer van een taak van 
algemeen economisch belang kunnen eveneens als een onderneming worden gekwalificeerd. 
 
Van economische activiteiten moeten activiteiten worden onderscheiden die wegens hun aard en 
doel en de regels waaraan zij zijn onderworpen buiten de sfeer van het economisch verkeer vallen 
(zoals bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van sociale zekerheid), alsmede activiteiten die 
neerkomen op de uitoefening van overheidsprerogatieven (zoals bijvoorbeeld de afgifte van 
rijvaardigheidsbewijzen). Ook activiteiten die in zo nauw verband staan met de uitoefening van 
een overheidsprerogatief dienen van economische activiteiten te worden onderscheiden. De 
mededingingsregels zijn niet van toepassing op deze activiteiten. 
 
Voordeel 
Er is sprake van een voordeel indien de begunstigde iets ontvangt dat hij onder normale 
marktomstandigheden niet zou hebben gehad. Hierbij wordt het zogenaamde ‘market economy 
investor’ beginsel gehanteerd. Aan de hand van dit beginsel wordt vastgesteld of een particuliere 

                                                        
1 Deze samenvatting is opgesteld door Edwin Schotanus (Van Doorne Advocaten) en Koert van Buiren (SEO 

Economisch Onderzoek). 
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investeerder onder normale marktomstandigheden ten tijde van de maatregel een zelfde voordeel 
zou hebben verstrekt. Die particuliere investeerder dient te streven naar rendement op langere 
termijn. 
 
Het "market economy investor" beginsel biedt overigens niet in alle omstandigheden het juiste 
uitgangspunt. Ten aanzien van een onderneming belast met een dienst van algemeen belang dient 
rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat van 'normale marktomstandigheden' 
geen sprake is, nu die onderneming actief is op een gereserveerde markt. In dergelijke situaties 
kunnen de door die onderneming gedragen kosten als objectieve en controleerbare elementen 
worden aangemerkt. Er is geen sprake van een voordeel indien de tegenprestatie volstaat ter 
dekking van alle bijkomende variabele kosten voor de verleende diensten, plus een passende 
bijdrage in de vaste kosten, alsmede een passende vergoeding voor het eigen kapitaal voor zover 
dit wordt gebruikt voor de aan concurrentie openstaande activiteiten en indien er geen 
aanwijzingen zijn dat deze elementen zijn onderschat of willekeurig zijn vastgesteld. Deze test 
dient te worden toegepast bij de beoordeling van kruissubsidiëring. 
 
Er is verder geen sprake van een voordeel indien de maatregel is te beschouwen als een 
compensatie die de tegenprestatie vormt voor de prestaties die de begunstigde onderneming(en) 
hebben verricht om een taak van algemeen economisch belang uit te voeren. Een compensatie 
impliceert dat de begunstigde in werkelijkheid geen voordeel heeft ontvangen en hem dus niet in 
een gunstigere positie ten opzichte van concurrerende ondernemingen heeft geplaatst. 
 
Hoe verhoudt de wijze van financiering van diensten van algemeen economisch belang zich ten 
opzichte van de regels omtrent staatssteun? In het 'Altmark'-arrest oordeelt het HvJEG dat een 
compensatie niet als een steunmaatregel kan worden gekwalificeerd indien aan een viertal 
cumulatieve voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn: 
de begunstigde dient daadwerkelijk belast te zijn met een dienst van algemeen economisch belang 
en die dienst moet duidelijk omschreven zijn; 
bij de berekening van de compensatie dient volledige objectiviteit en transparantie in acht te 
worden genomen (zogenaamde 'ex-ante parameters'); 
er mag geen sprake zijn van overcompensatie; en 
wanneer geen openbare aanbestedingsprocedure is gevolgd, dient de compensatie op de kosten 
van een gemiddeld goed beheerde onderneming te worden gebaseerd. 
 
Als gevolg van het 'Altmark'-arrest zag de Europese Commissie zich genoodzaakt om de 
verhouding tussen de financiering van diensten van algemeen economisch belang en de 
staatssteunregels te verduidelijken. Dit heeft geresulteerd in een Beschikking1 en een 
Kaderregeling2 die regels bevatten waaronder een steunmaatregel op grond van artikel 86 lid 2 
van het EG-Verdrag gerechtvaardigd is.  
 

                                                        
1  Beschikking betreffende de toepassing van artikel 86 lid 2 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm 

van compensaties voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang belaste ondernemingen zijn toegekend, PbEG 2005, L 312/67. 

2  Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, 
PbEG 2005, C 297/4. 
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Met de publicatie van de Beschikking en de Kaderregeling bestaat er ten aanzien van de 
verhouding tussen de financiering van een dienst van algemeen economisch belang en de 
staatssteunregels een drietrapsraket. Een compensatiemaatregel die aan de Altmark-criteria 
voldoet, is geen steunmaatregel omdat deze de begunstigde geen voordeel verschaft, maar valt 
aan te merken als een tegenprestatie voor het verrichten van een dienst van algemeen 
economisch belang. Voldoet de compensatiemaatregel niet aan de Altmarkcriteria, dan is er 
sprake van een steunmaatregel die -indien aan de voorwaarden van de Beschikking wordt 
voldaan- op grond van artikel 86 lid 2 van het EG-Verdrag gerechtvaardigd is en uit dien hoofde 
krachtens de Beschikking van de aanmeldingsverplichting van artikel 88 lid 3 van het EG-
Verdrag is vrijgesteld. Voor de compensatiemaatregel die aan de Altmark-criteria voldoet noch 
binnen de reikwijdte van de Beschikking valt, geldt de Kaderregeling. Een dergelijke maatregel 
dient bij de Europese Commissie te worden aangemeld, die vervolgens aan de hand van de 
Kaderregeling beoordeeld zal worden. 
 
Zowel de Beschikking als de Kaderregeling besteden veel aandacht aan de berekening van de 
hoogte van de compensatie om te voorkomen dat de begunstigde overgecompenseerd wordt. Er 
is sprake van overcompensatie indien de compensatie meer bedraagt dan de netto kosten 
inclusief een redelijk rendement die verband houden met de uitvoering van een dienst van 
algemeen economisch belang. Overcompensatie wordt niet als noodzakelijk voor het verrichten 
van een dienst van algemeen economisch belang beschouwd en wordt dientengevolge als 
onverenigbare staatssteun aangemerkt die terugbetaald moet worden. 
 
Verstoring van de mededinging  
Een steunmaatregel is in strijd met artikel 87 EG-Verdrag indien deze leidt tot verstoring van de 
mededinging en de handel tussen Lidstaten beïnvloedt. Uitgangspunt is dat bevoordeling van een 
onderneming noodzakelijkerwijze leidt tot een verstoring van de mededinging. De begunstigde 
onderneming wordt in een betere concurrentiepositie gebracht dan ondernemingen aan wie een 
dergelijk voordeel niet worden toegekend.  
 
Dit punt betreft de kern van het Europese staatssteunrecht dat primair is gericht op het 
voorkomen van oneerlijke en ongunstige beïnvloeding van concurrentievoorwaarden door 
Europese overheden. Het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van de beoordeling van 
de (potentiële) vertoring van de mededinging door staatssteun ondergaat momenteel een 
fundamentele verandering. In het licht van het recentelijk gelanceerde State aid action plan waarin 
less and better targetted state aid als doelstelling wordt nagestreefd, wordt meer dan voorheen een 
economische afweging gemaakt bij de beoordeling van het punt van verstoring van concurrentie. 
Ten eerste geldt hierbij dat een bevoordeling van een of enkele ondernemingen ten opzichte van 
anderen niet altijd tot een welvaartsverslechtering hoeft te leiden, en zelf een welvaartsverbetering 
kan impliceren (in het geval van dominantie). Ten tweede kan staatssteun een marktfalen 
corrigeren, waarvan de baten mogelijk opwegen tegen de kosten (bijvoorbeeld vanwege een 
verstoring van concurrentie). Beide overwegingen beginnen meer een meer en rol te spelen in de 
beoordeling van staatssteun door de Europese Commissie. 
 
Met staatsmiddelen bekostigd 
Wil er sprake zijn van een met artikel 87 EG-Verdrag strijdige steunmaatregel, dan dient die 
maatregel de overheid geld te kosten. De maatregel kan zich in verschillende vormen voordoen. 
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Het begrip steun omvat niet alleen positieve prestaties (zoals subsidies), maar ook maatregelen 
die, in verschillende vormen, de lasten verlichten, die normaliter op het budget van een 
onderneming drukken, waaronder garanties, zachte leningen, staatsaandeelhouderschap, etc.. 
 
Het maakt hierbij niet uit wanneer het voordeel rechtstreeks door de overheid wordt verleend of 
door een publiek- of privaatrechtelijke lichamen die door de overheid zijn ingesteld of 
aangewezen om de steun te beheren. In het laatste geval kan de maatregel aan de overheid 
worden toegerekend. Hiervan is geen sprake indien de maatregel autonoom en onafhankelijk van 
de overheid wordt genomen. Bij die beoordeling spelen de volgende omstandigheden een rol: 
- de overheid controleert het merendeel van het kapitaal, beschikt over het merendeel van de 

stemrechten en/of benoemt het merendeel van de leden van het bestuurlijke en het 
toezichthoudende orgaan van het publiek- of privaatrechtelijke lichaam; 

- het publiek- of privaatrechtelijke lichaam stelt de betrokken maatregel zelfstandig vast en 
dient niet als instrument voor de uitvoering van een door de overheid vastgesteld beleid; 

- de financiering van de aldus vastgestelde doelstellingen geschiedt volledig zelfstandig en niet 
direct of indirect door middel van bijdragen van de overheid; 

- het publiek- of privaatrechtelijke lichaam stelt de wijze van financiering en de hoogte van de 
bijdrage zonder enig ingrijpen van de overheid vast; en 

- de overheid heeft geen mogelijkheid het gebruik van de eigen middelen van het publiek- of 
privaatrechtelijke lichaam te bepalen. 

 
Selectiviteit 
Er is slechts sprake van staatssteun indien één of meer bepaalde ondernemingen of bepaalde 
producties worden bevoordeeld. Artikel 87 van het EG-Verdrag is derhalve niet van toepassing 
op algemene maatregelen die van toepassing zijn op alle ondernemingen in een lidstaat en die 
voldoen aan objectieve, non-discriminatoire en niet-discretionaire voorwaarden. Er is evenmin 
sprake van selectieve bevoordeling indien de maatregel wordt gerechtvaardigd door de aard en 
opzet van het stelsel waarvan de maatregel deel uitmaakt. 
 
Beïnvloeding van de handel tussen lidstaten 
Er is sprake van beïnvloeding van de handel tussen lidstaten wanneer een steunmaatregel de 
positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het 
intracommunautaire handelsverkeer versterkt. Dit betekent overigens niet dat de begunstigde 
onderneming zelf aan het intracommunautaire handelsverkeer deelneemt. Ook steun die is 
verleend aan een onderneming die uitsluitend lokale of regionale activiteiten onderneemt, is in 
staat het interstatelijk handelsverkeer te beïnvloeden. De steunmaatregel zou er immers toe 
kunnen leiden dat ondernemingen uit andere lidstaten ervan afzien hun activiteiten naar die ene 
lidstaat uit te breiden. De omstandigheid dat het steunbedrag betrekkelijk gering is of de 
begunstigde onderneming vrij klein, sluit de mogelijkheid niet uit dat het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed. 
 
Niettemin zijn niet alle steunmaatregelen in staat het interstatelijk handelsverkeer merkbaar te 
beïnvloeden. De Europese Commissie is van mening dat omstandigheden zoals plaats, omvang 
en bedrag van de maatregel ertoe kunnen leiden dat een maatregel het interstatelijke 
handelsverkeer niet ongunstig beïnvloedt. Het Europees Parlement lijkt deze visie van de 
Europese Commissie te delen voor zover het lokale overheidsdiensten betreft. 
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De mededinging en het interstatelijk handelsverkeer worden niet ongunstig beïnvloedt door 'de 
minimis'-steun. 'De minimis'-steun omvat steun waarvan het bedrag over een periode van drie 
jaar een plafond van EUR 100.000 niet overschrijdt1. Op 12 juni 2006 heeft de Europese 
Commissie een voorstel tot verhoging van dit plafond naar EUR 200.000 gepubliceerd2. Daarbij 
dient te worden opgemerkt dat die referentieperiode van verschuivende aard is. Overigens dient 
ervoor te worden gewaakt dat er geen sprake is van cumulatie van 'de minimis'-steun. 
 
Verdragsrechtelijke en groepsvrijstellingen 
Wanneer éénmaal is vastgesteld dat sprake is van een steunmaatregel betekent dit niet 
automatisch dat de steunmaatregel verboden is. Op het verbod tot steunmaatregelen is namelijk 
een aantal vrijstellingen geformuleerd. Een aantal daarvan volgt uit artikel 87 lid 2 en 3 van het 
EG-Verdrag, terwijl een aantal andere in zogenaamde groepsvrijstellingen is neergelegd. Een 
voorbeeld van een verdragsrechtelijke uitzondering betreft steun om de ontwikkeling van 
bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te 
vergemakkelijken. Een voorbeeld van een groepsvrijstelling betreft de vrijstelling voor bepaalde 
typen opleidingssteun3. 
 
Daarnaast heeft de Europese Commissie allerlei mededelingen en richtsnoeren gepubliceerd aan 
de hand waarvan zij beoordeelt of een bepaalde maatregel verenigbaar is met de 
gemeenschappelijke markt. Een voorbeeld daarvan is de kaderregeling inzake staatssteun voor 
onderzoek en ontwikkeling en de regels voor diensten van algemeen economisch belang4. 
 

                                                        
1  Verordening 69/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het 

EG-Verdrag op de-minimissteun, PbEG 2001, L 10/30. 
2  Ontwerp voor een nieuwe verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 

en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun, PbEG 2006, C 137/4. 
3  Verordening 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het 

EG-Verdrag op opleidingssteun, PbEG 2001, L 10/20. 
4  Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, PbEG 

2006, C 323/1. 



 



 


