
 

                         
 

    

     

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Met het oog op de procedurevergadering van de commissie VWS van 8 september vragen wij uw 

aandacht voor het rapport ‘Evaluatie Subsidieregeling donatie bij leven’ van de Kwink groep dat 

op de agenda staat. Wij vragen u om in deze vergadering te besluiten het rapport actief te 

agenderen voor een volgend Kamerdebat met de minister over orgaandonatie.  

 

Want het rapport bevat waardevolle aanbevelingen voor verbetering van de subsidieregeling 

donatie bij leven die bijdragen aan de doelstelling ervan, namelijk het wegnemen van (financiële) 

drempels voor donatie bij leven. Enkele meer technische aanbevelingen zijn overgenomen in de 

nieuwe regeling per 1 september maar de aanbevelingen gericht op de inhoudelijke verbetering 

zijn (nog) niet opgepakt.  

 

Verder heeft de Kamer de inhoudelijke overwegingen niet kúnnen betrekken in de gevolgde 

voorhangprocedure dit voorjaar. Want de minister heeft het evaluatieonderzoek niet gelijktijdig 

met de brief van 20 mei jl. aan de Kamer gestuurd. Pas na aandringen is deze later aan de Kamer 

gestuurd op 5 juli.  

 

Verlenging regeling belangrijk voor donoren bij leven 

De subsidieregeling donatie bij leven is per 1 september verlengd voor vier jaar. Verlenging van 

deze regeling is goed nieuws voor allereerst donoren en daarmee ook voor alle patiënten die 

wachten op een donornier of lever. Want continuering van deze regeling is absoluut noodzakelijk 

omdat donoren bij leven een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het nijpende tekort aan 

donornieren (en levers); er sterven nog steeds patiënten op de wachtlijst voor een donororgaan.  

 

Op basis van deze regeling kunnen donoren net als de afgelopen jaren aanspraak maken op 

vergoeding voor kosten die direct verband houden met de donatie, en een tegemoetkoming 

ontvangen voor de eventuele inkomstenderving gedurende een beperkte periode (maximaal 13 

weken voor nierdonoren en 26 weken voor leverdonoren).  
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Aangrijpingspunten voor verbetering   

Niettemin komt een aantal waardevolle aanbevelingen niet of onvoldoende terug in de recente 

verlenging zonder dat de minister dit verder heeft onderbouwd (brief VWS, 20 mei jl.). Daarbij is 

het in onze ogen een zeer gedegen onderzoek dat op breed draagvlak kan rekenen in het ‘veld’. 

Wij onderschrijven dan ook de conclusies en aanbevelingen. Het rapport geeft concrete 

aangrijpingspunten op het verder wegnemen van (financiële) drempels voor donatie bij leven en 

daarmee ook aan verdere invulling van maatschappelijke erkenning en waardering van donoren 

bij leven.  

 

Met de verlenging per 1 september zijn enkele meer technische aanpassingen doorgevoerd 

waarmee de regeling verbetert. Andere voorgestelde aanbevelingen zijn helaas niet 

overgenomen. Hierdoor blijven, met name voor de groep van ZZP’ers, onnodige financiële 

barrières in stand die orgaandonatie bij leven in de weg kunnen staan. Naast goede en 

toegankelijk informatie hebben deze betrekking op: 

1. Toepassing van de menselijke maat bij de uitvoering van de regeling;   

2. Afdekking van het risico van eventuele inkomstenderving van ZZP’ers bij ernstige complicaties 

na de vastgestelde periode. Dit is voor nierdonoren maximaal 13 weken (en voor leverdonoren is 

dit 26 weken). 

 

Gegeven het doel van de regeling, het wegnemen van onnodige financiële barrières, zijn juist 

deze beide aanbevelingen essentieel als financieel vangnet voor met name de groep van ZZP’ers 

in geval van uitzonderlijke omstandigheden of (ernstige) complicaties die verband houden met de 

donatie.  

 

Ter illustratie van de problematiek en impact hiervan op het leven van de betreffende donor zijn 

onderstaand enkele voorbeelden van schrijnende situaties. Situaties waarin donoren die werken 

als zelfstandige bij toepassing van de regeling tegenaan lopen. 

 

Enkele voorbeelden van bestaande financiële barrières voor ZZP’ers 

• Zzp’er is net gestart met ondernemen. In datzelfde jaar besluit ze haar nier te doneren aan 

haar broer. Na donatie is herstel langer dan de 13 weken. Dit had ze niet van tevoren 

kunnen inschatten. Ze heeft hierdoor inkomsten moeten missen. Bij het bepalen van het 

inkomstenverlies wordt een peiljaar gehanteerd. Omdat ze net is begonnen met 

ondernemen, heeft ze geen representatief peiljaar. En is de berekening gebaseerd op het 

jaar van donatie. Als gevolg van een lage vergoeding heeft donor financiële problemen 

ervaren.  

• ZZP’er die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van donatie. Zij heeft geen 

arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Ze heeft een vergoeding ontvangen voor 13 

weken. Na die 13 weken is er geen financieel vangnet beschikbaar.  Ze komt niet in 

aanmerking voor een bijstandsuitkering, vanwege het bezit van een huis.  
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• Een zzp’er die net is begonnen met ondernemen, en bezig is om te voldoen aan het uren 

criterium welke is vereist voor het ondernemerschap. Ze heeft hierdoor nog geen 

inkomsten, en besluit om haar nier te doneren aan haar buurman. Omdat ze niet voldoet 

aan de uren-eis, komt ze niet in aanmerking voor de onkostenvergoeding. Ze heeft hierdoor 

besloten destijds niet te doneren. 

 

Ad 1. Het rapport concludeert dat de regeling op dit moment onvoldoende ruimte biedt voor 

uitzonderlijke situaties, ondanks de al bestaande hardheidsclausule. De hierop gerichte 

aanbeveling - t.w. aanbeveling 4. Zorg voor ruimte om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van 

de Subsidieregeling - is bij de aanpassing van de regeling niet overgenomen. 

 

Voor meer maatwerk zal ruimte geboden moeten worden om in uitzonderlijke gevallen af te wijken 

van de regeling. Gegeven de veelal specifieke individuele situatie van een ZZP’er zou idealiter 

toepassing van de hardheidsclausule voor deze groep regel moeten zijn in plaats van de 

uitzondering. Illustratief hierbij is dat in de periode 2016-2020 de hardheidsclausule slechts 

éénmaal van toepassing is verklaard. Een tussenstap kan zijn om enerzijds de interpretatie van 

de huidige begrippen (‘onbillijkheid van overwegende aard’) in de hardheidsclausule te verruimen.  

Zodat de bijzondere omstandigheden van de donor kunnen worden meegewogen. En anderzijds 

de aanspraak op de hardheidsclausule voor de groep van ZZP’ers makkelijker te maken.  

 

Ad 2. Het rapport concludeert dat ondanks aanpassingen er nog belangrijke financiële barrières 

bestaan specifiek voor zzp’ers. Zzp’ers krijgen een vergoeding voor misgelopen inkomsten tot 

maximaal 13 weken bij nierdonatie en 26 weken bij leverdonatie. Donoren zonder 

arbeidsongeschiktheidsverzekering die, al dan niet door complicaties, daarna nog 

arbeidsongeschikt zijn hebben geen financieel vangnet binnen de regeling na deze maximale 

termijn. 

 

Een stap in de goede richting is voor nierdonoren de maximale periode van 13 weken te 

verlengen tot maximaal 26 weken hetgeen voor leverdonoren al het uitgangspunt is. Hiermee 

wordt het financieel risico bij complicaties voor nierdonoren aanzienlijk verkleint. Terwijl de 

budgettaire consequenties met deze aanpassing zeer beperkt zijn doordat het slechts om 

uitzonderlijke situaties gaat. Ook is deze aanpassing praktisch goed uitvoerbaar en worden nier- 

en leverdonoren binnen de regeling hiermee gelijkgetrokken.  

 

Met een ruimhartiger onkostenregeling wordt invulling geven aan meer maatschappelijke 

erkenning en waardering van donoren. De bijdrage die donoren leveren aan het oplossen van het 

tekort aan doororganen is van levensbelang voor met name nierpatiënten maar ook voor 

leverpatiënten die op de wachtlijst staan!    
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Uiteraard kunnen wij u desgewenst verder informeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nierstichting   Nierpatiënten Vereniging NVN        

                         
Tom Oostrom    Marja Ho-Dac  

Directeur   Directeur    

    


