
Normenkader rechtmatigheid 2022

Onderwerp Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern

Algemeen Aanbestedingswet Gemeenschappelijke Regeling VRGZ

Algemene Verordening Gegevensbescherming (en uitvoeringswet)

Algemene wet bestuursrecht 

Ambtenarenwet 

Arbowetgeving 

Archiefwet

Besluit en regeling personeel veiligheidsregio's

Besluit vaststellen gelijkwaardige inspanning decentrale overheden

Burgerlijk wetboek

CAO Sector Ambulancezorg

EU-richtlijnen

Fiscale regelgeving (loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting)

Gemeentewet

Grondwet

Iv3 Informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Mededingingswet

Regeling zorgverzekering

Sociale verzekeringswetten

Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Wet Huis voor Klokkenluiders

Wet Markt en Overheid

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Wet open overheid

Wet verbetering Poortwachter

Wet Werk en Zekerheid

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Financieel Besluit Accountantscontrole decentrale overheden Besluit Rechtmatigheidsverantwoording

Besluit Begroting en Verantwoording Controleverordening ex. art. 213 GW

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) Financiële verordening ex. art. 212 GW

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden Treasurystatuut

Financiele verhoudingenwet *

Regeling single information single audit (Sisa)

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden

Wet betalingstermijnen

Wet financiering decentrale overheden

Wet houdbare overheidsfinanciën

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Wet op het BTW Compensatiefonds

Inhoudelijk Besluit rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving en subsidievereisten van lopende projecten

Handreikingen en richtlijnen AZN

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Verantwoordingsinstructie meerkosten COVID-19

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 

Wet ambulancevoorzieningen

Wet BIG

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg 

Wet marktordening gezondheidszorg

Wet publieke gezondheid

Wet toetreding zorgaanbieders 

Wet Veiligheidsregio's (en besluit)

*Net zoals voorgaande jaren is het lokale inkoop en aanbestedingsbeleid niet 

opgenomen in dit normenkader. Wij werken nog aan verbeteringen van het 

inkoopproces en hierdoor voegt een integrale inkoopanalyse voor relatief lage bedragen 

nog weinig toe. Het voldoen aan wet- en regelgeving blijft het uitgangspunt. We gaan 

door met het verder verbeteren van het inkoopproces, zowel onder als boven de 

drempel van de Europese wet- en regelgeving.


