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Internetconsultatie WTZa regeling: forse extra lasten voorzien
Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) betreurt dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport een nieuwe en niet goed werkbare regeling Wet Toetreding Zorgaanbieders instelt die
fraude moet tegen gaan. Er is vanuit de paramedische zorgverleners al eerder bij VWS aangegeven
dat deze regeling kleine praktijken en ZZP’ers onevenredig raakt. Let wel, PPN accordeert dat
zorgfraude wordt tegengegaan. Het niet goed werkbare van dit wetsvoorstel zit hem met name in de
sterke verhoging van de administratieve lasten en van kosten die vooral voor de (zeer) kleine
praktijken disproportioneel is. En dat terwijl er binnen het programma 'Ontregel de Zorg' nou juist
geprobeerd wordt de administratieve lasten te verminderen!
Daarbij past het opleggen van de maatregelen bij álle zorgaanbieders niet bij een risicogestuurde
benadering van IGJ. Door het nog verder oplopen van de administratieve druk en de kosten die
gepaard gaan met deze regeling komt de kwaliteit van de geleverde zorg onder druk te staan.

Jaarverantwoording

De verantwoordingseisen zijn fors, terwijl paramedische zorgverleners vaak zeer kleine
ondernemingen zijn, persoonlijke vennootschappen of maatschappen. Praktijken van meer dan 25
werknemers zijn binnen PPN grotere praktijken, terwijl dat in verhouding tot ziekenhuizen kleine
organisaties zijn. Verzoek is om naast de categorieën klein, middelgroot en groot nog een categorie
‘zeer klein’ toe te voegen, specifiek voor ondernemingen met minder dan 25 werknemers en een
omzet tot € 3 miljoen. Voor hen zou dan een verkorte jaarverantwoording gelden, zonder
accountantsverklaring, en een beperkte vragenlijst.
Op zich is het raadzaam aan te sluiten bij de reeds verplichte model jaarrekeningen of een balans.
Echter, veel vragen uit de vragenlijst in de jaarverantwoording zullen weinig zinvolle informatie
opleveren, zoals “volgt u de governancecode?”. Ook wordt er gevraagd naar reglementen die voor
(zeer) kleine ondernemingen veel extra werk opleveren (“schriftelijk vastgelegde conflictregeling met
de intern toezichthouder”). De vragen zijn niet passend en/of gaan niet helpen om fraudegevallen te
voorkomen of om fraudeurs op te sporen.
Verder willen wij graag dat eenmalig structuurvragen worden ingevuld, en niet jaarlijks terugkeren.
Immers, het heeft geen zin om elk jaar vragen te stellen als je weet dat de antwoorden niet zullen
veranderen.
Daarnaast zijn er meer waarborgen voor het signaleren van misstanden door middel van branche
specifieke kwaliteitsregisters, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etcetera.

Melden en vergunning aanvragen

De kosten voor de vergunningsaanvraag zijn € 721,50. Hoe is tot dit bedrag gekomen? Dit wordt niet
onderbouwd. Dit is een fors bedrag dat niet zomaar door paramedische praktijken kan worden
betaald. Aanvullend valt uit de stukken niet duidelijk op te maken of alle zorginstellingen de kosten
voor de vergunningsaanvraag moeten dragen. Welke zorginstellingen moeten dit betalen, welke
niet?
Tot slot willen we aangeven dat we achter de inhoud van de brief staan die de minister vanuit
huisartsen, tandartsen, mondhygiënisten et al. heeft ontvangen op 26 november jl. waarin ook met
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name aandacht wordt gevraagd voor de te zware belasting voor de kleinschalige zorgverlener. We
hopen dat de minister deze reactie ter harte neemt.
Fraude tegengaan in de zorg is belangrijk en heeft ook zeker onze aandacht, maar laat de
maatregelen daartoe wel proportioneel zijn én niet contrair met andere programma’s die we hebben
lopen om de zorg te (ont)regelen.
Wij zullen een afschrift van deze brief ook sturen aan de regiegroep (Ont)RegelDeZorg waar PPN ook
in vertegenwoordigd is.
Met vriendelijke groet,
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