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Betreft / onderwerp 

(A)Wtza – Regeling jaarverantwoording WMG onuitvoerbaar voor Mondzorg  

    

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,  

 

In aanloop naar het Algemeen overleg ‘Governance in de zorgsector/zorgfraude op  

20 januari a.s., agendapunt 25, willen wij namens de beroepsorganisaties in de 

mondzorg, verenigd in de Mondzorgalliantie, onze zorgen over de uitvoerbaarheid en 

proportionaliteit van de (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders (hierna: 

(A)Wtza) met u delen. Het betreft hier specifiek het ontwerp van de Regeling 

jaarverantwoording WMG en de gevolgen hiervan voor kleinschalige 

mondzorgaanbieders.  

 

Alvorens bovenstaande te doen, willen wij benadrukken dat wij de recente brief omtrent 

dit onderwerp en het daarin verwoordde standpunt van de eerstelijns 

koepelorganisaties LHV, KNMT, KNMP, InEen, KNOV, LVVP, KNGF (de 

Eerstelijnscoalitie) onderschrijven. Een afschrift van deze brief is daarom 

volledigheidshalve als bijlage toegevoegd. In onderhavige brief belichten wij de 

bijzondere positie van de mondzorg waar het gaat om fraude, fraudebestrijding en de 

manier waarop de mondzorg gefinancierd is.  

 

Juridisch kader ontwerp Regeling jaarverantwoording WMG 

Met de aankomende inwerkingtreding van de (A)Wtza - naar verwachting per 1 januari 

2022 - vindt een overheveling van toezicht plaats van de IGJ naar de NZa.  
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Het betreft hier het toezicht op de naleving van regels over transparante financiële 

bedrijfsvoering en de aanlevering van de jaarverantwoording door zorgaanbieders. Voor 

de hiertoe juiste juridische verankering worden aan de WMG twee nieuwe artikelen 

toegevoegd: artikel 40a en 40b. Beide artikelen worden uitgewerkt middels ministeriële 

regelingen. 

 

De minister voor Medische Zorg meldt in haar brief van 4 november 2020 dat de 

Regeling jaarverantwoording WMG (hierna: de Regeling) een uitwerking is van het 

bepaalde in artikel 40b, tweede lid, sub a: de wijze waarop zorgaanbieders de financiële 

verantwoording dienen in te richten. Daarbij wordt specifiek opgemerkt dat sprake zal 

zijn van eenduidige modellen waar de zorgaanbieder gebruik van kan maken. Hiermee, 

zo stelt de minister, wordt uitvoering gegeven aan de motie van het lid Van den Berg.1 

 

Tot zover bezien draagt het juridisch kader van de Regeling stevig bij aan een 

belangrijke doelstelling van de Wtza: het terugdringen van zorgfraude met collectief 

opgebrachte zorggelden. Wij onderschrijven de algemene doelstelling, alsmede de wens 

van uw commissie in deze, om middels de Wtza te voorzien in openlijke financiële 

verantwoordelijkheid voor collectief opgebrachte zorggelden. De Regeling gaat echter 

voorbij aan de specifieke aard, organisatie en omvang van eerstelijns (mond)zorg. Deze 

is daardoor onevenredig belastend en (ten dele) onuitvoerbaar voor 

mondzorgprofessionals. Dit overziend, wordt naar onze mening, geen uitvoering 

gegeven aan de motie van het lid Van den Berg waarin de regering is verzocht te 

onderzoeken hoe er eenduidige modeljaarrekeningen voor alle zorgaanbieders kunnen 

komen.   

 

Onderscheid doet ertoe 

In de Regeling wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen verschillende 

categorieën van zorgaanbieders naar rechtsvorm en omvang van het gehele bedrijf, om 

de openbare jaarverantwoording proportioneel te houden. Dit juridische onderscheid 

sluit te weinig aan op de huidige werkelijkheid.  

 

In kleinschalige mondzorgpraktijken zijn praktijkhouders in de meeste gevallen 

namelijk ook zelf zorgverleners. De, conform de Regeling, ingrijpende toename van €100 

miljoen aan administratieve lasten voor de gehele eerstelijns zorg, is onevenredig 

financieel belastend voor praktijkhouders en gaat bovendien ten koste van de (tijd aan) 

patiëntenzorg. Dit wordt versterkt door de stijgende regeldruk, geïllustreerd door de 73 

pagina’s tellende Regeling.  

 

 
1 Kamerstukken 34 767 en 34 768, nr. 47. 
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Dit alles vindt onder andere plaats in een sector, en dat is kenmerkend voor deze 

mondzorg, waar 72% gefinancierd wordt met particuliere betalingen.2   

 

Uit recent onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) is bovendien 

gebleken dat er, op een totaal van 38 miljoen patiëntcontacten in 2019, slechts 58 

fraudemeldingen in de mondzorg zijn gesignaleerd.3 Door intensivering van 

inspanningen vanuit de beroepsorganisaties en toezichthouders is het aantal 

fraudemeldingen sinds 2017 bijna gehalveerd.4 Via toekomstige projecten met 

zorgverzekeraars wordt verder ingezet op fraudebestrijding in de mondzorg.  

  

In het onderzoek van het IZK wordt het foutief declareren van materiaal- en 

techniekkosten als voorname reden van deze meldingen genoemd. Wat dat betreft 

bestaat er al een uitgebreid wettelijk instrumentarium voor zowel zorgverzekeraars als 

de NZa om dergelijke zaken aan het licht te brengen en verder te onderzoeken. De 

Regeling voegt op dit punt geen nieuwe controlemechanismen toe. Hoewel elk 

fraudegeval er één te veel is, heeft de voorgenomen Regeling disproportionele 

uitwerkingen.  

 

Kortom, het terugdringen van zorgfraude met collectieve zorggelden in de mondzorg 

vereist een regeling die aansluit op de specifieke wijze waarop deze sector is 

georganiseerd en wordt gefinancierd. De Regeling is naar haar aard en doel daarom niet 

passend en daarnaast extra belastend voor (mond)zorgaanbieders die voor een 

belangrijk deel uit private gelden worden gefinancierd.5 

 

Gevolgen voor patiënten en professionals in de eerstelijns (mond)zorg 

Als beroepsorganisaties in de mondzorg onderschrijven wij het belang en de noodzaak 

van (financiële) transparantie in de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. De specifieke 

uitwerking hiervan in de Regeling kent echter als ongewenst neveneffect dat de 

keuzevrijheid van een patiënt wordt beperkt. Bij inwerkingtreding van de Regeling 

wordt het precaire evenwicht tussen het zijn van zorgaanbieder en het houden van een 

praktijk verstoord. In de mondzorg is de continuïteit van zorg, door het 

capaciteitstekort, onder meer afhankelijk van gepensioneerde zorgverleners.  

 

 

 

 
2 CBS StatLine, Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering. 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84078NED/table?dl=49776  
3 IKZ. Rapport. Signalen fraude in de zorg 2019. 
4 IKZ. Rapport. Signalen fraude in de zorg 2018. 
5 Zie reactie KNMT consultatie uitvoering taken transparantie financiële bedrijfsvoering en het verbod op 
winstoogmerk (bijlage).  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84078NED/table?dl=49776
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Voorzien wordt dat met name zorgaanbieders op leeftijd en de (kleinschalige) 

praktijkhouders door de verhoogde administratieve lasten zullen besluiten hun praktijk 

neer te leggen dan wel dat er geen nieuwe mondzorgpraktijken zullen worden gestart.  

 

Hierdoor neemt de druk op de toegankelijkheid van mondzorg toe en zullen patiënten 

genoodzaakt zijn een overstap te maken naar een andere (grotere) praktijk en daardoor  

worden opgezadeld met een grotere reisafstand. Dit laatste doet afbreuk aan de 

(kleinschalige) praktijk als fundament van de eerstelijns zorg en haar zo kenmerkende 

functie: laagdrempelige zorg, dichtbij een patiënt.6  

 

Tot slot willen wij u wijzen op de (onbedoelde) gevolgen voor een tweede doelstelling 

van de Wtza, te weten ‘het bevorderen van de bewustwording van zorgaanbieders van de 

(kwaliteits-)eisen waaraan de zorgverlening dient te voldoen’.7 Hoewel de beoogde 

aanpak van zorgfraude met collectieve middelen is gerechtvaardigd voor een aantal 

sectoren waar fraude op noemenswaardige schaal plaatsvindt, zullen kleinschalige 

(mond)zorgaanbieders minder ruimte ervaren om zich te concentreren op het leveren 

van goede zorg. Voor kleinschalige (mond)zorgaanbieders wegen extra administratieve 

lasten immers extra zwaar. Door deze focus op zorgfraude wordt zodoende (onbedoeld) 

een tweede doelstelling van de Wtza uit het oog verloren. 

 

Beroep op u 

De beoogde aanpak is onvoldoende passend en daardoor onuitvoerbaar. Gezien de 

disproportionele lastenverzwaring en kostenverhoging voor (kleinschalige) 

mondzorgaanbieders willen wij u vragen om de minister te verzoeken het ontwerp van 

de Regeling jaarverantwoording WMG:  

1.) In te trekken of; 

2.) Niet van toepassing te verklaren op de eerstelijns (mond)zorg of; 

3.) Slechts van toepassing te verklaren op het collectief gefinancierde deel in de 

mondzorg bij praktijken waar meer dan 25 natuurlijke personen zorg verlenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Patiëntenfederatie Nederland, Het belang van goede zorg dichtbij mensen, 12 september 2016. 
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 34 767 Nr. 57. 
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Wij stellen voor om in goed overleg met de minister en alle betrokken partijen in de 

eerstelijns zorg te komen tot een hernieuwde invulling van de Regeling. Met als doel een 

uitvoerbare en proportionele Regeling.  

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot onze contactpersoon.  

 

Hoogachtend, 

 

     

 

      

 

Wolter Brands   Marnix de Romph 

Voorzitter KNMT   Voorzitter ONT 

 

 

 

 

Manon van Splunter - Schneider      

Voorzitter NVM-mondhygiënisten   

 


