De lobby van een
wetgevingstraject,
hoe dan en wat dan?
UITGELICHT – DE JAARREGELING (A)WTZA
Voordat een wet uiteindelijk in werking treedt, is het wetsvoorstel over het
algemeen door diverse partijen onder de loep genomen. Daaronder ook
beroepsorganisaties als de KNMT. Hoe de KNMT als kartrekker naast de LHV
binnen de Eerstelijnscoalitie* jouw belangen in het politiek en bestuurlijk
krachtenveld rond de Jaarregeling (a)Wtza heeft behartigd, lees je hier.
TEKST: MR. GABIE BOUMAN, JURIDISCH ADVISEUR KNMT & MR. LOUBNA BOUFRACH, ADVISEUR KNMT / BEELD: SHUTTERSTOCK

Dossier Wtza
motie VVD en CDA op opnieuw in

(a)Wtza voor Eerstelijnscoalitie.

gesprek te gaan over inhoudelijke

• Netto omzet tot 2,5 miljoen euro geen
jaarverantwoording.
• Netto omzet van 2,5
miljoen tot 6 miljoen euro
samenstellingsverklaring.
• Netto omzet van 6 miljoen tot 12
miljoen euro beoordelingsverklaring.
• aanpassing interne administratieve
organisatie noodzakelijk.
• Boven de 12 miljoen euro
controleverklaring.
Y 19 mei 2021 - Brief 9 koepels – de
Eerstelijnscoalitie - aan VWS en
Kamerleden met ernstige zorgen over
jaarverantwoording.
• Gesprekken met VWS.
• 26-5-21 Eerste spoedgesprek met

Y De lobby op de (a)Wtza loopt al 5 jaar.

2020: De Eerstelijnscoalitie
roert zich!

Y De doelen van deze wet en de aanpassingswet

Y 16 juli 2020 - Reactie op concept

zijn gaandeweg het wetgevingstraject veranderd:
van fraudebestrijding naar transparantie en naar
maatschappelijke verantwoording als hoofddoel.
Y De Raad van State mist in het wetsvoorstel de
onderbouwing waarom ook de eerstelijnszorg
aan de strenge eisen moet voldoen.
Y Fraude in de eerstelijnszorg is verwaarloosbaar
op basis van diverse rapporten en onderzoeken:
in de mondzorg zijn er 58 gevallen van
vermoedelijke fraude op 30 miljoen transacties!
Y SIRA Consulting geeft aan dat er ondanks de

KNMT, LHV, KNGF,

naar 25.
• Pleidooi voor overgangsperiode van een jaar
voor eisen rondom bestuursstructuur.
Y 16 juli 2020 - Reactie op concept besluit
uitwerking en beperking WMG.
• Pleidooi getalsgrens jaarverantwoording voor
eerstelijnszorgaanbieders naar 25.
• Openbaarmaking aan te leveren gegevens.
Y 26 november 2020 - Brief minister T. van
Ark - Reactie concept ministeriële regeling

komen.

jaarverantwoording.
• Oproep scherper onderscheid te maken

minister Van Ark.
• Gesprekken met accountants.
• Gesprekken Kamerleden VVD, CDA,
D66 en GL.
• 01-06-21 Gesprekken met
toezichthouders NZa, IGJ en CBS.
Y 8 juni 2021 – Brief reactie op

KNMP, KNOV, LVVP,

De Eerstelijnscoalitie heeft daarin een zetel

InEen, NVM-mond-

bemachtigd.

voor de hele eerstelijnszorg.

Jonge.
• Patstelling VWS en Eerstelijnscoalitie.

Heb je feedback?

• Tweede ATR-rapport zeer kritisch

Graag!

ten aanzien van jaarregeling (a)

Mail deze naar

Wtza, niet noodzakelijk, toename

ntdentz@knmt.nl

regeldruk.
• 18-08-21 kritisch gesprek VWS over
uitvoering motie plan van aanpak
Eerstelijnscoalitie.
• Gesprekken en contact met
Kamerleden.
• 31-08-21 - Reactie Blokhuis.
Y September 2021 – Protest & herijken
lobby lijnen
• 09-09-21 Ledencommunicatie.
• 13-09-21 Gesprek ATR, blijvend
kritisch op nut en noodzaak van de
nieuwe jaarregeling (a)Wtza.
• 20-09-21 Gesprekken IGJ, NZa in

Top 5 lobbyresultaten
1. Accountantsverklaring geschrapt
voor zorgaanbieders met een netto
omzet tot 12 miljoen euro.
2. Versimpeling en beperking
verantwoordingsplicht voor
ratio’s in lijn met Burgerlijk Wetboek.

Eerstelijnscoalitie
• 02-06-21 Tweede spoedgesprek met
minister Van Ark.
• Opnieuw inbreng geen

• 22-09-21Schriftelijk Overleg
commissie. VWS Eerstelijnscoalitie
inbreng vooraf.
• 22-09-21 publicatie JR (a)Wtza 1 juni

verantwoordingsplicht op te leggen

2023 eerste verantwoording over

voor zorgaanbieders met een omzet

2022.

tot 2,5 miljoen euro.
• 07-06-21 Brief Blokhuis gaat deels
mee in wensen Eerstelijnscoalitie
miljoen euro.

advies zal geven over mogelijke verbeteringen.

Eerstelijnscoalitie richting Van Ark/ De

eenmanszaken tot slechts financiële

accountantsverklaring vanaf 12

die ervaringen met de wet zal bespreken en

en CDA.
Y 30 augustus 2021 – Brief met protest

openbare vragenlijsten.

accountantsverklaring, vragenlijsten, privacy
en administratie en financiële lasten.

schriftelijke vragen gesteld door VVD

verband met openbare en niet-

op diverse punten: Zorgaanbieders,

• Verzoek tot algeheel intrekken van regeling

• 9-07-21 en 13-07-21Tot tweemaal toe

jaarverantwoording zorgaanbieders

dat de verplichtingen proportioneel zijn in relatie
Y VWS heeft toegezegd dat er een commissie komt

alternatieven voor Eerstelijnscoalitie.

brief 7 juni Blokhuis openbare

twee keer toe dat onvoldoende onderbouwd is
tot het gestelde doel.
coalitie bestaat uit

• Pleidooi getalsgrens vergunningplicht van 10

aanpassingen een aanzienlijke regeldruk zal
Y Het Adviescollege Toetsing Regeldruk stelt tot

*De Eerstelijns

uitvoeringsbesluit Wtza.

• 07-07-21 Brief Blokhuis reactie op

alternatief voorstel over reikwijdte JR

de impact van de ministeriele regeling

De feiten

Lobby

2021: vol in dialoog met een alternatief plan
Y 28 januari 2021 – Brief aan VWS met

• 29-06-21 Motie VVD en CDA:
minister, ga opnieuw in gesprek met
Eerstelijnscoalitie en hun voorstel.
Motie kamerbreed aangenomen (op
PVV na).

• Eerstelijnscoalitie: in protest

3. Vragenlijst van 119 vragen ingekort tot
65 openbare vragen.
4. Meldplicht geldt enkel voor
zorgaanbieders die nog niet zijn
ingeschreven in LRZa.
5. Verplichting interne toezichthouder
getalsgrens naar 25.

communicatie VWS, toezichthouders
en Kamerleden.
• Geluid leden ophalen en ventileren
Q4 2021.
• Leden voorzien van noodzakelijke
informatie ‘handleiding’ ten aanzien
van (a)Wtza.
• Vervolgstappen Q4 2021 met politiek
verkennen en belanghebbenden.

• Pr- en media-aandacht.

hygiënisten en ONT
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