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Geachte Leden,

Op woensdag 30 mei aanstaande heeft u met de ministers van VWS een Verzameloverleg over
onder andere administratieve lasten in de zorg. Ten behoeve van dit overleg vragen de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg
waaronder huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra, en Actiecomité Het Roer Moet
Om (HRMO) uw aandacht voor twee punten:
1. conceptregelgeving en toekomstige regelgeving moet bijdragen aan minder lasten in de
zorg;
2. kleinschalige zorgaanbieders moeten worden gevrijwaard van extra administratieve lasten
vanuit de Wmcz en Wtza.
Op 11 maart 2015 hing Actiecomité Het Roer Moet Om een manifest aan de deuren van het
ministerie van VWS, met daarin onder meer de oproep om de bureaucratie te verminderen. In
navolging van die oproep, is de werkgroep Bureaucratie en Administratieve lasten (B&AL)
opgericht. Aan deze werkgroep namen onder meer het ministerie van VWS en
vertegenwoordigers van huisartsen deel. In deze werkgroep is een aantal afspraken gemaakt die
de administratieve lasten per 1-1-2016 fors terug hebben gedrongen.
Begin 2018 zijn drie Schrapsessies georganiseerd door (Ont)Regel de Zorg, aanvullend op de
eerder gemaakte afspraken. Het ministerie van VWS heeft de acties uit beide initiatieven
samengebracht in een sectorplan voor de huisartsenzorg. De betrokkenheid van het ministerie bij
beide trajecten wordt zeer gewaardeerd.
Bij de presentatie van de afspraken in oktober 2015 te Driebergen is ook besproken dat
(concept)wetgeving nieuwe administratieve lasten kan opleveren, waardoor de netto belasting
niet omlaag gaat. Vanuit het kabinet werd toegezegd dat het ministerie van VWS hiervoor zou
waken. Toch merken we – en medisch specialisten met ons – dat er momenteel wetten worden
afgerond die veel nieuwe administratieve lasten opleveren (bijvoorbeeld AVG, Wmcz, Wtza). Op
deze manier nemen de administratieve lasten via de ‘achterdeur’ juist toe. We vragen u dringend
om uw hulp om de administratieve lasten te blijven beteugelen, via voor- en achterdeur.
Wij verzoeken u daarom het kabinet te vragen om: ook in conceptregelgeving en toekomstige
regelgeving bij te dragen aan minder lasten in de zorg. Beroepsverenigingen kunnen hierbij
ondersteunen door inzicht te geven in de administratieve lasten die voortkomen uit een bepaald
wetsvoorstel.

Achtergrond
De LHV, InEen en HRMO zijn positief over de beweging die tot stand is gekomen om de
administratieve lasten in de zorg te verminderen. We merken echter dat nieuwe wetgeving leidt
tot verzwaring van de administratieve lasten. Er moet dus enerzijds geschrapt worden en
anderzijds worden gewaakt voor het creëren van nieuwe administratieve lasten.
Een voorbeeld is het voorstel tot wijziging van de wet medezeggenschap cliënten zorgsector
(Wmcz 2018). Eén van de verplichtingen die deze wet geeft, is het organiseren van een
cliëntenraad bij zorginstellingen met meer dan 10 medewerkers. De gedachte hierachter is dat
het gaat om grote zorginstellingen. Een gemiddelde huisartspraktijk komt echter al snel aan dat
aantal vanwege parttime werkend personeel en moet dus een cliëntenraad in het leven roepen.
Met dito administratieve lasten. Bij de conceptwet Toetreding zorgaanbieders (Wtza) speelt
ditzelfde probleem.
Overigens heeft ook de Raad van State negatief geadviseerd over het voorstel om de
medezeggenschapsregels vrijwel ongedifferentieerd van toepassing te verklaren op alle vormen
van zorg en adviseert zij de categorieën van instellingen nader te overwegen.
Een oplossing kan worden gevonden in het aansluiten op de Zorgbrede Governancecode 2017,
waar de grens wordt gelegd bij een zorgaanbieder waarvoor minimaal 50 zorgverleners
werkzaam zijn.
Wij verzoeken u daarom het kabinet te vragen om: de categorieën van zorginstellingen te
heroverwegen teneinde kleinschalige zorgaanbieders te vrijwaren van extra administratieve
lasten. In de brief van de eerstelijnsorganisaties d.d. 9-02-2018 treft u hier meer informatie over.

Uiteraard zijn we vanuit de LHV, InEen en HRMO bereid om mee te denken over de
administratieve impact van nieuwe wetsvoorstellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Niehof, adviseur public affairs van de
LHV. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 46273945 of per email m.niehof@lhv.nl.

Met vriendelijke groet,

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV

Martin Bontje
Voorzitter InEen

Peter de Groof, huisarts
Actiecomité Het Roer Moet Om
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