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Eerder hebben wij u bericht over de wijzigingen die
de wetsvoorstellen inzake de Wet toetreding
zorgaanbieders ("Wtza") en de Aanpassingswet
Wtza ("Aanpassingswet") met zich meebrengen.

Medio oktober 2019 is in beide dossiers een derde
nota van wijziging gepubliceerd. In deze blog
informeren wij u over de beoogde wijzigingen uit
beide nota’s van wijziging en het advies van de
Raad van State over deze beoogde wijzigingen.
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Wtza

De Wtza introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders
die zorg – zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg ("Wkkgz") – gaan (doen) verlenen. Zoals
door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en de minister voor Medische Zorg en Sport al in de
kamerbrief van 9 juli 2019 is aangekondigd, beoogt de
derde nota van wijziging van de Wtza het begrip
‘zorgaanbieder’ uit te breiden. Dit heeft tot gevolg dat de
meldplicht wordt uitgebreid naar zogeheten
onderaannemers. Een onderaannemer is:

- een nieuwe rechtspersoon, een organisatorisch
verband en een eenmanszaak met personeel die
op basis van afspraken met een andere
zorgaanbieder bedrijfsmatig een deel van de door
die andere zorgaanbieder verleende zorg
verleend, of;

- een natuurlijk persoon die, anders dan in dienst
van een instelling, beroepsmatig zorg verleent in
opdracht van een instelling of in opdracht van een
onderaannemer van een instelling.

In de toelichting wordt erop gewezen dat ‘nieuwe’
onderaannemers moeten voldoen aan de meldplicht. De
uitbreiding van de meldplicht geldt dan ook alleen voor
onderaannemers die na inwerkingtreding van de Wtza
beginnen met het verlenen van zorg als bedoeld in de
Wkkgz. Het kan gaan om de onderaannemer die deze zorg
gaat verlenen en om de bestaande onderaannemer die
zijn activiteiten uitbreidt tot het verlenen van zorg als
bedoeld in de Wkkgz.

Aanpassingswet

De derde nota van wijziging bij de Aanpassingswet beoogt
een aantal wetten te wijzigen, zoals de Wet marktordening
gezondheidszorg ("Wmg") en de Jeugdwet. Hieronder
wordt dit nader toegelicht.

Wmg

Er wordt een tekstuele wijziging voor de artikelen 40a en
40b Wmg (nieuw) doorgevoerd. Deze wijziging ziet op
transparantie van de financiële bedrijfsvoering en de
jaarverantwoording. De wijziging houdt in dat:

- iedere zorgaanbieder – zoals gedefinieerd in de
Wmg ("Wmg-zorgaanbieder") – een
bevoegdheidsregeling opstelt en daarin vastlegt
welk orgaan/organen van de zorgaanbieder welke
bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van
welk onderdeel of aspect van de financiële
bedrijfsvoering;

- iedere Wmg-zorgaanbieder zich jaarlijks vóór 1
juni verantwoord door het openbaar maken van
een jaarverantwoording. Bij ministeriële regeling
wordt de omvang van de jaarverantwoording
bepaald.

Niet voldoen aan de eisen van financiële bedrijfsvoering
en/of jaarverantwoording kan strafrechtelijk worden
afgedaan. Bij algemene maatregel van bestuur ("amvb")
kunnen bepaalde categorieën van Wmg-zorgaanbieders
worden uitgezonderd van de eisen van financiële
bedrijfsvoering en/of jaarverantwoording.

Jeugdwet

Door de nota van wijziging wordt er in de Jeugdwet een
extra eis gesteld ten aanzien van nieuwe
jeugdhulpaanbieders. Voor de nieuwe
jeugdhulpaanbieders komt namelijk een eenmalige
meldplicht te gelden. De voorgestelde meldplicht heeft
een tweeledig doel: (i) het in beeld brengen van nieuwe
jeugdhulpaanbieders bij de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd ("IGJ") en (ii) het bewust maken van nieuwe
jeugdhulpaanbieders van de eisen in de Jeugdwet
waaraan zij moeten voldoen.

De voorgestelde meldplicht geldt alleen voor 'nieuwe'
jeugdhulpaanbieder. Hieronder wordt verstaan nieuwe
jeugdhulpaanbieders die na de inwerkingtreding van de
Aanpassingswet beginnen met het verlenen van
jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet, en bestaande
zorgaanbieders die hun activiteiten uitbreiden tot het
verlenen van jeugdhulp. Bij amvb kunnen categorieën van
jeugdhulpaanbieders worden uitgezonderd van de
meldplicht.
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Advies Afdeling advisering van de Raad van
State

Op 4 oktober 2019 heeft de Afdeling advisering van de
Raad van State ("RvS") negatief geadviseerd over de
wijzigingen die worden beoogd met de derde nota’s van
wijziging. De RvS draagt hiervoor de volgende redenen
aan:

(i) de wijzigingen leveren een administratieve
lastenverzwaring op voor zorgaanbieders, zonder
heldere motivering van de toegevoegde waarde
van de uitbreiding van de meldplicht;

(ii) naar verwachting leveren de voorgestelde
wijzigingen weinig toegevoegde waarde voor het
toezicht door de IGJ en de Nederlandse
Zorgautoriteit, waarbij bovendien niet duidelijk is
hoe dit toezicht zich verhoudt met het toezicht
van de gemeenteraad ingeval van
jeugdhulpaanbieders;

(iii) vooralsnog is onduidelijk welke categorieën
zorgaanbieders worden uitgesloten bij amvb;

(iv) vooralsnog is onduidelijk welke mogelijke
maatregelen kunnen worden opgelegd.

Het eerstvolgende Kamerdebat over de Wtza en de
Aanpassingswet staat gepland in de week van 9 tot en met
15 december 2019 (week 50).

Wij houden het wetgevingstraject nauwkeurig in de gaten
en berichten u nader over de voortgang.

Voor nadere informatie en vragen kunt u contact met ons
opnemen (zie ommezijde voor onze contactgegevens).
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