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Plenaire behandeling
wetsvoorstel 34.767 en
34.768.

Geachte leden van de Vaste commissie,
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Volgende week worden het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders
(Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza)
plenair behandeld in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op dit debat
brengt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) graag de inhoud
van deze brief onder uw aandacht.
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Een gelijk speelveld in de zorg is voor de VGN een belangrijk uitgangspunt.
Het doet ons goed te constateren dat de Wtza hieraan een belangrijke
bijdrage en verbetering levert, omdat zorgaanbieders die zorg leveren die
geheel wordt betaald uit het pgb en zorgaanbieders die alleen zorg leveren
als onderaannemer, onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen. Dit is
een belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande situatie, waarin
deze zorgaanbieders buiten de reikwijdte van de huidige Wtzi vallen.
De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders die onder
de reikwijdte van de Wkkgz en de Jeugdwet vallen. Op dit moment is enkel
een vrijwillige melding mogelijk; de Wtza wijzigt dit in een plicht. De VGN
onderschrijft het belang van deze wijziging. De meldplicht zal nieuwe
zorgaanbieders bewust maken van de (kwaliteits)eisen die aan hen gesteld
worden. Dit draagt bij aan goede en veilige zorg. In het verlengde daarvan
hopen wij dat de WTZa bijdraagt aan kwaliteit van zorg, bestrijding van
fraude en optimale allocatie van middelen bij schaarste.
Naast een meldplicht is in de Wtza opgenomen dat alle instellingen, die
medisch specialistische zorg verlenen of met meer dan tien zorgverleners
zorg op grond van de Wlz of Zvw verlenen, moeten beschikken over een
Wtza-vergunning. In tegenstelling tot de huidige WTZi, vallen ook pgbgefinancierde aanbieders onder deze vergunningsplicht (indien zij aan de
voorwaarden voldoen). De VGN vindt dit positief omdat hiermee een gelijk
speelveld wordt gecreëerd tussen aanbieders die zorg in natura leveren en
pgb-aanbieders.
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Wij pleiten voor een snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel zodat er
een gelijker speelveld wordt gecreëerd. Bij de uitvoering van de Wtza
benadrukken wij het belang om de administratieve lasten voor
zorgaanbieders zo beperkt mogelijk te houden.
Uiteraard zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Frank Bluiminck
directeur
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