
28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere
wetten, in verband met herziening van het
overeenkomstenstelsel in de sociale
ziektenkostenverzekering alsmede enkele
andere wijzigingen (Wet herziening
overeenkomstenstelsel zorg)

29 379 Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg
in verband met experimenten,
prestatiebekostiging en enige andere
maatregelen (WTG ExPres)

27 659 Vereenvoudiging van het stelsel van
overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2004

Hierbij bied ik u de memorie van antwoord aan op het verslag dat de
Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 19 oktober
2004 heeft uitgebracht betreffende de drie wetsvoorstellen Wet herziening
overeenkomstenstelsel zorg (HOZ), WTG ExPres (WTG) en Wet toelating
zorginstellingen (WTZi).

Bij hoofdstuk V van de memorie van antwoord treft u een overzicht aan
van de wijzigingen in de regelgeving met een duiding van de effecten op
de administratieve lasten. Met dit overzicht kom ik tegemoet aan het
verzoek waarom uw Vaste commissie verzocht bij brief van 5 oktober 2004
(bijlage).

Met het oog op het wetsvoorstel HOZ ontvangt u tevens hierbij een
ontwerp Algemene maatregel van bestuur ex artikel 11 (nw) Zfw, zoals dit
na inwerkingtreding van de wet HOZ zal luiden. Hoewel u de wet nog in
behandeling hebt leek het mij juist om met de strekking (voorhang bij
beide Kamers) van het voorgestelde artikel rekening te houden en u deze
ontwerp amvb gelijk met de memorie van antwoord alvast aan u voor te
leggen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst
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BIJLAGE Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 5 oktober 2004

In de onlangs gehouden commissievergadering heeft de vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de procedure bepaald voor de
behandeling van de wetsvoorstellen Wet herziening overeenkomsten-
stelsel zorg, WTG ExPres en de Wet toelating zorginstellingen (Kamer-
stukken 28 994, 29 379 en 27 659).

De commissie stelt er prijs op, alvorens half oktober voorlopig verslag uit
te brengen, u reeds een vraag voor te leggen. Uit de behandeling in de
Tweede Kamer is het de commissie niet helder of de wetsvoorstellen in
het licht van het streven naar deregulering ook in de gezondheidszorg een
verlichting dan wel een verzwaring van de administratieve lasten
betekenen en of de regelgeving in het nieuwe systeem daadwerkelijk
wordt verminderd. Graag ontvangt zij dan ook van u een duidelijk
overzicht van regelgeving die nu van toepassing is, regelgeving die van
toepassing zal worden en regels die zullen verdwijnen met de invoering
van de wetsvoorstellen. Daarbij moet ook gedacht worden aan de
uitvoering van de regels. Zo hebben bij voorbeeld de instellingen tot nu
toe te maken met één zorgverzekeraar die namens de andere het overleg
voert en moet in het nieuwe systeem met iedere verzekeraar afzonderlijk
worden onderhandeld.

De commissie ziet een uitgebreid antwoord met veel belangstelling
tegemoet.

De griffier van de commissie,
Janssen
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