
Samenvatting van het overleg tussen de Eerstelijnscoalitie, de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) en VWS 24 januari 2023 

In het bestuurlijk overleg van 16 juni 2022 hebben partijen afgesproken gezamenlijk een stap 
voorwaarts te zetten met als uitgangspunt dat het afleggen van maatschappelijke verantwoording 
erbij hoort, ook voor de 1e lijn. De afgelopen periode zijn op de afgesproken acties een aantal 
stappen gezet. In het overleg van 24 januari zijn de resultaten besproken met de volgende 
conclusies en afspraken: 

Maatschappelijke verantwoording
 De regeling Openbare jaarverantwoording is, mede door de inbreng van de Eerstelijnscoalitie 

aanzienlijk aangepast sinds de internetconsultatie in het najaar 2020. Zo is het aantal vragen 
beduidend verminderd en is ook de verplichting voor kleine zorgaanbieders om een 
accountantsverklaring aan te leveren geschrapt. 

 Een van de afgesproken acties uit het BO van 16 juni 2022 was het laten opstellen van een 
‘objectieve plaat’ waarin de huidige regelingen, het voorstel van de eerstelijnscoalitie en de 
recente motie Ellemeet met elkaar vergeleken worden. Dit onderzoek, “Vergelijking opties 
maatschappelijke jaarverantwoording” is uitgevoerd door Improven. 

 De Eerstelijnscoalitie blijft van mening dat het doel van de jaarverantwoording onduidelijk is en 
dat de jaarverantwoording technisch ingewikkeld is. Het rapport “Vergelijking opties 
maatschappelijke jaarverantwoording” dat is opgesteld door Improven geeft voor de 
Eerstelijnscoalitie geen betere inhoudelijke onderbouwing. Daarnaast zijn er bij de achterban 
zorgen over de stapeling van administratieve lasten. 

 Het onderzoek naar de vergelijking van de verschillende opties heeft geen nieuwe inzichten ten
aanzien van de jaarverantwoording opgeleverd die voor VWS leiden tot een ander besluit over 
de huidige regeling jaarverantwoording WMG.

 VWS is van mening dat de openbare jaarverantwoording in de huidige vorm de minimale basis 
is, gezien de doelstelling van de WTZa en de toezichthouders. De administratieve lasten zijn tot
een minimum beperkt en kunnen zorgverleners natuurlijk desgewenst grotendeels uitbesteden 
net zoals zij dat bij veel van de rest van hun administratie vaak doen. 

 Desgevraagd geeft VWS aan geen ruimte te zien tot verder uitstel. De regeling is sinds 1 
januari 2022 van kracht en met de aanpassing van de aanleverdata in 2023 en 2024 is er extra 
ruimte geboden om zorgaanbieders in staat te stellen hier tijdig aan te voldoen (zie volgend 
punt).

 De eerstelijnscoalitie enerzijds en VWS en de NZa anderzijds constateren dat er een verschil 
van inzicht blijft bestaan over de toegevoegde waarde, nut en noodzaak van de openbare 
jaarverantwoording. 

“Rustige implementatie” 
 Voor de verantwoording over de jaren 2022 en 2023 geldt het ingroeimodel: Zorgverleners 

waarvoor de jaarverantwoording nieuw is, mogen de jaarverantwoording op 31-12-2023, dan 
wel 1-10-2024 openbaar maken. 

 Om zorgaanbieders goed voor te bereiden op de jaarverantwoording organiseert de NZa op 16 
februari a.s. een webinar over de jaarverantwoording. Daarnaast zijn er voor verschillende 
doelgroepen invulinstructies gemaakt, die binnenkort op de website van de NZa worden 
gepubliceerd. 

Voorkomen dubbele uitvragen door zorgverzekeraars 
 Om dubbele uitvragen verder te beperken heeft de NZa met de zorgverzekeraars de afspraak 

gemaakt dat gegevens die in de jaarverantwoording worden opgevraagd niet nog een keer 
worden uitgevraagd. NZa heeft het rapport van Berenschot met de eerstelijnscoalitie gedeeld.

Aanpak Regeldruk (ontregel de zorg) 
 Binnen het programma Ontregel de Zorg is naast de generieke instrumenten specifieke 

aandacht voor de eerstelijnsorganisaties in de werkgroep Bureaucratie & Administratieve 
Lasten (B&AL) De LHV herkent dat de samenwerking in die werkgroep goed is, maar heeft wel 
vragen over de voortgang. Andere partijen uit de eerstelijnscoalitie geven aan hier niet op 
aangesloten te zijn. Partijen gaan verder met elkaar in gesprek over de vermindering van 
regeldruk via het programma ontregel de zorg. 

VWS zal de Tweede Kamer informeren over de afspraken tussen partijen en het rapport 
“Vergelijking opties maatschappelijke jaarverantwoording”. Tussen partijen zal afstemming 
plaatsvinden over de relevante passages en moment van publiceren. 


