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Volgno:
Doorgezonde
Dossier:

RvA no. SM/09-14-LB

Onderwerp:

Ontwerp van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de
bijlage behorend bij het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen in
verband met de indexering van de tarieven voor paramedici en het vaststellen van
een tarief voor verrichtingen door de Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint
Maarten (uw volgnummer: LH-14/0011).

Advies :

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 26 mei 2014 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in
de vergaderingen van de Raad d.d. 15 juli 2014, 5 augustus 2014 en 14 augustus
2014 en de vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 14 augustus
2014, bericht de Raad u als volgt.
Het ontwerp van landsbesluit houdende algemene maatregelen, strekt er volgens
de considerans toe om de tarieven voor een behandeling of consult bij een
fysiotherapeut, diëtist, logopedist, verloskundige, psycholoog en oefentherapeut te
indexeren in verband met de stijging van de kosten voor levensonderhoud over de
jaren 2001 tot en met 2011 alsmede tarieven vast te stellen voor de verrichtingen
door de Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint Maarten .
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting
geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.
1. Algemene opmerkingen
De Raad onderschrijft het feit dat de regering middels dit ontwerp niet alleen de
fysiotherapeuten , maar ook het Wit Gele Kruis en de overige paramedici heeft
meegenomen in de verhoging van de tarieven .
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2. Beleidsanalytische toets
De Raad merkt op dat in het ontwerp achter het bedrag voor revalidatiezorg geen
"machtiging" is geplaatst, althans niet is aangegeven of een machtiging nodig is
voor deze behandeling. Met betrekking tot het tarief voor revalidatiezorg is niet
gemotiveerd waarom voor de verlening van revalidatiezorg geen voorafgaande
"machtiging" is vereist. De Raad acht een motivering hieromtrent noodzakelijk.
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

3. Juridische toets
In artikel 3 van het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen zijn de
medische verrichtingen zoals bedoeld in de artikelen 5 tot en met 22
onderverdeeld in respectievelijk tarief A tot en met tarief F.
De Raad merkt op dat de door het Wit Gele Kruis te leveren revalidatiezorg niet
als zodanig wordt genoemd in de artikelen 5 tot en met 22 van het lands besluit
medisch tarief sociale verzekeringen. Zodoende is niet duidelijk of revalidatiezorg
onder één van de tarieven A tot en met F valt en, zo ja, welke artikelen
betrekking zullen hebben op de door het Wit Gele Kruis te leveren
revalidatiezorg .
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

4. Wetstechnische toets
In de bijlage zijn de opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard vermeld .
Deze opmerkingen worden geacht integraal deel uit te maken van het onderhavige
advies.
Voor het overige heeft de Raad geen verdere inhoudelijke opmerkingen.
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5. Conclusie
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen nadat met de
opmerkingen van de Raad rekening zal zijn gehouden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 14 augustus 2014.

De Secretaris

~.BaIY

De Vice-voorzitter

~i ·

~. c . c . Brooks-Salmon
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BIJLAGE bij het advies d.d. 14 augustus 2014, RvA no. SM/09-14-LB
Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
Het ontwerp bevat een aantal redactionele en wetstechnische onvolkomenheden.
De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden.
Het ontwerp
a. De Raad stelt voor om in de overweging het woord "wenselijk" te vervangen
door het woord "noodzakelijk" omdat wetgeving niet wordt geconcipieerd
vanwege de wens, maar vanwege de noodzaak ertoe.
b. Voorgesteld wordt om na de overwegingen, melding te maken van het artikel of
de artikelen uit de delegerende wettelijke regeling, ingevolge aanwijzing 89 van
de Aanwijzingen voor de regelgeving. Voorgesteld wordt om in Artikel I,
onderdeel B, de woorden "wordt een tabel" vervangen door de woorden;
"worden tabellen".
c. De Raad adviseert om voor alle duidelijkheid, in de nota van toelichting van het
ontwerp te refereren naar de nota van toelichting van het Landsbesluit medisch
tarief sociale verzekeringen waar is aangegeven wat het onderscheid is tussen
tarief I en tarief 11.
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