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Aan de hccr W. van Engeland

Heusden, 5 november 2013

Betreft : de Gehandicapten Parkeerkaart

Geachte heer van Engeland,

Hoewel de gehandicaptenparkeerkaart niet viel binnen de taak van de Wmo-adviesraad heeft
u ons destijds toch om advies gevraagd. Wr1 hebben aan uw verzoek toen voldaan. Een en
ander is afgewikkeld op gelijkewqze als voor de adviesaanvragen in het kader van de Wmo
gebruikelijk is.

Recent zijnwlj van de vervolg stappenvan de gemeente op dat onderwe{p op de hoogte
gebracht. WU hebben de vrijheid genomen daarover een paat schriftelijke vragen te stellen en
hebben daarop inmiddels de antwoorden ontvangen.

Tijdens onze vergadering van 7 oktober jl. bleef nog eenvraag onbeantwoord en dat is de
volgende:

Middels een notitie van 16 januariz}I3 heeft de Wmo-adviesraad aan Chantal Martens
melding gemaakt dat het wellicht zo is dat voor een medisch advies voor hei verkrijgen van
een GPK een maximum prüs geldt, vastgesteld door de NZa op basis van de WMG. Een
afschrift van de bedoelde notitie zend ik met deze brief mee.

Als degene aan wie de gemeente de afgifte van een gehandicapten parkeerkaart uitbesteedt
een prijs in rekening brengt voor het medisch advies die hoger zov zijn dan het wettelijk
toegestane maximum dan doet zich een situatie voor die voor de gemeente niet acceptabel kan
zijn.

Nu de gemeente in de informatie aan ons aangeeft dat de kosten van de GPK meer kunnen
gaan strjgen dan het ons bekende maximale tarief voor de medische keuring zou die
onacceptabele situatie zich kunnen voordoen. Mocht dat het geval zljn dan lijkt het erop dat

aanvragers de gemeente kunnen aanspreken om het bedrag boven het wettelijk toegestane

tarief aan hen te vergoeden.

Wij als Wmo-adviesraad kunnen op basis vanonze informatie niet overzien of degene die de

uitgifte van de GPK gaat doen een niet wettelijk toegestaan tarief in rekening brengt.

IJ zou ons een plezier doen ons te laten weten dat de hiervoor omschreven onacceptabele

situatie zichniet voordoet. Mogelijk is het zo dat het genoemde wettelijke maximum tarief
niet geldt voor degene waaffnee de gemeente een contract sluit voor de uitgifte van de GPK.

Als dat het geval is horen wü graagwaarom dat zo is. Als degene binnen het wettelijk



systeem voor de medische keuring valt horen wij graag welk tarief daarvoor in rekenng zaI
worden gebracht zodra daar zicht op is.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben aarzelt u dan niet deze vragen aan

ons te (laten) stellen.

Uw reactie zienwij gaarne en met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet

Jeanne Verheij
Yoorzitter van de Wmo-adviesraad
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Anne Willem van den Bosch
ko sten medische keuring gehandicaptenp arkeerkaart
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In het kader van de verhoging van de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart kwam voor
mlj aan de orde wat mag voor een medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart tn
rekening worden gebracht. De gemeente gaf in haar informatie aan de Wmo-adviesraad aan
dat wellicht aßpraken zouden worden gemaakt met huisartsen voor die keuring.

Ik heb mij in eerste instantie de vraag gesteld wat mag een huisarts voor een dergelijke
keuring in rekening brengen.

Op de tarief beschikking van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) (op basis van de WMG)
van 13 januari 2013 voor huisartsenzorg TB/CU-7053-2 staat onder meer het volgende
vermeld:

12803 keuring voor invaliden parkeerkaart (kort) € 25,73
12804 keuring voor invaliden parkeerkaart (lang) € 51,45

Ik ben ervan uitgegaan dat de invaliden parkeerkaart en de gehandicaptenparkeerkaart
identieke begrippen zljn.

Genoemde tariefbeschikking heeft de Nza voor huisartsen een maximumtarief vastgesteld.
M.a.w. de huisarts mag voor een dergelijke keuring niet meer in rekening brengen dan de

genoemde maximum bedr agen.

In tweede instantie heb ik mrl de vraag gesteld wat is de situatie als een niet huisarts een

dergelijke keuring uitvoert. Is ook hij aandat maximumtarief voor de huisartsen gebonden.

Deze vragen heb ik voorgelegd aan de informatielijn van de Nza in november vorig j aar. Het
was een -vraag die de medewerken van de informatielijn niet direct kon beantwoorden. Deze
vraag moest worden voorgele gd aan de materie deskundigen. Een eerste reactie (na ongeveer
een maand) leverde geen antwoord op de gestelde vragen op. Een tweede reactie bleef uit.
Daarop heb ik afgelopen maandag de telefoon gepakt en dringendverzocht mrjn vragen te
beantwoorden. Daarop werd ik nog de zelfde dag gebeld ( waarschtlnhJk voenden zij ook niet
kunnen dat een dergelijkevraagzolangbleef liggen) door de heer Wouter Hobbeling (ik weet
niet of ik de naam goed spel!) die mij vertelde (via de telefoon) dat ttaar zljnoordeel voor het
uitvoeren van een van de genoemde keuringen niet meer in rekening mag worden gebracht
dan de genoemde bovenvermelde bedragen. M.a.w. het maximumtarief voor de huisartsen zou
ook gelden voor andere medici die een dergelijke keuring uitvoeren. Hij gaf aan dat de Nza
graagzouvetnemen als er beroepsbeoefenaren zoudenzijn die hogere tarieven in rekenino
zouden brengen voor een dergelijke keuring.

Ik geef de gemeente in overweging om voordatzlj in onderhandeling gaat over het tarief voor
de medische keuring voor de gehandicaptenparkeerkaart zlj van een en ander van de Nza een

schriftelijke bevestiging vraagt. Dit om een misverstand dat zoukunnen zijn ontstaan in het
genoemde telefonisch overleg uit te sluiten.

Desgewenst wil ik het voorgaande nader toelichten.



H€dsrlärdsö ZolEmu brüteit

C5. Het maximum verrichtingentarief voor een uitwendige versie bij stuitligging in de
eerstelijn bedraagt

- Het tarief kan alleen in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder die is

opgenomen in een specifiek door de KNOV en ZN aangewezen versieregister en daarmee
voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen (opleiding 6n minimum aantal versies).

Uitgangspunten voor een uitwendige versie bij stuitligging zijn:
- eenduidige en sluitende afspraken met de tweede lijn over verwijzing en
consultatie bij eventuele complicaties en directe verwijzing naar de tweede lijn bij
complicaties;
- informed consent (in overleg met de patiönt);
- registratie van de uitgevoerde versies en de resultaten daarvan.

C6. Het maximumbedrag voor het in het kader van het preventief bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker afgenomen zogenoemde uitstrijkje voor de vrouwelijke
verzekerde bedraagt

C7. De maximum in rekening te brengen tarieven vcor keuringen bedragen

code voor Tarief

T2619 Uitwendiqe versie bii stuitliqqinq € 81,35

code voor Tarief

L27OL Uitstriikie € t2.o4

code voor Tarief

12800
12801
r2802
12803
t2BO4
12805

t2806
r2807
12808
12809
12810
1281 1

t28t2
12813
L2BT4

spreeku u rcontrole (voor onder a ndere bed rijfsgeneesku nd i g onde rzoek)
gericht klein onderzoek
visitecontrole (voor onder a ndere bed rijfsge neesku nd i g onderzoek)
keuring voor invalidenparkeerkaart (kort)
keuring voor invalidenparkeerkaart (lang)
kilometervergoeding (voor de 5" en volgende retourkilometers)
per retourkilometer (= twee gewone kilometers)
kleine keuring (oriönterend algemeen lichamelijk onderzoek)
periodiek (beperkt) geneeskundig onderzoek
scheepvaartkeu ring
'grote keuring'
invaliditeitskeuring met rapport
rijbewijskeuring tot 15 minuten
rijbewijskeuring langer dan 15 minuten
bedrijfs- en sollicitatiekeuring
periodiek qeneeskundiq onderzoek (conform LHV-keuring)

€ 25,73
€ 25,73
€ 38,63
€ 25,73
e 5r,45
€ 2,t2

€ 77,27
€ 77,27
€ 77,27
€ 115,81
€ L54,I7
€ 38,54
€ 77 ,27
€ 115,81
€ 115,81


