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Betreft: Onduidelijkheid omtrent publicatie van tarieven.
Geachte mevrouw Kapelle, geachte bestuurders van de ACM,
Zoals zojuist telefonisch besproken zou ik graag in overleg willen treden over de kaders die
geschetst worden in het document "Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de
eerste lijn"
(https://www.acmnl/nl/publicaties/publicatie/14734/Uitgangspunten-toezicht-ACM-op-zorgaanbie
ders-in-de-eerste-lijn.)
In dit document wordt op een over het algemeen heldere wijze uiteengezet welke manier van
samenwerken wel en niet valt onder de Mededingingswet.
Mijn vraag gaat specifiek over de communicatie binnen whatsapp en telegram groepen.
Ik ben waarnemend huisarts (ZZP) en werk op een zelfstandige wijze. Ik ben aangesloten bij
meerdere chatgroepen (regionaal en landelijk) waarin een breed scala aan onderwerpen voorbij
komen. Dit kan over kwaliteit van de zorg gaan, nieuws en actualiteiten, medische richtlijnen
etc.
Zo nu en dan is ook het gevraagde tarief een onderwerp. Een vraag zoals "wat vraag jij voor
een nachtdienst". Collega’s zijn dan benieuwd wat bijvoorbeeld het gemiddelde tarief is in de
regio. Ter info; als waarnemend huisarts werk ik op verschillende huisartsenpraktijken en
huisartsenposten waarbij de tarieven vaak verschillen. Dit tarief is variabel en afhankelijk van de
werkomstandigheden. Vaak wordt er onderhandeld over het tarief, op huisartsenposten is er
een vast tarief afhankelijk van de dienst. Hetgeen er besproken wordt in de groepen heeft op
geen enkele manier invloed op mijn tarieven.

Onlangs is er een discussie ontstaan omdat de vertegenwoordigers van onze beroepsgroep vrij
acuut, zonder goede onderbouwing, de social media groep verlaten. De argumentatie was dat
“de mededingingswet hoogstwaarschijnlijk niet toestaat om van gedachten te wisselen over
tarieven”. Hierdoor is verondersteld dat het publiceren van je tarief onder kartelvorming zou
vallen. Dit is op zijn minst gezegd opmerkelijk want er zijn genoeg commerciële partijen die al
geruime tijd hun tarieven publiceren. Voorbeelden:
(https://www.waarneembemiddeling.nl/tarievenmonitor2019/) en
https://www.wham.nl/home/waarnemend-huisartsen/waarnemend-huisartsen-werkgebieden-tari
even/
Door deze discussie is veel onduidelijkheid ontstaan over wat wel en niet besproken mag
worden in zo'n groep. Enkele voorbeelden:
- Mag ik als huisarts mijn tarief bekend maken op social media of een website ?
- In hoeverre ben je als toeschouwer mede verantwoordelijk voor wat er gezegd wordt
binnen een groep ?
- Op welke wijze mag marktonderzoek over de gemiddelde tarieven plaatsvinden ?
- Mag ik als toeschouwer mijn mening publiceren over een gemiddeld tarief ?
- Mag ik een vacature plaatsen met daarbij het tarief ?
Voor alle duidelijk; het gaat hier niet om het maken van afspraken maar vooral over de grenzen
of kaders van het delen van informatie met betrekking tot de tarieven.
In het hierboven genoemde document staat dat samenwerken niet is toegestaan in de volgende
vormen: "Het verhogen van de prijs, bijvoorbeeld door het maken van tariefafspraken of
uitwisselen van informatie over tarieven zonder zorginhoudelijk doel."
Het doel van het uitwisselen van de tarieven binnen de chatgroepen is niet om de prijs te
verhogen maar om inzicht te geven in de markt. Wat wordt hier met een zorginhoudelijk doel
bedoeld?
In het document worden de "grijze gevallen" genoemd en wordt aangegeven dat het ACM dan
graag in gesprek gaat met de sector. Het is mij opgevallen dat onze beroepsgroep vrij “angstig”
is geworden na aanbevelingen die in 2008 zijn gedaan over het vestigingsbeleid. Wellicht is dit
terecht, maar het lijkt me goed als hier duidelijk wordt wat wel en niet mag zodat ook de
zelfstandige huisarts, die steeds meer gebruik maakt van social media, de wet niet overtreedt.
Ik hoor graag van u.
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