> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Nederlandse Zorgautoriteit
T.a.v. mevrouw M. Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Directie Zorgverzekeringen
Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
Inlichtingen bij

Datum
Betreft

15 november 2018
Novelle initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering
door zorgverzekeraars

Kenmerk
1443736-183741-Z a
Uw brief
Bijlage(n)
1

Geachte mevrouw Kaljouw,
Eerder heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) advies uitgebracht over het
initiatiefwetsvoorstel houdende een verbod op winstuitkering door
zorgverzekeraars1. De inhoud van dit advies en van het advies van De
Nederlandsche Bank (DNB) heeft de initiatiefnemers aanleiding gegeven een
novelle op het initiatiefvoorstel voor te bereiden2. De novelle is ingediend bij de
Tweede Kamer3. In week 40 heeft de Raad van State advies uitgebracht aan de
initiatiefnemers.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel hebben mij per brief van 19 oktober 2018
benaderd met het verzoek de novelle ter advisering voor te leggen aan de NZa.
Dit verzoek treft u als bijlage bij deze brief aan. Een vergelijkbaar verzoek met
betrekking tot DNB hebben de initiatiefnemers gericht aan mijn ambtsgenoot van
Financiën.
In reactie op het verzoek van de initiatiefnemers vraag ik u de novelle te toetsen
en van advies te voorzien, en daarbij te adresseren wat de novelle betekent voor
het eerdere advies dat de NZa op het wetsvoorstel heeft uitgebracht. De
initiatiefnemers verzoeken de NZa specifiek in te gaan op de kernvraag of de
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aanpassingen in de novelle de toezichtstaak van de NZa verhelderd en
vergemakkelijkt heeft en de zorgen hierover voldoende zijn geadresseerd. Ik zal
uw advies doorgeleiden naar de initiatiefnemers.
In afwachting van uw antwoord,
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Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,

Bruno Bruins
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