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Verzoek advies over novelle initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering
door zorgverzekeraars

Mijnheer de Minister,
Met uw brief van 15 november met bovenvermeld kenmerk hebt u de
NZa verzocht om advies uit te brengen over de novelle
initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars.
U hebt ons daarbij verzocht met name in te gaan op de vraag wat deze
novelle betekent voor het advies dat de NZa in mei 2017 over het
initiatiefwetsvoorstel heeft uitgebracht en of de novelle de uitvoerings
en toezichttaken van de NZa met betrekking tot het toezicht op de
naleving van het verbod op winstuitkering voldoend verheldert en
vergemakkelijkt. Het initiatiefwetsvoorstel resp. de novelle regelen o.a.
dat de NZa bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel die nieuwe taken
krijgt.
De NZa voldoet graag aan uw verzoek en zal de opstelling van het advies
ter hand nemen. Wij hebben er kennis van genomen dat een soortgelijke
vraag aan DNB is gesteld en wij zullen, waar nuttig en wenselijk, bij het
opstellen van ons advies afstemming zoeken met DNB.
De NZa heeft kennis genomen van het feit dat de Raad van State in
week 40 een advies heeft vastgesteld over de novelle. Dit advies is, voor
zover bij ons bekend, nog niet openbaar gemaakt. Hoewel het niet
gebruikelijk is dat wij beschikken over een advies van de Raad ten tijde
van een uitvoeringstoets, zouden wij in dit geval graag kennis nemen
van het advies van de Raad. Op grond van ons vorige advies over dit
onderwerp verwachten we dat wetgeving en uitvoering elkaar hier direct
raken, bijvoorbeeld over de uitleg en toepassing van begrippen.
Bovendien was ten tijde van het opstellen van ons advies in 2017, het
advies van de Raad van State al openbaar gemaakt.
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Wij verzoeken u dan ook om de initiatiefnemers te vragen of wij ten
Kenmerk
behoeve van het opstellen van het gevraagde advies, kunnen beschikken 477677/314749
over advies van de Raad.
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