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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 datum 1 februari 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34522 

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod 

op winstuitkering door zorgverzekeraars 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 31 januari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, 

PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, SGP, 

ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor. 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel II, tweede onderdeel 

11 (Voortman) over ten gunste komen van boetes aan het Zorgverzekeringsfonds 
 

Dit amendement regelt dat ook de boetes te gunste komen van het zorgverzekeringsfonds, 

mocht het zover komen dat er een overtreding plaatsvindt. Het zorgverzekeringsfonds 

zorgt er dan weer voor dat deze ten goede komt aan de verzekerden. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, het CDA en de PVV 
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Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Artikel II 

Invoegen artikel IIa na artikel II 

12  13 (Voortman) over de mogelijkheid van een verbod om zorgverzekeringen aan te 

bieden 

 

Dit amendement regelt dat de Nza ook kan besluiten om een zorgverzekeraar een verbod 

op te leggen om zorgverzekeringen uit te voeren. Hierbij moet de Nza ook aangeven welke 

andere zorgverzekeraar de reeds bestaande zorgverzekeringen overneemt. Om te 

voorkomen dat de nieuwe zorgverzekeraar bijvoorbeeld een hogere premie gaat vragen, 

worden bij AMvB regels over de overname geregeld. Het verbod om zorgverzekeringen aan 

te bieden kan slechts voor bepaalde tijd, waarbij de indiener het bepalen van de maximale 

termijn overlaat aan de Nza. Het overtreden van het verbod gesteld door de Nza is 

strafbaar gesteld onder de Wed, waarin wordt bepaald dat dit een misdrijf is waarvoor 

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, taakstraf of geldboete van de vierde categorie 

staat (20.500 euro) met daarnaast de mogelijkheid om de onderneming voor een jaar stil 

te leggen. 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV 

 

Artikel II, eerste onderdeel, artikel 88a, eerste lid 

10 (Voortman) over het opleggen van boetes aan de individuele bestuurder van een 

zorgverzekeraar 

 

Dit amendement regelt dat naast of in plaats van de boete aan de zorgverzekeraar ook een 

boete kan worden opgelegd aan de bestuurder van de zorgverzekeraar. De zorgautoriteit 

kan hiertoe besluiten indien deze bestuurder feitelijk leiding heeft gegeven respectievelijk 

opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de verboden gedraging en heeft nagelaten 

om maatregelen te treffen ter voorkoming van een verboden gedraging en daarmee 

bewust de kans wordt aanvaard dat deze gedraging zal plaatsvinden. Dit brengt evenwel 

een verzwaarde bewijslast voor de zorgautoriteit met zich mee. 

Ingetrokken 

 

Moties 

 

14 (Keijzer c.s.) over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden  

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV 

 

15 (Keijzer) over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg  

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, het CDA en de PVV 

 

16 (Koolmees/Rutte)  over een adviesaanvraag aan de Nederlandsche Bank  

Verworpen. Voor: van D66, Van Vliet, Klein, Houwers en de VVD 



 

 datum 1 februari 2017 
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17 (Dik-Faber) over monitoren of patiënten met hoog risico geweigerd worden voor 

aanvullende zorgverzekeringen 

Verworpen. Voor: PvdA, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, 

de SGP, de ChristenUnie en de PVV 

 

18 (Rutte) over een adviesaanvraag aan de NZa 

Verworpen. Voor: D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD en de Groep 

Bontes/Van Klaveren 

 

19 (Rutte) over een juridische second opinion vragen aan de landsadvocaat  

Verworpen. Voor: D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD en de Groep 

Bontes/Van Klaveren 


