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33 253 Wijziging van de Wet marktordening 
gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg 
en enkele andere wetten in verband met het 
tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit 
van zorg alsmede in verband met het 
aanscherpen van procedures met het oog op de 
kwaliteit en bereikbaarheid van zorg 

Nr. 39  AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ 
Ontvangen 27 februari 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 49c een lid toegevoegd, 
luidende: 

4. De zorgautoriteit geeft de mededingingsautoriteit inzicht in de 
gevolgen die de concentratie zal hebben voor de betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en, volgens de bevindingen van de ambtenaren van het 
staatstoezicht, voor de kwaliteit van zorg. De mededingingsautoriteit 
betrekt dit inzicht bij haar oordeel over de concentratie. 

Toelichting  

Op dit moment hebben de NZa en de Nma al een samenwerkingsover-
eenkomst, waarin is vastgelegd dat de NZa aan de NMa haar oordeel 
geeft over de gevolgen voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en 
kwaliteit. De NZa kan dat oordeel dan betrekken bij haar eindoordeel over 
de voorgenomen fusie. De NZa wint voorafgaand aan haar oordeel advies 
in bij de IGZ. 

Met het wetsvoorstel over de zorgspecifieke concentratietoets verdwijnt 
dit inhoudelijke oordeel van de NZa en de IGZ over de publieke belangen, 
met uitzondering van de bereikbaarheid van de cruciale zorg. Dat vindt de 
indiener ongewenst. Dit amendement regelt daarom dat de NZa inzicht 
geeft aan de NMa over de gevolgen voor de betaalbaarheid, toeganke-
lijkheid en kwaliteit, na vooraf advies ingewonnen te hebben bij de IGZ. 
De IGZ betrekt daarbij haar bevindingen van het intensievere reguliere 
toezicht dat zij op grond van de reguliere kwaliteitswetgeving tijdens het 
concentratieproces uitoefent. De NMa neemt deze bevindingen mee in 
haar eindoordeel over de voorgenomen fusie. 

Van der Staaij

 
 
 
 
kst-33253-39
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 253, nr. 39


