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Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen
en enkele andere wetten om het mogelijk te
maken dat aanbieders van
medisch-specialistische zorg, mits zij aan een
aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren
(voorwaarden voor winstuitkering aanbieders
medisch-specialistische zorg)

Nr. 20

AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER
Ontvangen 25 juni 2014
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onder
vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een
puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. voor zover de winstuitkering in het eerste jaar niet meer dan 50% van
de winst bedraagt.
Toelichting
Dit amendement introduceert bovenop de reeds bestaande
voorwaarden, een getrapte overgang naar de mogelijkheid voor
aanbieders van medisch specialistische zorg om kapitaalverschaffers
rendement te betalen. Voorkomen wordt dat aanbieders van medische
specialistische zorg na een periode van drie jaar ineens alle gemaakte
winst zouden kunnen uitkeren. Door het amendement ontstaat een
getrapte mogelijkheid om winst uit te keren. De aanvankelijke wachttijd
van drie jaar blijft in stand. In het eerste jaar dat winst mag worden
uitgekeerd, bedraagt de uitkering maximaal 50% van de winst, voor zover
wordt voldaan aan de overige voorwaarden zoals de solvabiliteitseisen.
Pas vanaf het jaar daarna kan 100% van de winst uitgekeerd worden.
Gedurende de tijd dat er wel positief resultaat gehaald wordt, maar er
geen winst uitgekeerd mag worden of de winst slechts gedeeltelijk
uitgekeerd mag worden, zal het batig saldo geïnvesteerd moeten worden
of aan de reserves moeten worden toegevoegd. Dat komt aan de
solvabiliteitspositie van de zorgaanbieder ten goede.
Door deze extra voorwaarde wordt het uitgangspunt dat er vooral lange
termijninvesteringen noodzakelijk zijn in de medisch specialistische zorg
nog extra gewaarborgd.
Bouwmeester
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