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33 168 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. 21  AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ 
Ontvangen 26 juni 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onderdeel b, 
een zinsnede toegevoegd, luidende: en de solvabiliteitsmarge niet voldoet 
aan het gestelde bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 16da. 

II

Na artikel 16d wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 16da  

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 
gesteld over de maximale daling van de solvabiliteit als gevolg van een 
winstuitkering. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat in de wet een mogelijkheid wordt gecreëerd 
om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg 
van een winstuitkering. In de wet is vastgelegd dat een zorgaanbieder die 
medisch-specialistische zorg verleent een minimale solvabiliteit van 20% 
moet houden na winstuitkering. Deze streefnorm geeft een minimale 
solvabiliteit weer die nodig is voor het garanderen van financiële 
weerbaarheid en continuïteit van de instelling. Een plotselinge sterke 
daling van de solvabiliteit door winstuitkering kan grote negatieve 
gevolgen hebben voor de instelling en het kan zijn dat deze niet in het 
belang is van de onderneming. Er is gekozen voor het mogelijk maken van 
het stellen van regels aan de maximale daling van de solvabiliteit, omdat 
daarmee recht wordt gedaan aan het verschil in omvang van de zorgaan-
bieders die medisch-specialistische zorg verlenen, wat bij een maximale 
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winstuitkering niet mogelijk is. Deze mogelijkheid tot inperking van de 
maximale winstuitkering is bedoeld om er voor te zorgen dat investeren in 
de medisch-specialistische zorg alleen interessant is voor investeerders 
met een langetermijnperspectief. 

Van der Staaij
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