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Nr. 297  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 november 2016 

Bij brief van 4 november 2016 heb ik u de zakelijke inhoud meegedeeld 
van een aanwijzing die ik voornemens ben op grond van artikel 7 van de 
Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) aan de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) te geven, inzake het voornemen om de besluit-
vorming over de inzet van het macrobeheersinstrument (mbi) voor 
medisch-specialistische zorg (msz) van het jaar 2014 te verplaatsten van 
einde 2016 naar uiterlijk 1 mei 20171. 
Daarbij heb ik gemeld tot het geven van deze aanwijzing niet eerder over 
te gaan dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze 
brief. 

Op instigatie van het lid Van Gerven van de SP-fractie is in de procedure-
vergadering van 16 november 2016 tot een Schriftelijk overleg besloten. 
De vragen moeten uiterlijk 8 december worden ingeleverd bij de griffie. 
Verzending en beantwoording vallen dan na de uiterlijke datum, 
9 december, waarop de aanwijzing moet worden aangeleverd voor de 
Staatscourant. 

Omdat zowel de vragen als alle relevante cijfers over 2014 nog niet 
bekend zijn heb ik besloten na afloop van de voorhangtermijn over te 
gaan tot het geven van de aanwijzing aan de NZa en tijdige plaatsing 
daarvan in de Staatscourant teneinde de inhoud van de aanwijzing aan 
het veld bekend te maken. 
Door de beslistermijn te verlengen wordt geen financieel risico gelopen 
over het mbi msz 2014, worden geen onomkeerbare besluiten met 
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betrekking tot de afronding van het mbi msz 2014 genomen en kunnen de 
uitkomsten van het schriftelijk overleg bij die besluitvorming worden 
meegenomen. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers
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