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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In artikel I, onderdeel A, wordt na «bedoelde regeling en» ingevoegd «,
het beleid ter zake van de onderwerpen, genoemd in artikel 28d, eerste lid,
alsmede».
II
In artikel I, onderdeel B, wordt in de aanhef «drie artikelen» vervangen
door «vier artikelen» en wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 28d
1. De zorgverzekeraar behoeft de instemming van de vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 28, tweede lid, voor de vaststelling of wijziging
van het beleid betreffende:
a. de zorginkoop;
b. de klantcommunicatie;
c. de hoogte van het vrijwillig eigen risico;
d. de inzet van niet wettelijk verplichte reserves;
e. de uitkering van winst;
f. de samenstelling van het bestuur;
g. de hoogte van het salaris van de bestuurders.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het onthouden van de
instemming door de vertegenwoordiging onredelijk is.
3. Indien het advies, bedoeld in artikel 28c, wordt overgenomen kan de
vertegenwoordiging bepalen dat instemming niet nodig is ten aanzien van
de onderdelen van het beleid waarop dat advies betrekking heeft.
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III
In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 115 «en 28c» vervangen door
«28c en 28d».
IV
In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 125 «28c» vervangen door
«28d».
V
In artikel II, onderdeel A, wordt «en artikel 28c, eerste, tweede, vijfde en
zesde lid» vervangen door «28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, en
28d, eerste en tweede lid».
VI
In artikel III wordt «28d» vervangen door «28e» en wordt «drie»
vervangen door «vier».
VII
In artikel IV wordt «28d» vervangen door «28e».
VIII
In artikel V, onderdelen A en B, wordt «28d» vervangen door «28e».
Toelichting
Met dit amendement beoogt de indiener de invloed van verzekerden te
vergroten door de door de zorgverzekeraar in te stellen vertegenwoordiging instemmingsrecht te verlenen op het gebied van zorginkoop,
klantcommunicatie, de hoogte van het vrijwillig eigen risico, de inzet van
reserves, de winstuitkering door de zorgverzekeraar, de samenstelling van
het bestuur en de hoogte van salarissen van de bestuurders. Indiener is
van mening dat hierdoor de invloed van verzekerden versterkt wordt en
zorgverzekeraars eerder bijgestuurd kunnen worden wanneer het belang
van de verzekerde uit het oog dreigt te raken.
Hijink

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 34 971, nr. 12

2

