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Geachte mevrouw K., 

In januari 2017 is het Initiatiefwetvoorstel verbod op winstuitkering door 

zorgverzekeraars door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaard. Inmiddels 

is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De 

Eerste Kamer heeft een voorlopig verslag vastgesteld (Kamerstukken I, 2016, 

2017, 34522, nr. B). Uit het verslag blijkt dat enkele leden van de Eerste Kamer 

de regering hebben gevraagd of zij bereid is de NZa te vragen om de 

uitvoeringstechnische aspecten van het wetsvoorstel in kaart te brengen. Gelet op 

dit verzoek van de leden van de Eerste Kamer treft u een verzoek tot een 

uitvoeringstoets aan.  

Het initiatiefwetsvoorstel voegt aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) een bepaling 

toe die zorgverzekeraars verbiedt dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders, 

winst uit te keren aan zijn leden of winst uit te keren aan zijn werknemers. De 

indieners beogen dat winst slechts mag worden toegevoegd aan de reserves of 

worden aangewend voor doelen ter verbetering van de kwaliteit en 

toegankelijkheid van de zorg, hetgeen bij Algemene Maatregel van Bestuur nader 

gespecificeerd kan worden. Eén en ander zou uitsluitend van toepassing zijn op 

(het dividend uit) de winst die gemaakt is op basiszorgverzekeringen. 

Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg houdt de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) toezicht op de naleving van de Zvw. Ten behoeve van de 

handhaving wordt met het initiatiefwetsvoorstel ook de Wmg aangepast. De NZa 

wordt verplicht om de zorgverzekeraar een bestuurlijke boete op te leggen ter 

zake van overtreding van bovengeschetste uitkeringsverbod en 

bestedingsvoorschrift. Daarnaast krijgt de NZa de bevoegdheid de uitgekeerde 

bedragen in te vorderen van de begunstigden. Gelet op deze taken van de NZa 

hecht ik eraan het initiatiefwetsvoorstel ter toetsing aan u voor te leggen. 
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Ik verzoek u in ieder geval te toetsen in hoeverre de naleving van de gestelde 

voorschriften effectief afdwingbaar is, of de handhavinginstrumenten passend zijn, 

welke juridische procedures naar aanleiding van handhavend optreden te 

verwachten zijn alsmede of het toezicht en de handhaving van het 

initiatiefwetsvoorstel voor de NZa uitvoerbaar zijn.  

Tot slot verzoek ik u aandacht te schenken aan de bredere effecten van het 

wetsvoorstel op het zorgstelsel en de rol van de NZa daarin. Ik verzoek u 

bovendien de ACM hierbij te betrekken op de voor deze instantie relevante 

raakvlakken. 

Met het oog op de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zou ik het 

op prijs stellen uw advies binnen 6 weken te ontvangen. 

Hoogachtend,  
 
de staatssecretaris van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport,  
 

 
 
 
 
drs. M.J. van Rijn 


