
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amsterdam, 10 januari 2014 
 
Betreft: correspondentie met betrekking tot wetsvoorstel Wijziging van de  Wet cliëntenrechten 

zorg 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. 33168) 

 
 
Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
  
Met belangstelling heeft de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) kennis 
genomen van de verdere parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de  Wet 
cliëntenrechten zorg 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. 33168). 
 
Onder andere in haar brieven van 12 maart 2012 en 9 april 2013 (zie bijlagen) heeft de NVP dit 
voorstel als een goede stap in het aantrekken van meer risicodragend vermogen ten behoeve van de 
zorg aangemerkt. De behoefte aan efficiëntere bedrijfsvoering, kwaliteitsverbetering, innovatie en 
verbeterde dienstverlening in de zorg is groot. De NVP onderschrijft de redenering van de Minister dat 
het aantrekken van meer risicodragend vermogen bijdraagt aan het realiseren van deze doelstellingen 
en hand in hand gaat met betere, betaalbare en bereikbare zorg. 
 
De NVP wil graag het moment gebruiken om nogmaals de aandacht te vestigen op de punten die zij in 
het verleden heeft aangedragen met betrekking tot het wetsvoorstel. In het bijzonder wil de NVP 
aandacht vragen voor de intramurale AWBZ-zorg. 
 
De NVP vraagt zich af of het nodig is om de gehele intramurale AWBZ-zorg uit te sluiten van 
winstuitkering. Bijvoorbeeld de intramurale ouderenzorg, vanwege onder andere haar planbare en 
langdurige karakter, zou geschikt zijn om opgenomen te worden in het wetsvoorstel. Het toestaan van 
winstuitkering in (delen van) de intramurale AWBZ-zorg zal innovatie en differentiatie, binnen de 
gestelde kaders, een impuls geven. Dit zou ook zorgverzekeraars kunnen ondersteunen in hun 
uitvoeringstaak van de AWBZ. Immers sinds enige tijd zijn zij deels verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de AWBZ via de zorgkantoren en worden zij gestimuleerd meer zorg op maat te leveren. Zorg die 
bij uitstek geleverd kan worden door partijen met een winstoogmerk.  
 
De NVP ziet het wetsvoorstel als een positieve stap naar een bestendige toekomst van de zorg en is 
graag bereid haar visie op de voorstellen nader aan u toe te lichten. 
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