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nota 
(ter beslissing) 	besluit houdende wijziging van het Besluit 
zorgverzekering in verband met wijzigingen voor de vast te stellen 
vereveningsbijdrage over het vereveningsjaar 2022 

1. Aanleiding 
De voorhang van 'het besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering 
in verband met wijzigingen voor de vast te stellen vereveningsbijdrage over het 
vereveningsjaar 2022' (hierna: de amvb) bij beide Kamers. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt verzocht de volgende stukken te ondertekenen voor verzending: 

• Voorhangbrief bij de amvb aan de Eerste Kamer; 
• Voorhangbrief bij de amvb aan de Tweede Kamer. 

Om de Eerste en Tweede Kamer voldoende tijd te geven om te kunnen reageren 
voor het zomerreces wordt u gevraagd de stukken uiterlijk 7 juni 2022 te 
ondertekenen en te laten verzenden. 

3. Kernpunten 
Dit besluit wijzigt het Besluit zorgverzekering in verband met de 
vereveningsbijdrage over het jaar 2022. Met deze wijzigingen worden de 
uitkomsten van het bestuurlijk overleg met zorgverzekeraars van 30 augustus 
2021 in de regelgeving vastgelegd. Uw ambtsvoorganger heeft de Tweede Kamer 
hierover op 9 september 2021 geinformeerd'. De (belangrijkste) wijzigingen zijn: 

• Toepassing in 2022 van 70% macronacalculatie bij de variabele 
zorgkosten (somatische kosten) en de opbrengsten van het verplicht eigen 
risico met het oog op de onzekerheden als gevolg van COVID-19; 

• toepassing in 2022 van een bandbreedteregeling bij de GGZ-kosten met 
het oog op de onzekerheden als gevolg van de invoering van het 
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zorgprestatiemodel. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Uw ambtsvoorganger heeft de Tweede Kamer op 9 september 2021 bij brief 
geïnformeerd over de definitieve vormgeving van de risicoverevening 2022. De 
amvb sluit daarbij aan. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De wijzigingen sluiten aan bij de uitkomsten van het bestuurlijk overleg op 30 
augustus 2021. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Geen. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
De Zorgverzekeringswet maakt de amvb mogelijk. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De amvb is Intern afgestemd met WJZ en extern met het Zorginstituut en ZN. De 
amvb staat op de agenda van de ministerraad van 3 juni. De voorhangbrieven 
kunnen worden verstuurd als de ministerraad akkoord is. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
De wijziging heeft voornamelijk gevolgen voor het Zorginstituut. Er zijn geen 
noemenswaardige gevolgen voor zorgverzekeraars en geen gevolgen voor het 
overige bedrijfsleven en de burgers. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) 
kan zich vinden in die conclusie. 

g. Toezeggingen 
Met de voorhang wordt de toezegging uit de brief van 9 september 2021, dat de 
amvb aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer zal worden voorgelegd, afgedaan. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
De informatie in deze nota kan, met uitzondering van de tot personen herleidbare 
gegevens, openbaar gemaakt worden. 

In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt 
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