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Aanleiding voor deze nota
Het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (hierna:
Wbsrz) ligt ter behandeling In de TK. Sinds de indlening ervan is er een aantal
punten naar voren gekomen die aanpassing behoe>«n. DIt betreft (outer re
dactionele punten, alsmede enkele inhoudelijke verbeteringen ten opzichte
van het ingediende wetsvoorstel. Hiervoor is bijgevoegde NvW opgesteld.
Met deze beslisnota wordt u de NvW ter goedkeuring en verzending aan de
TK voorgelegd.

Boslispunten, advies en mogelijk alternatief
-  Gaat u akkoord met de bijgevoegde Nota van Wijziging en verzending aan

de Tweede Kamer?

U wordt geadvlseerd akkoord te gaan met de bijgevoegde NvW. De Wbsrz is
controversieel verklaard en ligt sinds het begin van dit Jaar stil. Het is
wenselijk dat v6dr het eventueel agenderen van de plenaire behandeling deze
NvW aan de TK wordt aangeboden.
Indien u akkoord bent dient u de toelichtinQ bil de NvW alsmede de
biibehorende aanbiedinosbrief te ondertekenen.

Samenvatting en oonclusies
Deze NvW brengt een wijziging aan in de Wbsrz op de volgende punten:
1. Er wordt verduidelijkt dat ook zorg die buiten het verzekerde pakket op
grond vai de ZVW en Wiz valt en door een ziektekostenverzekeraar wordt
vergoed onder de reikwijdte van de Wbsrz valt. Dit is altijd beoogd, wat tot
uitdmkking komt in het wetsvoorstel omdat reeds gesproken wordt over de
'particuliere ziektekostenverzekeraar'. Daamaast werd reeds in de toelichting
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gesproken over het aanvullende dee! van een ziektekostenverzekering en
bijvoorbeeld de mondzorg als domein wordt genoemd, maar dit domein valt
buiten het verzekerde pakket.

2. Met deze NvW wordt ook artikel 2.3, tweede lid, gewijzigd. In dit artikellid
Is limitatief opgesomd uit weike openbare bronnen het IKZ gegevens kan
verwerken, waaronder zelfstandige raadpleging van die bronnen. Hierin is
verduldelijkt dat het gaat om een limitatieve opsomming, dus buiten het bij of
krachtens deze wet bepaalde mag het IKZ niet raadplegen.
Voorts is bepaald dat ook bij of krachtens enige andere wet gegevens uit niet-
openbare bronnen kunnen worden verstrekt aan het IKZ. Hierbij wordt
gedacht aan ontsluiting van gegevens uit de Brp. Dat wordt in de regelgeving
van het Ministerie van BZK uitgewerkt.
3. Tot slot worden enkele zuiver technische en redactionele punten

aangepast.
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4  Draagvlak politiek
Deze NvW betreft enkel inhoudelijke en technische verbeteringen ten opzichte
van het aangeboden wetsvoorstel en betreft dus geen nieuwe onderwerpen of
uitbreiding van de reikwijdte van de Wbsrz. Er zijn geen politieke gevoelighe-
den voorzien.

5  Draagvlak maatschappelijk
Gelet op het karakter van de NvW (louter verbeteringen) leidt dit niet tot ge-
voeligheden in het veld. De wijziging betreffende het raadplegen van afgeba-
kende openbare bronnen en de verduidelijking dat ook zorg die buiten het
verzekerde pakket op grond van de ZvW en WIz valt en door een ziektekos-
tenverzekeraar wordt vergoed, is afgestemd met betrokken partijen en was
reeds beoogd.

6  FinanclSle en personele gevolgen
N.v.t.

7  Juridische haalbaarheid
Het betreft hier enkel verbeteringen ten opzichte van het ingediende wets
voorstel. De afbakening van het raadplegen van openbare bronnen is afge
stemd met de AP, die geen bezwaren heeft. Er zijn verder geen juridische as-
pecten.

8  Afstemming (Intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De inhoud van de NvW is voor wat betreft het raadplegen van afgebakende
openbare bronnen afgestemd met BZK en de AP. Beiden kunnen zich in de
NvW vinden.

De verduidelijking dat het in de Wbsrz ook gaat om zorg die buiten het
verzekerde pakket op grond van de ZvW en WIz valt en door een
ziektekostenverzekeraar wordt vergoed, is altijd beoogd en nu verduidelijkt.

9  Gevolgen adminlstratieve iasten
N.v.t.

10. Toezeggingen

N.v.t.

11. Fraudetoets
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N.v.t.

12. Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
N.v.t.
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