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Bijlage(n) 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Op basis van de met u gemaakte afspraken over toetsing van nieuwe wetsvoorstellen is ons 

verzocht te adviseren over het wetsvoorstel Verzamelwet Zvw 2016. Wij stellen vast dat het 

wetsvoorstel met name gevolgen voor zorgverzekeraars heeft. Gezien de mogelijke effecten 

voor de regeldruk geven wij u graag onze zienswijze. Deze treft u in deze brief aan. 

 

De Verzamelwet Zvw 2016 strekt ertoe de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de 

zorgtoeslag (Woz) op enkele kleine onderdelen inhoudelijk te wijzigen. Ook worden ontstane 

misslagen verbeterd en ontdekte omissies weggenomen. De wijziging die met name gevolgen 

voor zorgverzekeraars heeft, betreft de vervroeging met één week van de vaststelling en 

bekendmaking van de nominale premie. Om de impact hiervan goed te kunnen beoordelen is 

een juist inzicht in de gevolgen voor de administratieve lasten en nalevingskosten vereist.  

 

Voor de goede orde vermelden wij dat wij het wetsvoorstel zoals gebruikelijk aan de hand van 

ons toetsingskader hebben beoordeeld:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Het resultaat van onze beoordeling treft u hieronder aan. 

Verantwoording regeldruk behoeft geringe aanvulling 

Het wetsvoorstel beschrijft onder het kopje “Financiële gevolgen, regeldruk, administratieve 

lasten en fraude” de gevolgen voor de regeldruk. De toelichting concludeert dat voor burgers en 

bedrijven geen effecten voor de regeldruk optreden. Deze conclusie staat op gespannen voet 

met de elders in de toelichting opgenomen beschrijving van de (administratieve) gevolgen voor 

zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn namelijk, zoals bekend, eveneens bedrijven in de zin 

van het Handboek meting regeldruk.
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 Blad 2/2 

Zorgverzekeraars moeten door de wetswijziging de nominale premie één week eerder 

vaststellen (uiterlijk zeven weken in plaats van zes weken voor het nieuwe kalenderjaar). Het 

proces van premievaststelling en bekendmaking moeten zij daarom met een week vervroegen. 

Die verandering heeft gevolgen voor de inkoopcyclus en de informatievoorziening over het 

gecontracteerde aanbod. Ook die (interne) processen van de zorgverzekeraar moeten met een 

week worden vervroegd. Voor zorgverzekeraars zal de voorgenomen wijziging daarom op zijn 

minst tot eenmalige kennisnemingskosten en kosten voor aanpassingen in de administratieve 

organisatie (onder meer aanpassing van instructies, beschrijvingen en handleidingen 

administratieve organisatie) leiden. De beschrijving en berekening van deze gevolgen 

ontbreken onder het kopje regeldruk van de toelichting. Vanzelfsprekend leidt de toevoeging 

van deze effecten ook tot een andersluidende conclusie omtrent de regeldrukeffecten voor 

bedrijven. Wij verwachten overigens dat de omvang van de eenmalige regeldruk gezien het 

aantal zorgverzekeraars in Nederland en de aard van de noodzakelijke eenmalige handelingen 

gering zal zijn. 

 

Wij adviseren u bij de verantwoording van de regeldrukeffecten de eenmalige 

kennisnemingskosten en de kosten van aanpassing van de administratieve organisatie  

te berekenen en op te nemen in de toelichting bij het wetsvoorstel.  

 

Tot slot 

Het aan ons voorgelegde wetsvoorstel betreft de ex-ante toetsing van het wetsvoorstel. Daarom 

voorzien wij ons advies van een dictum, dat gezien onze bevindingen als volgt luidt:  

 

Alles overwegende adviseren wij het wetsvoorstel in te dienen, nadat met het 

vorenstaande rekening is gehouden. 

 

In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest, 

 
Hoogachtend, 

 

W.g 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


