> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Vereniging afbouwmedicatie
T.a.v. mevrouw P. Dinkelberg
Driehoek 24
7312 CP APELDOORN
Email: pauline@verenigingafbouwmedicatie.nl

Datum
Betreft

29 januari 2021
Aanwezigheid Zorginstituut bij jaarlijks overleg ZN
wergroep doorgeleverde bereidingen

Directoraat-Generaal
Curatieve Zorg
Directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie
Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
Inlichtingen bij
Lucas Mevius
Beleidsmedewerker
M 06 11 70 71 54
l.mevius@minvws.nl
Kenmerk
1790107-214955-GMT a
Uw brief
12-11-2020

Geachte mevrouw Dinkelberg,
In uw brief van 12 november 2020 vraagt u hoe het ministerie van VWS
controleert of het Zorginstituut aan bepaalde verplichtingen voldoet.
U verwijst daarbij naar de artikelen 64 en 65 van de Zorgverzekeringswet.
De Zorgverzekeringswet omschrijft wat het te verzekeren pakket aan zorg is.
Dit basispakket is voor alle verzekerden gelijk. Zorg waarvan de effectiviteit niet
kan worden aangetoond, wordt niet vanuit de zorgverzekering vergoed.
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Het is in eerste instantie aan zorgverzekeraars om inhoud en omvang van het
verzekerde pakket vast te stellen, en te beoordelen of zorg effectief is.
Dit is echter niet altijd eenvoudig. Het Zorginstituut heeft als zelfstandig
bestuursorgaan daarom de wettelijke taak gekregen de inhoud en omvang van de
verzekerde prestaties te duiden.
Het Zorginstituut kan zorgverzekeraars daarbij richtlijnen geven.
Duidingen en richtlijnen zijn juridisch niet bindend, maar wel zwaarwegend.
Wanneer een zorgverzekeraar ervan afwijkt, moet die afwijking van een
deugdelijke motivering zijn voorzien.
De wetgever heeft ervoor gekozen om van het Zorginstituut een zelfstandig
bestuursorgaan te maken, met haar eigen wettelijke taken ten aanzien van de
Zorgverzekeringswet. De wet stelt geen bijzondere controle en
verantwoordingseisen vanuit het ministerie van VWS aan de uitvoer van deze
publieke taak, anders dan de reguliere verantwoordingseisen zoals de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen die voorschrijft.
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Ik ga daarom niet over de aan- en afwezigheid van het Zorginstituut bij de
verschillende overleggen. Ik adviseer u contact op te nemen met het Zorginstituut
indien u wilt weten of het Zorginstituut bij bepaalde overleggen aanwezig was.
Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,
namens deze,
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,

Directoraat-Generaal
Curatieve Zorg
Directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie

Kenmerk
1790107-214955-GMT

dr. M.T.M. van Raaij
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