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33 675 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de 
Algemene Wet bijzondere Ziektekosten en 
enkele andere wetten teneinde de bekostiging 
van anonieme e-mental health structureel te 
regelen en de anonieme financiering van zorg 
aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te 
maken 

Nr. 4 NADER RAPPORT1  

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 17 juni 2013, aangeboden 
aan de Koning door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 24 april 
2013, no. 13.000889, machtigde Hare Majesteit Koningin Beatrix de 
Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het 
bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 22 mei 2013, no. W13.13.0112/III, bied ik U hierbij 
aan. 

Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State 
geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De 
redactionele kanttekening is verwerkt. 

Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 
State is nog een beperkt aantal wijzigingen aan het wetsvoorstel 
toegevoegd. Het betreft allereerst een uitbreiding van de anonieme 
financiering van zorg voor ernstig bedreigde cliënten met – naast zorg op 
grond van de Zorgverzekeringswet – de zorg op grond van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten. Daarnaast is in de memorie van toelichting 
een passage opgenomen over het minimaal en maximaal bedrag aan te 
verlenen subsidie per zorgaanbieder voor anonieme e-mental health. Ten 
slotte zijn enkele redactionele verbeteringen aangebracht, hoofdzakelijk in 
verband met bovengenoemde uitbreiding. 

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, 
omdat het zonder meer instemmend 
luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele 
aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op 
de Raad van State).
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Ik moge U, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de 
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te zenden. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers
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