Obligatie-regeling Winter loopt niet op kabinetsplan vooruit
Zorgondernemer Loek Winter loopt met zijn plan obligaties uit te geven om privaat kapitaal aan te trekken,
niet vooruit op het kabinetsbeleid. Dat stelt minister Edith Schippers van VWS in haar antwoord op
Kamervragen van Linda Voortman (GroenLinks).

De minister stelt dat zorgaanbieders vrij zijn om te kiezen hoe ze investeringen willen financieren. Schippers
schrijft: "Deze aanbieder heeft gekozen voor het uitgeven van obligaties. Obligaties geven wel recht op
rente en op terugbetaling van hun inleg, maar niet op winstuitkering of zeggenschap, anders dan in de
financieringsvoorwaarden als gebruikelijk geregeld, over besluiten van de zorgaanbieder. In die zin lopen de
plannen van de ondernemer niet vooruit op de plannen van het kabinet."

Nieuwe initiatieven
Schippers is van mening dat er ‘meer lucht' in de zorgmarkt moet komen zodat nieuw aanbod en nieuwe
initiatieven van de grond kunnen komen. "Het stimuleren van extra privaat kapitaal door het toestaan van
winstuitkering voor aanbieders van medisch specialistische zorg past daar bij. En juist omdat zorgverlening
niet hetzelfde is als wasmachines verkopen, zal ik daaraan wel voorwaarden verbinden."

Obligatieregeling
Loek Winter maakte begin december 2010 bekend dat zijn keten van zelfstandige klinieken DC|Groep het
initiatief had genomen voor een eigen obligatie-regeling. Met de emissie wil de DC|Groep tussen de drie en
vijf miljoen euro aan privaat kapitaal binnen halen. Het geld is met name bedoeld om innovatie en
uitbreiding mogelijk te maken.

Naar aanleiding van het bericht over de ´rem op marktwerking´ in NRC en op de voorpagina
van Skipr.nl, vertelde Lilian Jansen (perswoordvoerder minister Schippers) met
onderstaande. Daarmee verwijst ze naar de bijeenkomst aanstaande maandagavond.
In een reactie laat woordvoerder Lilian Jansen van VWS weten dat de nota waarop NRC Handelsblad zich
baseert, achterhaald is. Het zou gaan om een notitie die gebruikt is bij een vooroverleg in november waarbij
Schippers niet aanwezig was. Jansen: "Schippers kijkt al lang verder om te bezien hoe ze marktwerking kan
behouden en hoe ze meer ruimte kan bieden aan ZBC's. Nog deze maand komt ze daar over met een brief
aan de Tweede Kamer."

