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Besluit Mandaat en machtiging declaratiegeschillen ten behoeve van het 
CAK per 2 januari 2017 
 
De voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,  
 
gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 6, eerste lid, van het Mandaatbesluit 
Zorginstituut Nederland 2016,  
 
in aanmerking nemende dat de taken van Zorginstituut Nederland op het gebied 
van de burgerregelingen, en meer specifiek de vergoeding van nota’s voor zorg 
genoten in andere lidstaten dan het woonland van de verdragsgerechtigden per 1 
januari 2017 overgaan naar het CAK te Den Haag,   
 
heeft op 2 januari 2017 besloten:  
 
 
Artikel 1 
1. De Bestuursvoorzitter van het CAK te Den Haag en Manager van de afdeling 

Bezwaar & Beroep van het CAK zijn bevoegd tot het namens Zorginstituut 
Nederland voorbereiden, nemen, ondertekenen en uitvoeren van een 
beslissing op bezwaar op grond van de artikelen 27 juncto 19 en 20 van 
Verordening (EG) 883/2004 in bezwaarschriftprocedures die betrekking 
hebben op bezwaarschriften tegen besluiten van Zorginstituut Nederland die 
voor 1 januari 2017 zijn genomen. 

2. De volgende medewerkers van het CAK te Den Haag zijn bevoegd om 
Zorginstituut Nederland schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen in 
beroepsprocedures en hoger beroepsprocedures en procedures voor de civiele 
rechter ten aan zien van de in artikel 1 genoemde beslissingen op bezwaar:  
a. De heer mr. M. Mulder; 
b. Mevrouw mr. J.M. Nijman; 
c. Mevrouw D. Dijkstra - Burlage; 
d. De heer mr. B. Imhof; 
e. Mevrouw mr. M.A.H. Engelen – Gatzen.  

 
Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 januari 2017 
 
Artikel 3 
Dit besluit zal met toelichting op de internetpagina van Zorginstituut Nederland 
worden geplaatst. 
 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
Arnold Moerkamp 
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Toelichting 
Artikel XIII van de Wet Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in 
verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland 
naar het CAK regelt dat de bevoegdheid om beschikkingen te nemen op grond 
van de Zvw en Invoerings- en Aanpassingswet Zorgverzekeringswet met ingang 
van 1 januari 2017 bij het CAK komt te liggen.  
 
In aanvulling op deze bepaling is het noodzakelijk dat Zorginstituut Nederland 
(het Zorginstituut) de bevoegdheid om beslissingen op bezwaar te nemen over de 
vergoeding van nota’s voor zorg genoten in andere lidstaten dan het woonland 
van de verdragsgerechtigde op grond van de artikelen 27 juncto 19 en 20 van 
Verordening (EG) 883/2004 eveneens aan het CAK overdraagt. Daarnaast is het 
noodzakelijk om de bevoegdheid om het Zorginstituut te vertegenwoordigen in 
beroeps- en hoger beroeps- en civiele procedures ten aanzien van besluiten 
genomen voor 1 januari 2017 aan medewerkers van het CAK te verlenen. Dit 
betreft zowel de schriftelijke als mondelinge vertegenwoordiging van het 
Zorginstituut in deze procedures.  
 
Het gaat bij de uitvoering van dit besluit om een relatief zeer beperkt aantal 
beslissingen en procedures. Het CAK is immers vanaf 1 januari 2017 zelf bevoegd 
voor de primaire besluiten op grond van Verordening (EG) 883/2004. Dat 
betekent dat op enig moment dit mandaatsbesluit niet meer nodig zal zijn.  
 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
Arnold Moerkamp 


