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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 15 december 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31950 

Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen  
onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 december met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A 

16  19 (Leijten en Van der Veen) 

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 

22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn op het 

College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). Dit college beoordeelt geneesmiddelen 

en adviseert over de verstrekking van geneesmiddelen.  

De vernietigingsbevoegdheid kan op grond van artikel 10:35 van de Awb slechts worden 

toegepast wanneer sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. De indieners 

denken daarbij vooral aan besluiten van het CBG over de toelating van geneesmiddelen, 

inclusief de indeling van de afleverstatus, waar politiek en maatschappelijk (nog) geen 

consensus over bestaat. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de PVV 

 



 

 datum 15 december 2010 

 blad 2 

 

 

 

Artikel II, onderdeel A 

Artikel II, onderdeel E 

14  18 (Leijten en Van der Veen) 

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 

22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn opde 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze autoriteit houdt toezicht op de markt in de zorg en 

stelt tarieven vast. De vernietigingsbevoegdheid van de minister zal in de plaats treden 

van de huidige vernietigingsbevoegdheid van de regering op basis van artikel 9 van de Wet 

marktordening gezondheidszorg.  

De vernietigingsbevoegdheid kan op grond van artikel 10:35 van de Awb slechts worden 

toegepast wanneer sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. De indieners 

denken daarbij, naast de thans door artikel 9 van de Wet marktordening gezondheidszorg 

bestreken situaties, vooral aan verstrekkende besluiten van de Nza die de toegankelijkheid 

van de zorg wijzigen en waarover politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus 

bestaat. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de PVV 

 

Artikel II, onderdeel I 

9 (Smilde) 

In het wetsvoorstel schrapt de regering de verplichting om jaarlijks haar oordeel over het 

functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit aan de Staten-Generaal ter kennis te 

brengen. Dit amendement maakt dit ongedaan door het artikellid weer in de Wet 

marktordening gezondheidszorg op te nemen. Daardoor kan de Staten-Generaal komen tot 

een integrale beoordeling van de informatie over het beheer van de fondsen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Artikel IV, punt 3 

8 (Smilde) 

Alleen met betrekking tot de registratiecommissies medische beroepen is in dit 

wetsvoorstel bepaald dat artikel 23 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van 

toepassing. Dat artikel bepaalt dat de minister voorzieningen kan treffen indien het 

zelfstandig bestuursorgaan zijn taken ernstig verwaarloost. De Wet BIG voorziet reeds in 

een regeling voor taakverwaarlozing, maar die geldt in specifieke gevallen. Ondertekenaar 

vindt het van belang dat ook in andere gevallen bij taakverwaarlozing de minister 

voorzieningen kan treffen. Met dit amendement wordt daarom het genoemde artikel 23 

ook van toepassing op de registratiecommissies. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 



 

 datum 15 december 2010 

 blad 3 

 

 

Artikel VI, onderdeel A 

7 (Smilde) 

In het wetsvoorstel wordt bij de subsidieverlening door ZorgOnderzoek Nederland de 

vernietigingsbevoegdheid van de minister uitgesloten. Dit amendement schrapt de 

desbetreffende bepaling waardoor de algemene vernietigingsbevoegdheid van de Kaderwet 

zelfstandige bestuursorganen ook op de subsidieverlening van toepassing wordt. Daarmee 

wordt aangesloten bij de regeling die geldt voor de Nederlandse organisatie voor 

wetenschappelijk onderzoek (NWO). Voor publieke middelen geldt publieke 

verantwoording. Die verantwoording wordt met de vernietigingsbevoegdheid in stand 

gelaten. Alleen wanneer er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang kan 

een besluit worden vernietigd. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel III, onderdeel A, punt 1 

12 (Leijten) 

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 

22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn op de 

Centrale Commissie voor Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (CCMO). Deze commissie 

waarborgt de bescherming van proefpersonen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

De vernietigingsbevoegdheid dient naar de mening van de indiener slechts te worden 

toegepast wanneer de commissie besluit over medisch-wetenschappelijk onderzoek waar 

politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus over bestaat of wat strijdig wordt geacht 

met het algemeen belang. 

Ingetrokken 

 

Artikel V, punt 2 

13 (Leijten) 

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 

22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn op de 

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De stichting is een dienstverlenende 

organisatie voor alle transplantatie- en donorziekenhuizen in Nederland.  

De vernietigingsbevoegdheid dient naar de mening van de indiener slechts te worden 

toegepast wanneer de stichting generieke besluiten neemt over transplantatie en 

transplantatietoewijzing waar politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus over 

bestaat of wat strijdig wordt geacht met het algemeen belang. 

Ingetrokken 

 



 

 datum 15 december 2010 

 blad 4 

 

 

Artikel IV, punt 3 

15 (Leijten) 

Dit amendement strekt er toe om de vernietigingsbevoegdheid van de minister ex artikel 

22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wel van toepassing te laten zijn op 

Registratiecommissies medische beroepen (CIBG). Deze commissies registreren en 

waarborgen beschermde titels van zorgverleners in de zorg  

De vernietigingsbevoegdheid dient naar de mening van de indiener slechts te worden 

toegepast wanneer de commissie(s) besluit over wijzigingen van titels en registratie waar 

politiek en maatschappelijk (nog) geen consensus over bestaat of wat strijdig wordt geacht 

met het algemeen belang. 

Ingetrokken 

 

Moties 
17 (Leijten en Van Veen) over de beloning van bestuurders van ZBO's 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en 

de PVV 

 

 


