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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 Datum 18 juli 2011 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32393 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband 

met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten 

bekostiging WMG)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 28 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
Artikel I, onderdeel C 

13 (Leijten/Van Gerven) 

Dit amendement regelt dat ziekenhuis alleen nog specialisten in loondienst kunnen nemen 

en niet meer gebruik kunnen maken van vrij gevestigde specialisten en maatschappen. De 

beloning van specialisten wordt hiermede automatisch begrensd door CAO afspraken.  

Ook is de mogelijkheid opgenomen voor de minister om een vergoedingsregeling op te 

stellen voor de bestaande vrij gevestigde specialisten en maatschappen. Deze regeling 

dient als oplossing voor de goodwill problematiek en kan worden vormgegeven naar 

analogie van de goodwillregeling die indertijd is getroffen bij de afschaffing van de goodwill 

voor huisartsen. De regeling, vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur, dient te 

worden voorgehangen bij beide kamers der Staten-Generaal. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 

 

 
 



 

 Datum 18 juli 2011 
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Moties 
 

10 (Leijten/Van Gerven) over het Budgettair Kader Zorg 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

11 (Leijten/Van Gerven) over het bekostigingssysteem ziekenhuizen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 

 


