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32 393 Wijziging van de Wet marktordening 
gezondheidszorg en enkele andere wetten in 
verband met de aanvulling met instrumenten 
voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten 
bekostiging WMG) 

Nr. 13  AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN 
Ontvangen 20 juni 2011  

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «worden twee artikelen» vervangen door: worden 
drie artikelen. 

2. Na artikel 35b wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 35c  

1. Het is een zorgaanbieder, zijnde een instelling als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen, verboden om 
een medisch specialist als bedoeld in de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg prestaties te laten leveren anders dan op 
grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 
over een vergoeding voor de medisch specialist als bedoeld in het eerste 
lid. De voordracht voor een krachtens de vorige volzin vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier 
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. 

Toelichting  

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 vergoe-
dingsregeling 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 
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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. 

Leijten
Van Gerven
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