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De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met 
het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer 
als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. 
Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en 
opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de 
commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende 
voorbereid. 

ALGEMEEN 

1. Inleiding 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging 
van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal. Zij hebben hierover 
een aantal vragen en opmerkingen. 
In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat Nederland aanvan-
kelijk zorgen had over extra regels en barrières en een toename van de 
administratieve lasten voor zorgverleners en zorginstellingen die de 
richtlijn met zich mee zou brengen. Door in de richtlijn te kiezen voor 
flexibele formuleringen kan bij de implementatie veelal worden aange-
sloten bij de Nederlandse situatie. Deze leden vragen in hoeverre de 
implementatie van de richtlijn, gebaseerd op deze flexibele formuleringen, 
naar verwachting zal leiden tot extra regels en barrières en toegenomen 
administratieve lasten. 
Eén van de wijzigingen betreft het vastleggen dat de verkrijging van 
organen in het ziekenhuis zonder winstoogmerk dient plaats te vinden. In 
het regeerakkoord wordt aangekondigd dat gereguleerde winstuitkering in 
de zorg wordt ingevoerd. Kan de regering, vooruitlopend op de plannen 
rond gereguleerde winstuitkering in de zorg, bevestigen dat deze wijziging 
van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal niet in strijd is met 
het voornemen gereguleerde winstuitkering in de zorg mogelijk te maken? 

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van de voorgestelde wijzigingen in de Wet veiligheid en kwaliteit 

 

1  Samenstelling:
Leden: Staaij, C.G. van der (SGP), Smeets, P.E. 
(PvdA), voorzitter, Smilde, M.C.A. (CDA), Koşer 
Kaya, F. (D66), Veen, E. van der (PvdA), 
Gerven, H.P.J. van (SP), Ouwehand, E. (PvdD), 
Agema, M. (PVV), Leijten, R.M. (SP), Bouw-
meester, L.T. (PvdA), Wolbert, A.G. (PvdA), 
Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), 
Uitslag, A.S. (CDA), Elias, T.M.Ch. (VVD), 
ondervoorzitter, Dijkstra, P.A. (D66), Dille, W.R. 
(PVV), Gerbrands, K. (PVV), Mulder, A. (VVD), 
Venrooy-van Ark, T. (VVD), Bruins Slot, H.G.J. 
(CDA), Voortman, L.G.J. (GL), Klaver, J.F. (GL) 
en Straus, K.C.J. (VVD).
Plv. leden: Dijkgraaf, E. (SGP), Kuiken, A.H. 
(PvdA), Omtzigt, P.H. (CDA), Berndsen, M.A. 
(D66), Klijnsma, J. (PvdA), Ulenbelt, P. (SP), 
Thieme, M.L. (PvdD), Mos, R. de (PVV), 
Kooiman, C.J.E. (SP), Arib, K. (PvdA), Vermeij, 
R.A. (PvdA), Ortega-Martijn, C.A. (CU), 
Toorenburg, M.M. van (CDA), Burg, B.I. van 
der (VVD), Ham, B. van der (D66), Beertema, 
H.J. (PVV), Bosma, M. (PVV), Lodders, W.J.H. 
(VVD), Miltenburg, A. van (VVD), Ormel, H.J. 
(CDA), Sap, J.C.M. (GL), Tongeren, L. van (GL) 
en Liefde, B.C. de (VVD).
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lichaamsmateriaal. Deze leden hechten groot belang aan een veilig en 
efficiënt systeem voor het verkrijgen van donororganen. 
De voorgestelde wijzigingen leiden bij deze leden tot de volgende vragen. 
Kan de regering aangeven welke aanpassingen Nederlandse ziekenhuizen 
naar aanleidingen van de voorgestelde wetswijzigingen moeten 
doorvoeren? Welke verbeteringen in het systeem van orgaandonatie en 
transplantatie levert dit op? Wat betekenen de voorgestelde wijzigingen 
voor de administratieve lasten van Nederlandse ziekenhuizen? Heeft 
overleg plaatsgevonden met de verenigingen van bij donatie- en 
transplantatie betrokken artsen? Zo ja, wat was hun mening over de 
voorgestelde wijzigingen en zo nee, waarom niet? 

De voorzitter van de commissie,
Smeets

Adjunct-griffier van de commissie,
Sjerp
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