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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33438 

Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering 

van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen 

waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist  

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 1 april 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel I, onderdeel B 

10  (Bouwmeester) over het invoegen van een voorhangbepaling   

 

Dit amendement regelt dat een ministeriële regeling waarin een vergunningsplicht wordt 

opgeheven, dient te worden voorgehangen. Om deze voorhangbepaling praktisch effect te 

geven, regelt het amendement tevens dat de ministeriële regelingen waarin 

vergunningsplichten worden opgelegd, niet meer na maximaal vier jaar vervallen. Dit 

betekent dat de opheffing van een vergunningsplicht via een wijzigingsregeling dient te 

gebeuren, welke moet worden voorgehangen bij het parlement. Wanneer dit amendement 

wordt aangenomen, heeft dit tot gevolg dat het huidige Besluit aanwijzing bijzonder 

medische verrichtingen 2007 wordt omgezet in een ministeriële regeling. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 



 

 datum 1 april 2014 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel A, artikel 9 

9 (Bouwmeester) over het invoegen van een evaluatiebepaling voor medische 

verrichtingen waarvoor de startmeldingsplicht geldt 

 

Dit amendement regelt dat een jaar nadat een «startmeldingsplicht» is ontstaan voor een 

medische behandeling, de minister hierover een verslag aan het parlement stuurt. Het 

amendement creëert daarmee een wettelijke evaluatiebepaling voor medische 

verrichtingen die onder deze startmeldingsplicht vallen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen amendementen 

Diverse artikelen 

8  12 (Van Gerven) over het instellen van een accreditatie orgaan voor radiotherapie 

 

Kankerpatiënten vormen een bijzondere kwetsbare groep patiënten. Daarom is het naar de 

mening van de indiener noodzakelijk dat de kwaliteit van radiotherapeutische centra vooraf 

wordt getoetst. Om dat te bewerkstelligen wordt met dit amendement een accreditatie 

orgaan in het leven geroepen dat de bevoegdheid heeft te toetsen of een nog te starten 

centrum voor radiotherapie voldoet aan de kwaliteitseisen om verantwoorde zorg te 

leveren. Het accreditatie orgaan bestaat in ieder geval uit ambtenaren die door de Minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden aangewezen en ambtenaren van de 

Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Deze ambtenaren oefenen hun functie uit onder 

verantwoordelijkheid van de Minister van VWS. Op grond van artikel 10:22 van de 

Algemene wet bestuursrecht is de Minister van VWS bevoegd tot het geven van algemene 

of specifieke instructies aan het accreditatie orgaan. De verdere inrichting van het 

accreditatieorgaan wordt geregeld via een algemene maatregel van bestuur. Wanneer 

radiotherapie zonder accreditatie wordt toegepast, kan dit worden gesanctioneerd middels 

een bestuurlijke boete of strafrechtelijke vervolging op grond van de WED. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Beweegreden 

Artikel I, onderdeel A, artikel 9 

7 (Van Gerven) over het schrappen van de beperkte duur van de startmeldingsplicht 

 

Met dit amendement wordt de beperkte duur van de startmeldingsplicht geschrapt. Om er 

zeker van te zijn dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg afdoende toezicht kan houden 

is het naar de mening van de indiener noodzakelijk om ook na twee jaar de 

startmeldingsplicht te handhaven. Indien dit amendement wordt aangenomen komt het 

opschrift van dit wetsvoorstel te luiden: Wijziging van de Wet op bijzondere medische 

verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor het uitvoeren 

van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en de SP 

 

Moties 

11 (Van Gerven) over handhaven van de vergunningplicht voor radiotherapie 

Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdD en de SP 


