
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
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 30 april 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33646 

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met 

een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 28 april 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Groep 

Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Houwers, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 

50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel E, artikel 10 

9 (Leijten) dat regelt dat de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCOM) 

jaarlijks rapporteert over het aantal meldingen van ernstige ongewenste voorvallen bij 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen 

 

De indiener beoogt met dit amendement dat er een jaarlijkse rapportage komt van de 

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) van het aantal meldingen van 

ernstige ongewenste voorvallen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met 

proefpersonen. Een jaarlijkse rapportage dient de transparantie alsmede het toezicht. 

Aangenomen. Voor: PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP 

 



 

 datum 30 april 2015 

 blad 2 

 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel N, artikel 29  

7 (Leijten) over het openbaarmaken van het verslag uit artikel 28 van de Wet medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen 

 

De indiener beoogt met dit amendement te regelen dat onderzoeksrap-porten van de 

inspectie, als geformuleerd in artikel 29, wel onder de wet openbaarheid van bestuur 

vallen. Indiener vindt het van maatschappelijk belang dat ernstige ongewenste voorvallen 

bij medisch wetenschappelijk onderzoek altijd op te vragen zijn. Het is binnen de wob 

mogelijk om bedrijfseconomische informatie, alsmede inbreuk op de persoonlijke 

levenssfeer, te anonimiseren bij een opvraag van een rapport.  

Ingetrokken 

 

Moties 

8 (Leijten) over verplicht melden van onverwachte en ongewenste voorvallen 

Aangehouden 

 


