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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel C, onderdeel 5, komt te luiden: 
5. Het zevende lid vervalt onder vernummering van het achtste tot en 

met veertiende lid tot zevende tot en met dertiende lid. 

II

In artikel I, onderdeel C, wordt onderdeel 6 vervangen door de volgende 
onderdelen: 

6. In het negende lid (nieuw) wordt «negende lid» telkens vervangen 
door: achtste lid. 

6a. In het tiende lid (nieuw) wordt «negende lid» telkens vervangen 
door: achtste lid. 

6b. In het twaalfde lid (nieuw) wordt «twaalfde lid» telkens vervangen 
door: elfde lid. 

III

Artikel I, onderdeel D, vervalt. 

IV

In artikel I, onderdeel E, wordt voor onderdeel 1 een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 
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01. In het eerste lid, wordt «artikel 14, negende lid» vervangen door: 
artikel 14, achtste lid. 

V

In artikel I, onderdeel J, vervalt in artikel 45 de laatste zin. 

Toelichting  

In dit amendement wordt de voorgestelde verplichting voor de 
werkgever om een contract te hebben met een bedrijfsarts alsmede de 
voorgestelde handhaving daarvan, uit het wetsvoorstel gehaald. Het is 
niet aan de overheid om voorwaarden te stellen aan een privaatrechtelijk 
contract. Hier moet de overheid terughoudend zijn. Dit is een procedurele 
verplichting die naar de mening van de indiener onvoldoende bijdraagt 
aan de verbetering van de zorg. 
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