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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34815 

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de 

Bloedvoorzieningsorganisatie 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 3 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD stemden voor. 

 

Aangenomen amendementen 

Artikel I onderdeel D  

8 (Aukje de Vries c.s.) over ter beschikking stellen van het definitieve jaarverslag en de 

definitieve jaarrekening 

 

Dit amendement regelt dat alle rechtspersonen binnen Sanquin (de 

dochterondernemingen) een definitief jaarverslag en een definitieve jaarrekening ter 

beschikking moeten stellen.  

De moederonderneming loopt een zeker risico gezien de huidige structuur van de 

organisatie en de bijbehorende activiteiten. Dat kan er eventueel toe leiden dat de 

moederonderneming aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld ingeval van faillissement bij 

één van de dochterondernemingen. Dit risico moet zo klein mogelijk zijn wat betreft de 

indieners. Om effectief toezicht te kunnen houden heeft de minister informatie nodig. Het 

is nu wettelijk geregeld dat de minister de geconsolideerde jaarrekening van Sanquin 

krijgt. De indieners willen dat in het belang van dit effectieve toezicht het definitieve 
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jaarverslag en de definitieve jaarrekening van de dochterondernemingen verplicht ook ter 

beschikking gesteld worden aan de minister. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen amendementen 

Diverse artikelen 

7 (Kooiman) over het handhaven van de huidige publieke taken van Sanquin, en het 

afstoten van de commerciële taken 

 

De indiener is van mening dat een bloedvoorziening een voorziening van algemeen belang 

is. Hierbinnen is geen plaats voor een commerciële tak, die niet-wettelijk verplichte 

activiteiten uitvoert. De huidige structuur, waarbij commerciële activiteiten onder de 

Stichting Sanquin vallen, maakt de publieke bloedvoorziening onnodig kwetsbaar. Ook is 

de stichting minder goed te controleren en ligt belangenverstrengeling permanent op de 

loer. Een grens stellen aan de niet-wettelijke activiteiten zal het risico op financiële 

problemen voor de Stichting Sanquin niet uitsluiten. Daarom stelt de indiener voor om de 

publieke taken van Sanquin, zoals die nu in de wet zijn vastgelegd, te handhaven en de 

commerciële taken af te stoten, zowel binnen de stichting als in dochterondernemingen. 

Hierbij worden alle wettelijke taken van Sanquin door Stichting Sanquin uitgevoerd. Dit 

betekent dat de wettelijke taak omtrent plasmageneesmid-delen, die nu wordt uitgevoerd 

door de commerciële tak Sanquin Plasma Products BV, wordt overgeheveld naar de 

Stichting Sanquin. Een afsplitsing van de commerciële activiteiten is noodzakelijk om de 

Stichting te vrijwaren van financiële risico’s. De bloedvoorziening heeft een belangrijke 

publieke taak. Dit mag in geen enkel opzicht in gevaar gebracht door commerciële 

activiteiten. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, DENK en FvD 

 

Moties 

9 (Van den Berg) over de financiële situatie van de stichting Sanquin 

Met algemene stemmen aangenomen 

 


