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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 18 mei 2022 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35660 
 
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de 
PVV en Groep Van Haga. 
Tegen: FVD. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A, onder 2 
Artikel I, onderdeel D, derde lid “artikel 3, tweede lid 
10  12  15 (Hijink) over het kunnen stellen van nadere regels 
 
Dit amendement regelt dat het recht van zorgverleners om invloed uit te oefenen op het 
beleid van de zorgaanbieder dat wordt geïntroduceerd door het voorliggende wetsvoorstel 
nader kan worden uitgewerkt. Daartoe creëert het de mogelijkheid voor de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om per algemene maatregel van bestuur (AMvB) nadere 
eisen te stellen aan zorgaanbieders over de wijze waarop zorgverleners invloed dienen te 
hebben op het beleid van de zorgaanbieder. Hierdoor zouden er bijvoorbeeld eisen kunnen 
worden gesteld aan de invloed op de inzet van personeel en materieel en andere 



 

 datum 18 mei 2022 

 blad 2 
 

 
 

belangrijke beslissingen - zoals verbouwingen en verhuizingen- indien zorginstellingen hier 
te weinig verbetering in realiseren. Daarnaast regelt het amendement dat naast evaluatie 
van het voorgestelde artikel 3, tweede lid, ook het voorgestelde artikel 3, derde lid, binnen 
vijf jaar na de inwerkingtreding ervan wordt geëvalueerd. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
Artikel I, onderdeel A, onder 2, tweede lid 
11 (Hijink) over het schrappen van de beperking dat het beleid direct van belang is voor de 
bijdrage aan het verlenen van goede zorg 
 
Het voorliggende wetsvoorstel beperkt het bieden van de gelegenheid tot het uitoefenen 
van invloed door zorgverleners op het beleid van zorginstellingen tot enkel het beleid dat 
direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg. Dit amendement 
schrapt deze beperking. Al het beleid, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van 
zorginstellingen kan namelijk effect hebben op de kwaliteit van zorg en op het werk van 
zorgverleners. Daarom dient de mogelijkheid tot invloeduitoefening niet ingeperkt te 
worden door de voorwaarde dat dit beleid direct van belang is voor de bijdrage aan het 
verlenen van goede zorg van zorgverleners. Het is bovendien lastig te definiëren wanneer 
beleid direct van belang is voor het werk van zorgverleners, waardoor het risico bestaat 
dat deze voorwaarde wordt misbruikt om hun invloed op het beleid juist te beperken. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, BBB, 
JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
Moties 
 
14 (Paulusma en Van den Hil) over het uitoefenen van invloed onderdeel maken van 
SectorplanPlus 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het 
CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga 
 
13 (Westerveld en Hijink) over een bindende voordracht van werknemers voor een lid van 
de raad van toezicht 
Aangehouden 


