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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 
 datum 23 mei 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
31122 Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het 

gebied van de volksgezondheid  
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 mei 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. SP,  PvdA, 
GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 14, onderdeel B 
13 (Van der Veen) 
Met deze wet wordt de registratie van privéklinieken in de curatieve zorg geregeld, maar 
de registratie van particuliere instellingen in de care nog niet. Door het registreren van 
particuliere instellingen in de care is er beter zicht op het totale aantal particuliere 
instellingen en hun zorgaanbod en kan de kwaliteit van deze instellingen beter worden 
bewaakt. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikel 14, onderdeel C 
Artikel 15, onderdeel E 
Artikel 16, onderdeel C 
Artikelen 17 – 22 
12 (Jan de Vries) 
In het wetsvoorstel is bij het bepalen van de maximale hoogtes van de bestuurlijke boetes, 
waar mogelijk, aangesloten bij de hoogte van de boete die de strafrechter kan opleggen. 
De indiener is echter van oordeel dat deze hoogte onvoldoende in verhouding staat tot het 
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mogelijke voordeel dat de zorgaanbieder heeft bij het niet naleven van een voorschrift. 
Daarmee is de preventieve werking beperkt en het gevaar van calculerend gedrag en 
recidive groot. Om de effectiviteit en preventieve werking van de bestuurlijke boetes te 
vergroten, worden met dit amendement de voorgestelde maximale hoogtes van de 
bestuurlijke boetes verdubbeld. 
Aangenomen.  Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA 
en het lid Verdonk  
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 14, onderdeel C 
Artikel 15 
Artikel 23 
14 (Agema) 
Dit amendement heeft tot doel de privacy van burgers te beschermen door de Inspectie 
voor de Volksgezondheid niet de mogelijkheid te geven om zonder expliciete toestemming 
van de direct betrokkenen inzage te krijgen in patiëntendossiers. 
Verworpen. Voor: D66, de PvdD en de PVV 
 
 
Moties 
 
15 (Van Gerven) over vergroting van de capaciteit van de inspectie  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, SGP en de PVV  
 
16 (Van Gerven) over een meldpunt voor de kwaliteit van de zorg 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, PVV en het lid Verdonk 
 
17 (Van Gerven) over een vergunningsysteem voor privéklinieken 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en PVV 
 
18  (Van Gerven) over uitbreiding van de reikwijdte van het toezicht van de inspectie 
Afgevoerd van de agenda 
 


