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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 24 juni 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32543 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in 

verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel B, artikel 48, zesde lid 

15  16 (Uitslag) 

In de toelichting op het wetsvoorstel is aangegeven dat het personeel van het 

publiekrechterlijk zelfstandig bestuursorgaan CAK als rijksambtenaren onder ARAR/BBRA 

gaan vallen. Met de overgang zijn kosten gemoeid.  

Het doel van dit amendement is dat het personeel van het CAK hun privaatrechterlijke 

arbeidsovereenkomst behoudt en geen ambtenarenstatus krijgt. Ook bij zelfstandige 

bestuursorganen als het UWV, de SVB of de Raad voor de Rechtsbijstand is in de wet 

opgenomen dat het personeel een privaatrechterlijke arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 

recht heeft en dat derhalve artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet 

van toepassing is.  

De minister kan het budget voor beheerskosten van CAK vaststellen, wijzigen en definiëren 

op grond van artikel 51a en 51d. 



 

 datum 24 juni 2011 

 blad 2 

 

 

Resultaat van het amendement is dat de beheerskosten lager uit zullen vallen dan bij 

overgang naar ambtenarenstatus. 

Aangenomen. Voor: VVD, SGP, CDA en de PVV 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 

9 (Leijten) 

Met dit amendement wordt het CAK een baten-lastendienst in plaats van een zelfstandig 

bestuursorgaan (zbo). De indiener is van mening dat met dit amendement meer recht 

wordt gedaan aan het door de regering beoogde doel van het wetsvoorstel, namelijk het 

creëren van waarborgen voor een goede uitoefening van de publieke taken door het CAK. 

Om dit daadwerkelijk te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat de democratische 

controle en de verantwoordelijkheid van de regering voor het CAK worden versterkt.  

Daarnaast acht de indiener het gelet op de aard van de werkzaamheden van het CAK 

onnodig en onwenselijk dat het CAK een eigen rechtspersoonlijkheid en daarmee een 

zekere mate van onafhankelijkheid behoudt. Ook om deze reden ligt naar het oordeel van 

de indiener het instellen van een baten-lastendienst meer in de rede dan een zbo.  

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden: Wijziging van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met het 

verlenen van de status van baten-lastendienst aan het CAK. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks 

 

Artikel I, onderdeel B, artikel 48, zesde lid 

Artikel IX 

10  13 (Leijten) 

Gezien de publieke taak die het CAK uitvoert met premie- en belastinggeld, beoogt dit 

amendement de bezoldiging van de leden van het CAK te maximeren. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en de ChristenUnie 

 

Moties 
 

11 (Leijten) over resultaten CAK 

Ingetrokken 


