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Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 27 maart 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA,
GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel 4, tweede lid, onderdeel b
Artikel 4, vijfde lid
Artikel 6, eerste lid
8 (Leijten)
Dit amendement bewerkstelligt dat onderaanneming niet langer mogelijk is waar het
ambulancezorg betreft. Momenteel is in het wetsvoorstel geregeld dat de Regionale
Ambulancevoorziening zorg draagt voor, onder andere, het verlenen of doen verlenen van
ambulan-cezorg. Deze formulering maakt onderaanneming mogelijk. Dit acht indiener
ongewenst. Derhalve wordt met dit amendement geregeld dat de Regionale
Ambulancevoorziening zorgt draagt voor het zelf verrichten van ambulancezorg, zodat het
verlenen van die zorg niet langer onderaanbe-steed kan worden. De indiener is van mening
dat de verantwoordelijkheid voor en het leveren van kwalitatief hoogstaande
ambulancezorg in één hand gehouden moet worden. Het werken met onderaannemers
vertroebelt het toezicht, met alle risico’s van dien voor de kwaliteit van deze
levensreddende zorg.
Verworpen. Voor: SP, PvdD en de PvdA

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 Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 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.
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28 maart 2012
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Diverse artikelen
9 (Leijten)
Dit amendement bewerkstelligt dat de Tijdelijke wet ambulancezorg niet na vijf jaar komt
te vervallen. De vervaltermijn van de wet komt dus te vervallen. Dientengevolge worden
ook de citeertitel, het opschrift en de beweegreden aangepast. De indiener is van mening
dat acute zorg zich naar de aard van deze zorg niet leent voor marktwerking. Kwalitatief
hoge ambulancezorg vergt investeringen in materieel, processen en personeel.
Onzekerheid over vergunningen en concurrentie om de markt kan tot gevolg hebben dat
met name in het tweede deel van de vergunningstermijn de investeringen in materieel,
processen en personeel afnemen en innovaties en kwaliteits-verhogingen daardoor
vertragen dan wel achterwege blijven. Door wet niet na vijf jaar te laten vervallen, wordt
er rust en zekerheid gecreëerd, waardoor de vergunninghouders worden gestimuleerd te
blijven investeren in kwaliteit en innovatie. Indien dit amendement wordt aangenomen
wordt het opschrift van het wetsvoorstel vervangen door: Bepalingen over de
ambulancezorg.
Verworpen. Voor: SP en de PvdD

Moties
10 (Leijten) over intrekking van de Tijdelijke wet ambulancezorg
Verworpen. Voor: SP en de PvdD
11 Æ ? (Leijten) over gescheiden houden van spoedeisende medische hulpvragen
Verworpen. Voor: SP en de PvdD

