
Amendementen zijn in de 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.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 26 maart 2002 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27669  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

(voorlopige maatregel) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: Het voorstel is op 26 maart 2002 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Nieuw artikel 87b 
6 (Weekers) 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (verder: de Inspectie) kan behandelaars die zijn 
geregistreerd in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg op 
grond van artikel 87a van die Wet een schriftelijk bevel geven met als inhoud, bijvoorbeeld, 
de verplichting zich te onthouden van voor de volksgezondheid schadelijke handelingen. 
Dat geldt ook indien de handelingen van de geregistreerde onder de noemer «alternatieve 
geneeskunst» vallen. Een dergelijke bevelsbevoegdheid kent de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg niet als het gaat om vergelijkbare schadelijke handelingen 
gepleegd door een zogenaamde niet-geregistreerde. Dit amendement voorziet in deze 
ongelijkheid door aan de Inspectie ook in dat geval een bevelsbevoegdheid toe te kennen. Het 
amendement sluit zoveel mogelijk aan bij het reeds bestaande artikel 87a. Aangezien het 
moet gaan om zeer ernstige verdenkingen, die zijn ontleend aan artikel 96, is het bovendien 
wenselijk dat de Inspectie gelijktijdig aangifte doet bij het Openbaar Ministerie terzake 
overtreding van artikel 96. Een op grond van het bij dit amendement voorgestelde artikel 87b 
door de Inspectie gegeven bevel is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
De door dat bevel getroffen persoon geniet derhalve de rechtsbescherming zoals neergelegd in 
de Algemene wet bestuursrecht. Dat geldt overigens nu ook al voor bevelen die op grond van 
artikel 87a door de Inspectie zijn gegeven. 
Ingetrokken 
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Artikel I, onderdeel A 
7 (Weekers) 
Onder omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat een verdachte in de zin van artikel 96 
van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg diens praktijk (feitelijk) geheel 
of gedeeltelijk moet sluiten in afwachting van de behandeling ter terechtzitting. 
Een dergelijke voorlopige maatregel is echter dermate verstrekkend en ingrijpend dat deze, 
mede in het licht van het EVRM bezien, uitsluitend door een onafhankelijke rechter mag 
worden bevolen. Dat geldt in het bijzonder nu uit het voorliggende wetsvoorstel volgt dat de 
voorlopige maatregel in elk geval zes maanden van kracht kan zijn. De terminologie in dit 
amendement sluit zoveel mogelijk aan bij artikel 29 van de Wet op de economische delicten. 
Verworpen, voor: SP en VVD 
 
 
MOTIES 
 
8→? (Weekers) over effectief preventief optreden tegen schadelijke kwakzalvers door de 
Inspectie voor de gezondheidszorg 
(nog niet gedrukt) 
Aangenomen, voor: SP, PvdA, D66, VVD en SGP 
 
9 (Rouvoet) over onderzoek naar wenselijkheid deskundigen met een sociale of sociaal-
agogische opleiding te laten vallen onder de reikwijdte van de Weg BIG 
Aangenomen, tegen: CDA 
 
10 (Hermann) over criteria voor de kans op schade aan de gezondheid van personen die 
behandeld worden door personen die niet zijn ingeschreven in BIG-register 
Aangenomen, voor: SP, GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
11 (Hermann) over bekendheid geven aan resultaten van het onderzoek van de 
Consumentenbond naar vorderingen kwaliteitsbeleid van beroepsverenigingen in alternatieve 
gezondheidszorg 
Verworpen, voor: GroenLinks en CDA 
 
 
 


