
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.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27844  Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden 

gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 25 juni 2002 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, 6 nieuw lid 3 
9 → 13 (Ross-Van Dorp / Terpstra) 
Door dit amendement worden de beide kamers betrokken bij de uitvoeringsregelingen op 
grond van de wet. Het overleggen van het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur 
biedt de kamers de mogelijkheid met de bewindspersoon van gedachten te wisselen alvorens 
de algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel 9, eerste lid 
10 → 16 (Terpstra c.s.) 
Nog in druk 
Aangenomen. Voor stemden D66, VVD, CDA, LPF, LN, CU en SGP 
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Artikel 10 eerste lid 
11 (Terpstra c.s.) 
Dit amendement laat de bepaling vervallen dat aan de erkenning van een orgaanbank 
voorschriften betreffende de samenstelling van het bestuur kunnen worden verbonden. 
Aangenomen. Voor stemden LN, VVD, CDA, LPF, CU en SGP 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 4, tweede lid, onderdeel c 
4 (Hermann) 
In artikel 1, eerste lid, onder b, wordt foetaal weefsel dat bestemd is voor gebruik bij een 
geneeskundige behandeling aangemerkt als lichaamsmateriaal waarop deze wet van 
toepassing is. In artikel 4, tweede lid, onder c, wordt foetaal weefsel uitgezonderd van 
deze wet. Dit kan verwarring geven. De toevoeging die hier wordt voorgesteld strekt ertoe 
duidelijk te maken dat de wet niet van toepassing is op foetaal weefsel dat niet bestemd is 
voor gebruik bij een geneeskundige behandeling. 
Ingetrokken. 
 
 
MOTIES 
 
12 (Ross-van Dorp c.s.) inzake het herleidbaar opslaan van navelstrengbloed 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 


