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33 168 Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen 
en enkele andere wetten om het mogelijk te 
maken dat aanbieders van 
medisch-specialistische zorg, mits zij aan een 
aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren 
(voorwaarden voor winstuitkering aanbieders 
medisch-specialistische zorg) 

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN 
Ontvangen 14 januari 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16c als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt: , 16e. 

2. In het derde lid wordt «de artikelen 16d en 16e» vervangen door: 
artikel 16d. 

3. In het vierde lid, aanhef, vervalt: , 16e. 

II
In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16d, eerste lid, na onderdeel d 

een onderdeel ingevoegd, luidende:
da. zolang het toezichthoudend orgaan van die zorgaanbieder geen 

goedkeuring aan het besluit tot uitkering van winst heeft verleend;. 

III

In artikel III, onderdeel E, vervalt artikel 16e. 

IV

In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16h, eerste lid, «de 
artikelen 16d, 16e of 16f» vervangen door «de artikelen 16d of 16f» en 
vervalt: , dan wel met artikel 16e 

Toelichting  

Met dit amendement wil de indiener bewerkstelligen dat het adviesrecht 
van de Raad van Toezicht zoals dat nu wordt voorgesteld wordt vervangen 
voor een instemmingsrecht. De Raad van Toezicht krijgt de bevoegdheid 
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om uitkering van winst goed of af te keuren. Zolang de toestemming is 
onthouden, kan de instelling geen winst uitkeren. 

De beslissing om winst uit te keren aan aandeelhouders van een 
ziekenhuis is een majeure stap waarbij de Raad van Toezicht niet 
buitenspel moet kunnen worden gezet, deze is immers ook medeverant-
woordelijk voor het ziekenhuis. Toezichthouders hebben een wettelijke 
verantwoordelijkheid en kunnen niet uitgesloten worden van instemming 
op het besluit tot winstuitkering. 

Leijten
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