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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. 14  AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN 
Ontvangen 14 januari 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16d na het eerste lid een lid 
ingevoegd, luidende: 

1a. Onze Minister verleent de beschikking, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, niet dan nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft 
onderzocht of de kwaliteit van de door de zorgaanbieder verleende zorg 
toereikend is en of het door zijn investeerders voorgenomen beleid niet 
zal leiden tot verslechtering van de kwaliteit en veiligheid van de te 
verlenen zorg. 

Toelichting  

Met dit amendement wordt de marginale toetsing door de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) vervangen door een diepgaande inspectie. 
Alvorens een instelling een beschikking krijgt van de Minister van VWS 
om winst uit te keren voert de IGZ deze diepgaande inspectie uit. De IGZ 
zal onderzoeken of de kwaliteit van de door de zorgaanbieder verleende 
zorg toereikend is en of het door zijn investeerders voorgenomen beleid 
niet zal leiden tot verslechtering van de kwaliteit en veiligheid van de te 
verlenen zorg. In het bijzonder zal de IGZ toetsen op de permanente 
aandachtsgebieden zoals verwoord in het IGZ-Handhavingskader, 
alsmede op de speerpunten die de IGZ in het handhavingskader heeft 
gesteld. Voorts toetst de IGZ volgens de lijnen van het risico-indicatoren-
toezicht (RT), beoordeelt zij de instelling via het incidententoezicht (IT) en 
op mogelijke strafbare feiten. Pas als de instelling op alle onderdelen 
positief is beoordeeld door de IGZ en er is vastgesteld dat er geen gevaar 
bestaat voor de kwaliteit van zorgverlening van alle disciplines in het 
ziekenhuis, dan geeft de IGZ goedkeuring af en kan de Minister de 
beschikking verlenen. 

Leijten
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