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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)
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AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA TER VERVANGING
VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 222
Ontvangen 26 juni 2014
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16e als volgt gewijzigd:
1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het toezichthoudend orgaan, bedoeld in het vorige lid, bestaat voor
ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders
vertegenwoordigen.
Toelichting
Dit amendement regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt
gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een
zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten
hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders
vertegenwoordigen kan bestaan. Aandeelhouders mogen daarmee nooit
een meerderheid van het toezichthoudend orgaan vormen.
Het voorliggende wetsvoorstel regelt dat afhankelijk van de rechtsvorm
van een winstuitkerende aanbieder, de beslissing tot winstuitkering bij het
bestuur of de aandeelhouders ligt, of aan deze twee organen samen.
Daarbij moeten zij eerst het toezichthoudend orgaan om advies vragen.
Dit betreft een adviesrecht ten aanzien van het besluit tot winstuitkering.
De indiener constateert echter dat op dit moment aandeelhouders niet als
lid van de raad van toezicht zijn uitgesloten, ondanks dat in de WTZi al
geregeld is dat alle leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk moeten
oordelen. Dat brengt volgens de indiener onwenselijke risico’s met zich
mee. Het is immers voorstelbaar dat een aandeelhouder sneller geneigd
zal zijn winstuitkering toe te staan, waardoor de controlefunctie wordt
uitgehold. Om een dergelijke onwenselijke prikkel te voorkomen, regelt dit
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I.v.m. een correctie in het opschrift.
Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.
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amendement daarom dat het aandeel aandeelhouders en personen die
aandeelhouders vertegenwoordigen in zulk een toezichthoudend orgaan
wordt beperkt en nooit meer dan de helft mag bedragen. Dit amendement
kan dus opgevat worden als een nadere invulling van de WTZi.
Pia Dijkstra
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