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 datum 12 oktober 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34111 

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op 

te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van 

regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 oktober 2016 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel C, artikel 44a 

Artikel II, artikel 9.8 

8  11  13  14 (Bergkamp en De Lange) over een reactie op toezichtgegevens 

 

De indiener beoogt met dit amendement wettelijk te borgen dat de betrokkene in de 

gelegenheid gesteld wordt een reactie te geven op de toezichtgegevens, waarbij de 

indiener regelt dat bij elke publicatie van de IGZ, de IJZ of de NVWA de reactie van de 

betrokkene – indien die kenbaar is gemaakt – automatisch wordt toegevoegd. Met dit 

amendement wordt tevens geregeld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 

regels kunnen worden gesteld voor een goede uitvoering van de openbaarmaking van de 

reactie van betrokkene. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de regel dat de 

reactie van betrokkene op een bepaald besluit, op dezelfde plek als dat besluit inzichtelijk 



 

 datum 12 oktober 2016 

 blad 2 

 

 

is. De indiener wenst met dit amendement de werkwijze van de inspecties gelijk te trekken 

met de werkwijze van andere inspecties, waarbij wederhoor goed geregeld is. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Toevoegen artikel 44d aan artikel I, onderdeel C 

Toevoegen artikel 9.8a aan artikel II 

16  17 (De Lange en Bergkamp) over herinspectie 

 

De indieners onderschrijven het belang van openheid van inspectiegegevens van de in het 

wetsvoorstel geadresseerde inspecties. Openheid van inspectiegegevens draagt immers bij 

aan een betere informatiepositie voor mensen en geeft meer rechtszekerheid en 

voorspelbaarheid voor instellingen en bedrijven. De indieners zijn van mening dat het 

toezicht door deze inspecties gericht moet zijn om te komen tot verbetering. Ondernemers 

en instellingen moeten de kans krijgen om zich te verbeteren. Daarom stellen de indieners 

voor om in het belang van de algemene volksgezondheid herinspecties (nieuwe controle en 

onderzoek) te laten uitvoeren door de inspecties die in het wetsvoorstel worden 

geadresseerd indien eerdere controles en onderzoek een negatieve uitkomst kenden. Bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt bepaald dat de geadresseerde 

inspecties beleidsregels dienen op te stellen over herinspecties. Daarnaast wordt met dit 

amendement geregeld dat in een AMvB bepaalde voorwaarden kunnen worden neergelegd 

waaraan de herinspecties moeten voldoen, zodat waarborgen worden geboden voor een 

gedegen herinspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een redelijke termijn, door wie de 

herinspectie wordt uitgevoerd en hoe vaak een herinspectie wordt uitgevoerd. Tevens kan 

in de AMvB bepaald worden wat precies wordt verstaan onder een negatieve uitkomst van 

controle en onderzoek, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een direct risico voor de 

volksgezondheid. Door een herinspectie worden de betrokkenen in staat gesteld om 

maatregelen te nemen om de geconstateerde tekortkoming duurzaam op te lossen en te 

laten zien dat zij aan de gestelde normen voldoen. De indieners zijn van mening dat het in 

het belang van de informatiepositie van mensen is dat zij op de hoogte worden gesteld 

wanneer geen sprake meer is van de eerder vastgestelde tekortkoming. De gegevens van 

de herinspectie worden daarom ook gepubliceerd. Een herinspectie en eenvoudig vindbare 

publicatie van deze inspectiegegevens dragen bij aan een versterkte informatiepositie van 

mensen. Voor openbaarmaking van de uitkomst van de herinspectie geldt het 

openbaarmakingregime dat voor controle en onderzoek wordt voorgeschreven in het 

wetsvoorstel. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Toevoegen artikel 44d aan artikel I, onderdeel C 

Toevoegen artikel 9.9 aan artikel II 

9  12  20 (Bergkamp en Bruins Slot) over een voorhangbepaling 

 

De indieners beogen met dit amendement te realiseren dat de AmvB wordt voorgelegd aan 

de Kamer, om op deze manier te bewerkstelligen dat de Kamer betrokken wordt bij de 

verdere uitwerking van deze wet. De voorhangbepaling is alleen van toepassing op het 

voor de eerste maal vaststellen van de in dat lid bedoelde algemene maatregel van 

bestuur. 
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Als er wijzigingen in de AmvB plaatsvinden, dan krijgt de Kamer vooraf een tussentijdse 

rapportage. Tevens volgt er jaarlijks een (standaard) rapportage over de voortgang. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Ingetrokken amendementen 

 

Invoegen lid 3a in artikel I, onderdeel C, artikel 44 na het derde lid 

Invoegen lid 3a in artikel II, artikel 9.7 na het derde lid 

15 (Leijten) over openbaarmaking van calamiteitenrapportages 

 

De indiener beoogt met dit amendement wettelijk te borgen dat rapportages van een 

inspecterende dienst betreffende calamiteiten openbaar worden gemaakt. Hierbij dient 

rekening te worden gehouden met persoonsgegevens. Het is logisch dat het openbaar te 

maken rapport de calamiteit vermeldt, de conclusie die de inspectie aan de calamiteit 

verbindt en de maatregelen die de betreffende organisatie, hulpverlener of het betreffende 

bedrijf moet treffen. Indien naar aanleiding van de calamiteiten door de inspectie aan de 

betrokkenen aanbevelingen, (verbeter)maatregelen of bevelen worden opgelegd, worden 

die ook openbaar gemaakt. Juist wanneer er een calamiteit plaatsvindt, wordt inzichtelijk 

hoe een instelling of bedrijf daadwerkelijk functioneert. Het is daarom cruciaal dat 

informatie hierover, en de verbetermaatregelen die genomen dienen te worden, openbaar 

worden gemaakt, zodat er door de branche lering uit het incident getrokken kan worden. 

Ingetrokken 

 

Moties 

 

18 (Klever en Graus) over het breed inzetten van een kleurcodering voor de 

openbaarmaking van inspectierapporten 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de 

ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV 

 

19 (Klever) over de IGZ, de IJZ en de IVenJ een kleurcodering laten gebruiken bij de 

openbaarmaking van de resultaten van inspectierapporten 

Verworpen. Voor: PvdD, 50PLUS, Klein, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren 

en de PVV 

 


