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Amendementen zijn in 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 
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 datum 19 april 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34330 

Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een 

wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over 

transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen 

en medische hulpmiddelen 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 april 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel B, artikel 13a 

8 (Ellemeet) over jaarlijkse evaluatie van het Transparantieregister 

 

De strekking van dit amendement is dat er een jaarlijkse evaluatie van de werking van het 

Transparantieregister moet plaatsvinden, die door de Minister aan de Staten-Generaal 

wordt gezonden. De indiener van dit amendement is van mening dat dit de effectiviteit van 

de controletaak van de Tweede Kamer ten goede komt. Het is wenselijk om zoveel 

mogelijk inzicht te krijgen in de werking van het Transparantieregister. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV 
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Verworpen amendementen 

Artikel II, onderdeel A, wordt artikel 10h 

7 (Marijnissen) over het schrappen van de uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon 

 

Dit amendement regelt dat de uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon uit de 

wetswijziging worden gehaald. De indiener is van mening dat de uitzonderingen het verbod 

op gunstbetoon ontkrachten. Het is van groot belang dat de banden tussen medische 

professionals en de industrie tot een minimum beperkt blijven. Door de uitzonderingen op 

het verbod te schrappen wordt voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de grenzen 

van het verbod op gunstbetoon. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS en de PVV 

 

 


