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NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12
Ontvangen 13 mei 2022
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
Artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de tekst wordt «wordt een lid» vervangen door «worden twee
leden».
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld met betrekking tot de uitvoering van het tweede lid.
II
In artikel I, onderdeel D, wordt in het voorgestelde derde lid «artikel 3,
tweede lid,» vervangen door «artikel 3, tweede en derde lid,».
Toelichting
Dit amendement regelt dat het recht van zorgverleners om invloed uit te
oefenen op het beleid van de zorgaanbieder dat wordt geïntroduceerd
door het voorliggende wetsvoorstel nader kan worden uitgewerkt.
Daartoe creëert het de mogelijkheid voor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om per algemene maatregel van bestuur
(AMvB) nadere eisen te stellen aan zorgaanbieders over de wijze waarop
zorgverleners invloed dienen te hebben op het beleid van de zorgaanbieder. Hierdoor zouden er bijvoorbeeld eisen kunnen worden gesteld aan
de invloed op de inzet van personeel en materieel en andere belangrijke
beslissingen – zoals verbouwingen en verhuizingen – indien zorginstellingen hier te weinig verbetering in realiseren. Daarnaast regelt het
amendement dat naast evaluatie van het voorgestelde artikel 3, tweede
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lid, ook het voorgestelde artikel 3, derde lid, binnen vijf jaar na de
inwerkingtreding ervan wordt geëvalueerd.
Hijink
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