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AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S.
Ontvangen 28 januari 2020
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
I
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid worden, onder vervanging van de punt aan het
slot door «en hebben in ieder geval betrekking op:» vier onderdelen
toegevoegd, luidende:
a. de waarborging van de onafhankelijke taakvervulling door de interne
toezichthouder;
b. de samenstelling van de interne toezichthouder;
c. de verstrekking van inlichtingen en gegevens aan de interne
toezichthouder;
d. de taken of bevoegdheden van de interne toezichthouder.
2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2a. De instelling legt schriftelijk vast op welke wijze zij voldoet aan het
bepaalde in het eerste en tweede lid. Hierover kunnen bij ministeriële
regeling nadere regels worden gesteld die per categorie van zorgaanbieders kunnen verschillen.
II
In artikel 10 wordt na «de naleving van» ingevoegd «het bepaalde bij of
krachtens».
III
In artikel 11 wordt na «ter handhaving van» ingevoegd «het bepaalde bij
of krachtens».

kst-34767-32
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 34 767, nr. 32

1

Toelichting
Uit diverse casuïstiek die de afgelopen periode in de Kamer aan de orde
is geweest, is gebleken dat een goede taakuitoefening door de interne
toezichthouder van groot belang is. Daarbij is tevens gebleken dat er
aanvullende maatregelen nodig zijn om de positie van het intern toezicht
te versterken. Indieners vinden het daarom wenselijk dat er met
betrekking tot de bestuursstructuur nadere regels worden gesteld die de
onafhankelijke taakuitoefening door de interne toezichthouder en de
informatiepositie van die interne toezichthouder bevorderen. Ook is het
wenselijk om regels te stellen over taken en/of bevoegdheden die in ieder
geval aan de interne toezichthouder moeten worden opgedragen of
toegekend én over de samenstelling van die toezichthouder. Door de
ruime formulering van de eerste volzin van het tweede lid is het mogelijk
ook andere dan de onder a tot en met d genoemde aspecten van de
bestuursstructuur te regelen.
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