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Ontvangen 29 januari 2020 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel 5, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel c vervalt «of» en aan het slot van 
onderdeel d wordt de punt vervangen door «; of», 

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. het bepaalde bij of krachtens paragraaf 2 van de Wet normering 

topinkomens, behoudens voor zover sprake is van een in paragraaf 7 van 
die wet toegestane afwijking. 

II

Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel c wordt «artikel 5, tweede of derde lid» vervangen door 
«artikel 5, tweede lid, onderdelen a, b, c of d, of derde lid» en wordt aan 
het slot «; of» vervangen door een puntkomma. 

2. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
c1. het bepaalde bij of krachtens paragraaf 2 van de Wet normering 

topinkomens is overtreden, behoudens voor zover sprake is van een in 
paragraaf 7 van die wet toegestane afwijking; of. 

III

In hoofdstuk 5 wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 15a  

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende 
voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de 
invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet 
toetreding zorgaanbieders) (Kamerstukken 34 768) tot wet is of wordt 
verheven, wordt aan artikel IX, onderdeel 2, van die wet een onderdeel 
toegevoegd, luidende: 

d. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
7a. Voor zover niet begrepen onder onderdeel 7: instellingen die dienen 

te beschikken over een toelatingsvergunning als bedoeld in artikel 1 van 
de Wet toetreding zorgaanbieders. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat alle vergunningsplichtige organisaties onder 
de Wet normering topinkomens komen te vallen, en dat het niet voldoen 
aan de Wet normering topinkomens een weigerings- en intrekkingsgrond 
van voor de vergunning wordt. 

Hijink
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