Ambtelijk concept 12 september 2016
Wet van
tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele
andere wetten in verband met het beëindigen van de taken van het College sanering
zorginstellingen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de taken van het College sanering
zorginstellingen te beëindigen aangezien deze niet passen in het huidige zorgstelsel en er
belangrijke rechtsstatelijke bezwaren bestaan tegen de continuering hiervan;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
Artikel I
De Wet toelating zorginstellingen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, vervallen de onderdelen c, d en e.
B
In artikel 14, derde lid, vervalt de zinsnede “aan het College sanering en”.
C
Het opschrift “Hoofdstuk V. Sanering” alsmede de artikelen 17 en 18 vervallen.
D
Het opschrift “Hoofdstuk VI. College sanering” alsmede de artikelen 19 tot en met 27, 29, 30, 33
en 34 vervallen.
E
In artikel 35 vervalt de zinsnede “alsmede de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen”.
F
Artikel 36 vervalt.
G
In artikel 37 vervalt de laatste volzin.
H
De artikelen 64 en 66 vervallen.
Artikel II
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In artikel 2 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht vervalt “Wet toelating
zorginstellingen”.
Artikel III
In artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet vervalt de zinsnede:
- de voorzitter en de leden van het College sanering zorginstellingen, bedoeld in de Wet toelating
zorginstellingen;.
Artikel IV
Artikel 9.1.5 van de Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “of aan het College sanering, genoemd in artikel 32 van de
Wet toelating zorginstellingen,”.
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “of door het College sanering aangewezen personen”.
Artikel V
De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 vervalt onderdeel o.
B
In artikel 17 vervalt onderdeel g.
C
In artikel 70, eerste lid, vervalt de zinsnede “, het College sanering”.
Artikel VI
In de bijlage bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Wet toezicht accountantsorganisaties
vervalt: - artikel 25, vierde lid, van de Wet toelating zorginstellingen;.
Artikel VII

Artikel 91 van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede en derde lid vervallen.
2. De aanduiding “1.” voor het eerste lid vervalt.
Artikel VIII
1. Het College sanering zorginstellingen, bedoeld in artikel 19 van de Wet toelating
zorginstellingen, zoals die wet luidde tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt een
jaar na inwerkingtreding van deze wet ontbonden en is tot dat tijdstip belast met de liquidatie van
dat college en de afwikkeling van de uit genomen beschikkingen van het college voortvloeiende
procedures. De artikelen 19 tot en met 30 en 34 van de Wet toelating zorginstellingen, zoals die
wet luidde tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven op het college van
toepassing.
2. Uiterlijk op het ingevolge het eerste lid vastgestelde tijdstip worden de archiefbescheiden van
het College sanering zorginstellingen, behoudens voor zover die, nadat is voldaan aan de artikelen
3 en 5 van de Archiefwet 1995, al zijn overgebracht naar de algemene rijksarchiefbewaarplaats,
overgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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3. Op het ingevolge het eerste lid vastgestelde tijdstip zijn de personeelsleden van het College
sanering zorginstellingen van wie de naam en functie zijn vermeld op een door Onze Minister
vastgestelde lijst van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van de
Nederlandse Zorgautoriteit.
4. Eventueel resterende vermogensbestanddelen of andere rechten en verplichtingen gaan op het
ingevolge het eerste lid vastgestelde tijdstip onder algemene titel over op de Staat.
Artikel IX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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