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1. Wat is de aanleiding?
Het bestaande juridisch kader in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) ten
aanzien van bestuur en inrichting van academische ziekenhuizen is aan actualisatie toe. De bepalingen zijn
gedateerd en staan nieuwe ontwikkelingen in de samenwerking tussen universiteiten en academische
ziekenhuizen in de weg. Bij brief van 18 november 2020 (Kamerstukken II, 2020/21, 33 287, nr. 11) heeft
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport
- de Tweede Kamer er van op de hoogte gesteld voornemens te zijn de WHW hierop aan te passen.
2. Wie zijn betrokken?
De volgende organisaties denken en doen mee:
Het ministerie van VWS als zorgverantwoordelijk ministerie,
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Vereniging van
universiteiten (VSNU) als vertegenwoordiger van de doelgroepen, en
DUO en de Inspectie van het Onderwijs in verband met respectievelijk de uitvoering en handhaving.
3. Wat is het probleem?
De WHW bevat bepalingen ten aanzien van de samenwerking tussen academische ziekenhuizen en
universiteiten. Sinds de inwerkingtreding van de WHW hebben zich in de praktijk ontwikkelingen voorgedaan
in de samenwerking tussen een academisch ziekenhuis en de faculteit der geneeskunde van een universiteit.
Er hebben zich binnen alle academische ziekenhuizen samenwerkingsstructuren gevormd – universitair
medische centra (UMC) – die nog geen plek in de wet hebben. De wet bevat ook een aantal gedateerde
bepalingen. In de praktijk doen zich voorts ook ontwikkelingen voor, waarbij de bestaande kaders zodanig
gaan knellen dat een wetswijziging nodig is om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. In Amsterdam willen
de UvA en de VU samen verbonden zijn aan één academisch ziekenhuis. Het academisch ziekenhuis verbonden
aan de Radboud universiteit en de universiteit gaan niet langer uit van dezelfde rechtspersoon. Deze
ontwikkelingen nopen tot het tegen het licht houden van de bepalingen in de WHW.
4. Wat is het doel?
Doel is de bepalingen die zien op de samenwerking tussen universiteiten en academische ziekenhuizen te
moderniseren teneinde in de praktijk gegroeide en in de praktijk gewenste samenwerkingsvormen een plek
in de wet te geven en daarbij geen onderscheid te maken tussen openbare en bijzondere universiteiten en
academische ziekenhuizen. Concreet wordt het UMC een plek in de WHW gegeven. Beoogd wordt tevens om
mogelijk te maken dat in Amsterdam twee universiteiten aan één academisch ziekenhuis zijn verbonden.
Gefaciliteerd wordt dat het AMC en het VUmc kunnen samengaan en het nieuwe Amsterdam UMC aan zowel
de UvA en de VU is verbonden.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De huidige wetgeving loopt uit de pas met het de hierboven beschreven ontwikkelingen, welke alle
beleidsmatig wenselijk worden geacht. Zonder wetswijziging kunnen de ingezette organisatiewijzigingen, die
door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Medische Zorg en Sport worden
ondersteund, niet worden doorgezet.
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6. Wat is het beste instrument?
De gewenste resultaten kunnen niet zonder aanpassen van wet- en regelgeving worden bereikt.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De wetswijziging zorgt ervoor dat de wet op de reeds plaatsgevonden en nog plaats te vinden
ontwikkelingen in de samenwerkingsvormen tussen universiteiten en academische ziekenhuizen aansluit.
De voorgenomen wetswijziging heeft als uitgangspunt dat het niets wijzigt ten opzichte van de bestaande
praktijk waar het gaat om de manier waarop UMC’s feitelijk zijn georganiseerd.
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