
 

 

  

 
  
 
 
Aan Minister LZS Deadline: 24 januari 

2023 
 

TER BESLISSING 
 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie MEVA 
 

Opgesteld door 
 

 

 
 

 
Datum 
24 januari 2023 
 

 
 

Zaaknummer 
3504703-1042838-MEVA 
 

Bijlage(n) 
1 

Pagina 1 van 2  

 
appreciatie motie ingediend bij plenair debat toename 
agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel van 18 
januari 2023 

1. Aanleiding 
Tijdens het plenair debat over de toename van agressie en geweld tegen 
ziekenhuispersoneel van 18 januari jl. is een aantal moties ingediend. In 
bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer geeft u uw aangepaste appreciatie bij 
één motie. 

2. Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u om bijgevoegde brief te ondertekenen, waarna deze zo spoedig 
mogelijk en nog voor de stemmingen op 24 januari 2023 naar de Tweede Kamer 
kan worden verzonden. 

3. Kernpunten 
Tijdens het debat is gesproken over een motie van Kamerleden Agema, Helder, 
Van Haga en Van den Hil waarin de regering wordt verzocht te bewerkstelligen 
dat daders van agressie tegen zorgmedewerkers minimaal een gevangenisstraf 
krijgen.1  U heeft deze motie tijdens het plenair debat ontraden, omdat dit buiten 
uw verantwoordelijkheid valt. Inmiddels heeft de minister van Justitie en 
Veiligheid heden de Kamer geïnformeerd dat zij deze motie mee zal nemen in 
haar eerdere toezegging over het taakstrafverbod. In dat licht kunt u de motie 
van Agema, Helder, Van Haga en Van den Hil alsnog oordeel Kamer geven.  

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Voor de besluitvorming is het van belang dat de Tweede Kamer uw nadere 
duiding kan meewegen. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
- 

c. Financiële en personele gevolgen 
Niet van toepassing. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 

 
1 Kamerstukken II, 2022/23, 29 282, nr. 496.   
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Niet van toepassing. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern MEVA. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
Niet van toepassing. 

g. Toezeggingen 
Niet van toepassing. 

h. Fraudetoets 
Niet van toepassing. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
De tot personen herleidbare gegevens worden niet openbaar gemaakt. 
 
 




