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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 december 2003 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat Artikelen 21 en 99 
49 (Rouvoet c.s.) 
Op basis van het amendement Rouvoet c.s. (26 800 XVI, nr. 53) is de stimulering van 
onderzoek naar alternatieven voor dierproeven voor 4 jaar vastgelegd. Met ingang van 2004 is 
de extra financiële bijdrage hiervoor beëindigd, zonder dat de noodzakelijke evaluatie heeft 
plaatsgevonden. 
Met dit amendement wordt ruimte in de begroting gemaakt om het doen van onderzoek naar 
alternatieven van dierproeven in ieder geval voor één jaar (programmaronde?) te laten 
voortduren. In dat jaar moeten Kamer en regering een principiële discussie voeren over de 
ethische kant van het doen van dierproeven (en het onderzoek naar alternatieven daarvoor) om 
daarmee te komen tot een structurele regeling voor dergelijk onderzoek. 
Met dit amendement wordt artikel 21 (waaronder budgetten ZonMW vallen) verhoogd met 
0,5 miljoen euro ten behoeve van dit onderzoek. De in artikel 99 geparkeerde taakstelling van 
14,7 mln. wordt met 0,5 opgehoogd. Dit bedrag is deels bestemd om «knelpunten elders op de 
begroting op te lossen» (p. 242). Binnen deze opgehoogde taakstelling wordt budget 
vrijgemaakt voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
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Begrotingsstaat Artikelen 21 en 35 
65→138 (Rijpstra c.s.) 
– Het betreft een eenmalige bijdrage/verschuiving van programmaonderzoek, ontwikkeling en 
preventie naar sportactiviteiten, vrijwilligers en verenigingsondersteuning ten behoeve van 
projecten preventieve gezondheidszorg voor dié 13 bonden die geen enkele instellingssubsidie 
meer krijgen (€ 1,7 miljoen) 
– en het aanvullen van het Stipendium voor A-sporters op weg naar de Olympische en 
Paralympische Spelen 2004 in Athene (€ 0,9 miljoen). De € 2,6 miljoen mag niet ten koste 
gaan van ZonMw. 
Aangenomen. PvdA, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 24 en 29 
32→147 (Van Miltenburg c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe voor de jaren 2004 en 2005 de rijksfinanciering van de 
drangvariant van de SOV-maatregel in stand te houden. Vanaf 2006 zal de financiering 
hiervan door in zijn geheel ten laste komen van de Gemeente. 
Dekking wordt gevonden in verlaging van artikel 29 Arbeidsmarktbeleid door de subsidie aan 
de sectorfondsen versneld af te bouwen. 
Aangenomen. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 24 en 25 
53 (Lambrechts) 
Dit amendement strekt ertoe de aanbevelingen van de commissie Paas te volgen en de 
heroïne-experimenten uit te breiden van 6 naar 15 behandeleenheden en daarmee van 350 
naar 1000 verslaafden. Uit de evaluatie van de commissie Paas is gebleken dat de 
experimenten met vrije verstrekking van methadon en heroïne geslaagd genoemd kunnen 
worden. Dit amendement wordt gefinancierd uit de beleidsmatig gereserveerde maar nog niet 
verplichte middelen op beleidsartikel 24 van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
begroting. 
Ingetrokken. 
 
 
Artikel 5 en Begrotingsstaat Artikel 32  
7 (Crone) 
Het amendement is bedoeld om ruimte te maken voor verlaging van de nominale 
ziekenfondspremie met € 100 per jaar voor de verzekerde zowel als voor de medeverzekerde. 
De kosten worden gefinancierd uit een hogere rijksbijdrage aan de ziekenfondsen. 
De kosten daarvan worden gedekt door een verlaging van de rijksbijdrage aan de awbz, 
mogelijk gemaakt door een lichte verhoging van de awbz-premie. 
Het amendement beoogt dus geen lastenverzwaring, maar een schuif van ziekenfonds naar 
awbz. Het effect is dat de kosten worden verdeeld over een grotere populatie 
waardoor de betaalbaarheid van de zorg voor de laagste inkomensgroepen 
beter gewaarborgd blijft. 
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Op wetten inzake de begroting is de Tijdelijke referendumwet niet van toepassing; omdat 
onderdeel I van het amendement een niet-begrotingswet wijzigt wordt evenwel de Trw. van 
toepassing op de gehele begroting; onderdeel II van het amendement strekt ertoe dat de 
begrotingswet desondanks op de beoogde datum in werking kan treden. 
Ingetrokken. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 21, 22, 24 en 99 
51 (Rouvoet/Van der Staaij) 
Dit amendement beoogt een materiële invulling te geven aan de immateriële paragraaf uit het 
regeerakkoord. Allereerst worden de kortingen van 10% op het Landelijk Steunpunt 
Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland en op de Vereniging ter Bescherming van het 
ongeboren kind (VBOK) ongedaan gemaakt. Voorts wordt de efficiencykorting van 0,8% op 
de subsidieregeling Coordinatie Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning specifiek 
voor de 180 lokale organisaties van Vrijwilligers Terminale Zorg gecompenseerd. Tenslotte 
wordt er nieuw budget vrijgemaakt voor maatschappelijke noodopvang en begeleiding van 
onbedoeld zwangere vrouwen die besloten hebben hun zwangerschap uit te dragen en jonge 
alleenstaande vrouwen. De dekking wordt gevonden door de taakstelling op artikel 99 
nominaal en onvoorzien te verhogen. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 21 en 23 
47→70 (Kant c.s.) 
Dit amendement beoogt de subsidie aan de Stichting Alcoholpreventie te behouden. Deze 
stichting ziet toe op de evaluatie zelfregulering, de naleving van de reclamecode naar letter en 
geest. STAP vormt een kritische waarnemer, analist en boodschapper van de praktijk van 
alcoholmarketing en is de enige organisatie die op dit gebied op professionele wijze 
tegenwicht biedt aan de invloedrijke alcoholbranche. Op beleidsartikel 23 is een bedrag van €  
185 (x € 1000) beleidsmatig nog niet ingevuld. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 21 en 99 
125 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004 ongedaan te maken voor 
Stichting Korrelatie Utrecht. Met dit amendement wordt artikel 21 verhoogd met € 668 000 
ten behoeve van deze subsidie. De in artikel 99 genoemde taakstelling van € 14,7 mln wordt 
hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 21 en 99 
128 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken voor Schorerstichting. Met dit amendement wordt 
artikel 21 verhoogd met € 1,342 mln ten behoeve van deze subsidie. De in artikel 99 
genoemde taakstelling van € 14,7 mln wordt hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
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Begrotingsstaat Artikelen 23 en 99 
131 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken voor Stichting Geneesmiddelenbulletin. Met dit 
amendement wordt artikel 23 verhoogd met € 451 000 ten behoeve van deze subsidie. De in 
artikel 99 genoemde taakstelling van € 14,7 mln wordt hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 24 
46 (Timmer) 
Dit amendement beoogt het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van 
heroïneverslaafden door middel van het creëren van 1000 extra plekken voor het verstrekken 
van heroïne aan zeer zwaar verslaafden waarvoor geen andere behandelingsmogelijkheid 
meer open staat. De intensivering dient te worden ingezet voor de operationele doelstelling 
24.2.3. «Een kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van verslavingszorg, dat aansluit op de 
zorgvraag.» 
Het wetenschappelijk onderzoek door de Centrale Commissie Behandeling 
Heroïneverslaafden (CCBH), in opdracht van de minister van VWS, heeft de effectiviteit 
aangetoond van behandeling met heroïne naast methadon van chronisch, therapieresistente 
heroïneverslaafden. De onderzoeksresultaten van de CCBH wezen op een sterke daling van 
het aantal dagen per maand dat de deelnemers zich bezig hielden met criminele activiteiten: 
bij degenen die heroïne spoten van 14,7 naar 2,1 dagen en bij de rokers van 11,6 naar 2,2 
dagen. Dit amendement verdient zichzelf ruimschoots terug. De maatschappelijke kosten die 
zeer zwaar verslaafden veroorzaken zijn hoog: de door het kabinet ingestelde onafhankelijke 
commissie Invoeringsaspecten behandeling heroïneverslaving (Commissie-Paas) 
concludeerde in mei 2003 dat door het bekostigen van de gevraagde 1000 extra plaatsen (€ 15 
mln) alleen al de baten door de reductie van criminaliteit € 17 tot € 20 miljoen per jaar 
bedragen. Daarnaast zullen de immateriële baten zeer aanzienlijk zijn. Het veiligheidsgevoel 
bij burgers en ondernemers zal aanzienlijk worden verbeterd en de criminaliteit sterk 
gereduceerd. Tevens zullen de zeer zwaar verslaafden die het betreft weer een kans krijgen op 
een gereguleerd leven als eerste stap in de richting van verdere verbetering 
van hun leefsituatie. 
Doordat het openbaar ministerie, rechters, het gevangeniswezen en de reclassering aanzienlijk 
worden ontlast als er 1000 verslaafden minder in de justitiële keten aanwezig zijn, kan de 
dekking voor dit amendement daar worden gevonden. Bovendien zal door de aangekondigde 
verandering van de aanpak van bolletjesslikkers de justitiële keten verder worden ontlast. 
Deze verminderde aanspraak op de justitiële keten kan tot uitdrukking worden gebracht door 
bij de eerste suppletore begroting Justitie (behorende bij de Voorjaarsnota 2004) een bedrag 
van € 15 mln om te buigen bij de genoemde onderdelen van de justitiële keten. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 26 en 99 
64 (Tonkens) 
Dit amendement beoogt de methode «Zeg het ons» van de Landelijke Federatie 
Belangenverenigingen Onderling Sterk te subsidiëren. Met de methode, door Zonmw 
uitgeroepen tot «parel» kunnen verstandelijk gehandicapten zelf onderzoek doen naar de 
kwaliteit van het bestaan. De andere twee organisaties die toetsingen uitvoeren vanuit het 
cliëntenperspectief – het LSR en Perspectief – krijgen subsidie van VWS, waardoor 
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instellingen voor een toetsing van deze organisaties slechts EUR 2 270 hoeven te betalen, 
terwijl de werkelijke kosten EUR 15 000 zijn. Omdat Zeg het ons! niet gesubsidieerd wordt, 
moeten zij alle kosten doorberekenen aan de instelling (EUR 10 000). 
De financiering voor de kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntenperspectief wordt overgedragen 
aan het Fonds PGO. De bedoeling is dat dit fonds op den duur een functiegerichte 
financiering gaat hanteren, waardoor ook Zeg het ons! gefinancierd zou kunnen worden. Dit 
gaat echter pas in 2006 in. Om te voorkomen dat de methode in de tussentijd een zachte dood 
is gestorven is zo’n € 37 500 nodig om die periode te overbruggen. De dekking wordt 
gevonden door de taakstelling op artikel 99 nominaal en onvoorzien te verhogen. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 30 en 99 
124 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken voor Trimbos Instituut. Met dit amendement wordt 
artikel 30 verhoogd met € 4,4 mln ten behoeve van deze subsidie. De in artikel 99 genoemde 
taakstelling van € 14,7 mln wordt hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 32 
8 (Crone) 
Met dit amendement wordt beoogd dat € 170 mln zorgvernieuwingsgeld voor verpleeghuizen 
en thuiszorginstellingen beschikbaar blijft. € 100 mln extra groeiruimte voor de sector 
Verpleging en Verzorging in de begroting wordt weer bestemd voor zorgvernieuwing. € 70 
mln wordttoegevoegd via de rijksbijdragen. Thuiszorginstellingen blijven € 100 mln 
aan niet productie gerelateerde middelen ontvangen.Het amendement wordt gedekt uit een 
verhoging van het uitgavenkader. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 32 
37 (Kant) 
Dit amendement beoogt de verhoging van de eigen bijdrage zowel intramuraal als 
extramuraal per 1 januari 2004 ongedaan te maken. De verhoging van de eigen bijdrage zal 
drempelverhogend voor de toegang tot de zorg werken en mensen onnodig met hogere kosten 
confronteren. Om de verhoging van de eigen bijdrage ongedaan te maken worden de 
rijksbijdragen met 180 miljoen euro verhoogd. De verhoging kan worden gedekt met een 
verhoging van de AWBZ premie met 0,08 procent. Deze premie wordt naar draagkracht 
geheven. Hierdoor kan de post rijksbijdragen met 180 miljoen euro worden verlaagd. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnuie stemden voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 / 16 

Begrotingsstaat Artikel 32 
38 (Kant) 
Dit amendement beoogt de voorgenomen verkleining van het ziekenfondspakket per 1 januari 
2004 ongedaan te maken. Deze verkleining ondermijnt de solidariteit in de gezondheidszorg 
en het op termijn zal leiden tot hogere kosten. Om de pakketverkleining ongedaan te maken 
worden de rijksbijdragen met 1 miljard euro verhoogd. Deze verhoging kan gedekt worden 
door de werknemerspremie in 2004 niet te laten dalen met 0,45%. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 32 
120 (Noorman-den Uyl c.s.) 
Méér en betere zorg vraagt – naast efficiëntie in de zorg – om méér financiële middelen. 
De regering gaat in haar plannen verder: de voorgenomen maatregelen leiden tot inkrimping 
van de noodzakelijke zorg en verschuiven de lasten onevenredig naar 
ziekenfondsverzekerden, waaronder tenminste tweehonderdduizend gehandicapten, chronisch 
zieken en mensen met een zeer laag inkomen. Hun koopkrachtverlies kan in 2004 oplopen tot 
6%. 
Dit amendement beoogt de extra zorgkosten deels te dekken uit een verhoging van de 
opbrengst van de premieheffing AWBZ met 130 mln, door premie te heffen over álle 
belastingschijven. De rijksbijdrage aan het AFBZ kan daardoor dalen. Aanpassing van de 
belastingpercentages bewerkstelligt dat de totale heffing in de schijven 1, 2 en 3 niet 
verandert. 
De extra opbrengst wordt dus gerealiseerd in de 4e schijf en wordt ingezet voor: 
1. verruiming van de buitengewone uitgavenregeling wegens chronische ziekte, door alle 
eigen bijdragen voor extramurale AWBZ-zorg voor de belastingheffing te beschouwen als 
specifieke uitgaven; 
2. verruiming van de verzilveringsregeling door de toegekende subsidie per jaar per persoon 
te verhogen met € 250. 
Bij aanname van het amendement dienen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de AWBZ-premie en de verlaging van 
de nominale ziekenfondspremie op bovengenoemde wijze vast te stellen. 
Dit amendement dient in samenhang gezien te worden met amendement 29 200 XVI nr. 119 
(Smits c.s.). 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 32 
121 (Smits c.s.) 
Méér en betere zorg vraagt – naast efficiëntie in de zorg – om méér financiële middelen. 
De regering gaat in haar plannen verder: de voorgenomen maatregelen leiden tot inkrimping 
van de noodzakelijke zorg en verschuiven de lasten onevenredig naar 
ziekenfondsverzekerden, waaronder tenminste tweehonderdduizend gehandicapten, chronisch 
zieken en mensen met een zeer laag inkomen. Hun koopkrachtverlies kan in 2004 oplopen tot 
6%. 
Dit amendement beoogt de extra zorgkosten deels te dekken uit een verhoging van de 
opbrengst van de premieheffing AWBZ met 170 mln, door premie te heffen over álle 
belastingschijven. De rijksbijdrage aan het AFBZ kan daardoor dalen. Aanpassing van de 
belastingpercentages bewerkstelligt dat de totale heffing in de schijven 1, 2 en 3 niet 
verandert. 
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De extra opbrengst wordt dus gerealiseerd in de 4e schijf en wordt ingezet voor verlaging van 
de nominale ziekenfondspremie met € 20 per persoon per jaar. 
Bij aanname van het amendement dienen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de AWBZ-premie, en de verlaging van 
de nominale ziekenfondspremie op bovengenoemde wijze vast te stellen. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 33 en 99 
126 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken voor Landelijke Vereniging NUSO. Met dit 
amendement wordt artikel 33 verhoogd met € 687 000 ten behoeve van deze subsidie. De in 
artikel 99 genoemde taakstelling van € 14,7 mln wordt hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 33 
50→114 (Tonkens c.s.) 
Dit amendement beoogt de bezuiniging van 100% op de landelijke jeugdorganisaties tegen te 
gaan. In plaats daarvan worden de landelijke jeugdorganisaties met 12,5% gekort. Het 
benodigde bedrag wordt als volgt betaald: 
– door niet € 4 miljoen te herinvesteren in het lokale jeugdbeleid 
– € 2,9 miljoen is al extra beschikbaar volgens het voorstel van de minister van VWS. 
Een landelijke infrastructuur gericht op de ondersteuning van vrijwilligers is nodig voor een 
effectief en doelmatig landelijke en lokaal jeugdbeleid. Het subsidiebedrag wordt verstrekt 
volgens de nieuwe subsidieregeling Landelijke jeugdorganisaties, zoals die is overlegd met de 
Nederlandse Jeugdgroep. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
– De algemene doelstelling is het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie 
van kinderen en jongeren 
– Het betreft een programmasubsidie die wordt verstrekt voor een periode van 4 jaar. 
– De subsidie wordt gekoppeld aan de maatschappelijke doelstellingen van VWS. 
Organisaties die niet aan deze maatschappelijke doelstellingen voldoen ontvangen geen 
subsidie. 
– De subsidie richt zich alleen op een landelijke infrastructuur voor vrijwilligers en jongeren 
in het jeugd- en jongerenwerk. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 33 
18 (Eerdmans) 
Doel van dit amendement is om geld vrij te maken voor het creëren van extra plaatsen in 
Rijksinrichting Den Engh. In het Hoofdlijnenakkoord wordt gesproken over een intensivering 
van het jeugdbeleid startend in 2004, uitlopend in 2007 in 100 miljoen euro extra. Verdeling 
in 2007: 65 miljoen naar VWS, 35 miljoen naar Justitie. Het amendement wil het extra geld 
voor komend jaar gelijk over de twee begrotingen verdelen. In 2004 komt dit neer op een 
verschuiving van 4,5 miljoen euro van artikel 33 Jeugdbeleid van de begrotingsstaat van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar artikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
sancties. Zie hiervoor amendement nr. 36 op 29 200 VI. Het is de bedoeling dat de 
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systematiek van het gelijk verdelen wordt doorgetrokken waardoor tot in 2007 extra geld 
vrijkomt voor capaciteitsuitbreiding van Den Engh. 
Verworpen. LPF en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 33 en 99 
129 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken voor Landelijk Bureau Scouting Nederland. Met dit 
amendement wordt artikel 33 verhoogd met € 951 000 ten behoeve van deze subsidie. De in 
artikel 99 genoemde taakstelling van € 14,7 mln wordt hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 33 
152 (Kalsbeek/Timmer) 
Dit amendement strekt er toe de in 2003 onbenutte middelen voor jeugdzorg alsnog in 2004 
aan de jeugdzorg ten goed te laten komen en niet via de eindejaarsmarge voor andere doelen 
in 2004. Dit amendement voorziet daarin door een klein deel van de nu al voorzienbare 
eindejaarsmarge op voorhand toe te wijzen aan het artikel jeugdzorg. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 34 en 99 
127 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken voor de Stichting de Ombudsman. Met dit amendement 
wordt artikel 34 verhoogd met € 276 000 ten behoeve van deze subsidie. De in artikel 99 
genoemde taakstelling van € 14,7 mln wordt hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 34 en 99 
130 (Van Dijken/Timmer) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken voor Landelijke Sinti Organisatie. Met dit amendement 
wordt artikel 34 verhoogd met € 77 000 ten behoeve van deze subsidie. De in artikel 99 
genoemde taakstelling van € 14,7 mln wordt hiervoor opgehoogd. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 34 
146 (Tonkens) 
Dit amendement beoogt de bezuiniging van 100% op de vijf landelijke vrouwenorganisaties 
(Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, Vereniging Nederlandse Vrouwenraad, 
Nederlandse Vereniging Vrouwenbelangen, Zij Actief katholiek vrouwennetwerk, Passage 
Christelijke\ Maatschappelijke vrouwenbeweging) tegen te gaan. In plaats daarvan worden de 
instellingssubsidies van deze organisaties met 10% gekort. Dit betekent dat de 
afbouwsubsidie van 90% wordt omgezet in een instellingssubsidie van 90%. Emancipatie is 
een voorwaarde voor burgerschap. Deze vijf vrouwenorganisaties ondersteunen hun leden die 
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zich als vrijwilligers inzetten voor anderen, bv. door mantelzorg te verlenen, bij te dragen aan 
discussies over plattelandsvernieuwing of door de maatschappelijke participatie van vrouwen 
te bevorderen. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 35 
48 (Kant) 
Dit amendement beoogt de subsidies voor sportverenigingen te behouden vanwege het belang 
van sportvereniging voor de sport en de sociale banden. Dit sportaanbod dient laagdrempelig 
en toegankelijk te blijven. Hiertoe worden de rijksbijdragen met 3,8 miljoen euro verhoogd. 
Op beleidsartikel 35 is een bedrag van ruim 33 miljoen beleidsmatig gereserveerd. De 
gereserveerde gelden voor topsportevenementen en – accomodaties kunnen worden ingezet 
ten behoeve van de subsidies voor sportverenigingen. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 38 
71→116 (Smits/Rouvoet) 
Dit amendement reserveert binnen het artikel tegemoetkoming buitengewone uitgaven 
middelen om mensen die in aanmerking komen voor de verzilveringsregeling een extra 
tegemoetkoming van € 250 te geven. De Buitengewone Uitgavenregeling kan onvoldoende 
worden benut vanwege de wijziging van de vermenigvuldigingsfactoren voor chronische 
zieken en gehandicapten. De gereserveerde gelden voor de compensatie van chronisch zieken 
en gehandicapten met buitengewone uitgaven worden daardoor niet volledig uitgegeven. Het 
amendement beoogt chronisch zieken en gehandicapten die in aanmerking komen voor aftrek 
van buitengewone uitgaven, maar die dat niet via de gewone belastingaftrek kunnen 
verzilveren een subsidie te geven ter hoogte van dat niet te verzilveren bedrag en daarbovenop 
in alle gevallen een extra subsidie van 250 euro. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 38 
116→119 (Smits c.s.) 
Dit amendement reserveert binnen het artikel tegemoetkoming buitengewone uitgaven 
middelen om mensen die in aanmerking komen voor de verzilveringsregeling een extra 
tegemoetkoming van € 250 te geven. De Buitengewone Uitgavenregeling kan onvoldoende 
worden benut vanwege de wijziging van de vermenigvuldigingsfactoren voor chronische 
zieken en gehandicapten. De gereserveerde gelden voor de compensatie van chronisch zieken 
en gehandicapten met buitengewone uitgaven worden daardoor niet volledig uitgegeven. Het 
amendement beoogt chronisch zieken en gehandicapten die in aanmerking komen voor aftrek 
van buitengewone uitgaven, maar die dat niet via de gewone belastingaftrek kunnen 
verzilveren een subsidie te geven ter hoogte van dat niet te verzilveren bedrag en daarbovenop 
in alle gevallen een extra subsidie van 250 euro. Dit amendement dient in samenhang gezien 
te worden met het amendement op 29 200 XVI nr. 120 (Noorman-den Uyl/Smits). 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
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Begrotingsstaat Artikel 98 
10 (Crone) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004 ongedaan te maken. Het 
amendement wordt gedekt uit een verhoging van het uitgavenkader. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 98 
132 (Crone) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidiekortingen voor 2004, anders dan de efficiëntie 
korting van 10%, ongedaan te maken. Het amendement wordt gedekt uit een verhoging van 
het uitgavenkader. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 98 
11 (De Wit) 
Dit amendement geeft voor € 15 mln dekking aan het amendement De Wit waarin de 
bezuinigingen op de bijzondere bijstand ongedaan worden gemaakt (29 200 B, nr. 4). Een 
gelijk bedrag aan dekking wordt geleverd ten laste van de begrotingen V, VI, VII, XI, XIII, 
XIV en XV, terwijl begroting IXB dekking geeft voor € 30 mln. 
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 98 
83→123 (Tonkens c.s.) 
Dit amendement beoogt de bezuiniging van 100% op alle instellingssubsidies ongedaan te 
maken. De betreffende instellingssubsidies zijn verdeeld over de artikelen 21 Preventieve en 
gezondheidsbescherming, 22 Curatieve zorg, 23 Geneesmiddelen en medische technologie, 
24 Geestelijke gezondheids-, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, 26 
gehandicaptenhulpmiddelenbeleid, 29 Arbeidsmarktbeleid, 30 Opleidingen, informatie-, 
kwaliteits- en patiëntenbeleid, 33 jeugdbeleid, 34 Sociaal beleid en artikel 35 Sportbeleid. De 
instellingssubsidies van deze organisaties worden met 10% gekort. Dit betekent dat de 
afbouwsubsidie van 90% wordt omgezet in een instellingssubsidie van 90%. In 2004 wordt 
het subsidiebeleid op een zorgvuldige wijze doorgelicht. Pas daarna wordt er besloten hoe er 
bezuinigd wordt op de instellingssubsidies. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
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MOTIES 
 
 
Nota overleg 27 november 
 
44 (Rijpstra) over in kaart brengen sportinfrastructuur met inbegrip van taken en 
verantwoordelijkheden 
Ingetrokken. 
 
 
Plenaire vergadering 2 december 2003 
 
30 (Schippers/Arib) over het instellen van een Zorgkamer bij de rechtbank 
Aangenomen. SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stmden voor. 
 
89 (Kant) voor instelling van een speciale Kamercommissie Jeugdbeleid in de Tweede Kamer 
Ingetrokken. 
 
54 (Schippers c.s.) over rookvrije werkplek in de horeca. 
Aangenomen. SP, D66, VVD, CDA, LPF en SGP stemden voor. 
 
55 (Schippers c.s.) over rookvrije werkomgeving in zorginstellingen. 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, met uitzondering van de leden Smits en Van 
Heteren, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
56 (Schippers c.s.) met het verzoek een ruimer criterium voor horeca-activiteiten te kiezen in 
het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek. 
Aangenomen. SP, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 
 
57 (Hermans en Schippers) over uitzonderingssituatie horeca i.v.m. rookvrije werkplek. 
Aangenomen. SP, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 
 
58→122 (Hermans en Schippers) over zelfregulering voor commerciële horeca-instellingen. 
Aangenomen. SP, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 
 
59 (Hermans en Schippers) met het verzoek tankstations onder het uitzonderingsbesluit m.b.t. 
rookbeleid te laten vallen. 
Verworpen. VVD en LPF stemden voor. 
 
60 (Kant) met het verzoek ondersteuningsmogelijkheden voor het stoppen met roken te 
vergoeden 
Verworpen. SP en ChristenUnie stemden voor. 
 
61 (Kant/Schippers) met het verzoek om een regeling waardoor roken in "coffeeshops" 
mogelijk wordt. 
Aangenomen. SP, PvdA, D66, VVD en LPF stemden voor. 
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62 (Kant/Schippers) over stappenplan rookvrije werkplek. 
Aangenomen. SP, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
Plenaire vergadering 18 december 2003 
 
93 (Schippers/Lambrechts) over informeren van zwangere vrouwen t.a.v. methoden die 
ernstige aandoeningen bij het kind kunnen aantonen. 
Aangehouden. 
 
102 (Lambrechts/Schippers) met het verzoek alle zwangere vrouwen de triple- dan wel de 
quadrupletest aan te bieden 
Aangehouden. 
 
72 (Smits) met het verzoek vergoeding van de anticonceptiepil te handhaven 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
 
73 (Smits c.s.) voor handhaving van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor mensen 
die daar op zorginhoudelijke grond op aangewezen zijn. 
Verworpen. SP, GroenLinls, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
74 (Smits) voor handhaving van de vergoeding van de eerste 9 behandelingen fysiotherapie 
voor chronisch zieken en gehandicapten 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
75 (Smits c.s.) voor het in kaart brengen van de gevolgen van beleidsmaatregelen waarbij 
kostenverschuiving plaatsvindt 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
 
76 (Smits c.s.) over terugdringing van de wachttijden in de AWBZ voor verzorging en 
ondersteuning van gehandicapten jonger dan 65 jaar, psychiatrische patiënten en ouderen 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
77 (Smits/Tonkens) om ouderen, mensen met een laag inkomen en chronisch zieken geen 
koopkrachtverlies te laten lijden vanwege een andere wijze van financiering van de zorg 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
78 (Timmer c.s.) voor behoud van de werkdrukmiddelen voor de thuiszorg 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
79→154 (Timmer/Tonkens) voor evenredige verdeling van de regionale middelen voor 
zorgvernieuwing over de beroepsgroepen 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 
 
80 (Timmer c.s.) voor onderzoek naar het preventieve effect van welzijnsvoorzieningen op 
het beroep op de gezondheidszorg 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
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81 (Timmer/Tonkens) over de subsidie voor de Stichting Fondspatiënten-, Gehandicapten- en 
Ouderenorganisaties 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
82 (Timmer/Tonkens) om de maatschappelijke gevolgen van het nieuwe subsidiebeleid van 
VWS te laten volgen door het Sociaal Cultureel Planbureau 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
 
84 (Vietsch c.s.) om de slaapkamers in zorginstellingen niet door meer dan vier mensen te 
laten delen 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
85 (Vietsch c.s.) voor afschaffing van de verplichting van het tijdschrijven voor 
verpleegkundigen en verzorgenden 
Aangenomen. PvdA stemde tegen. 
 
86 (Vietsch c.s.) voor opheffing van de zorgkantoren bij de invoering van de nieuwe 
algemene zorgverzekering per 1 januari 2006 
Aangenomen. D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
87 (Kant) om af te zien van de bezuiniging op zorgvernieuwing in de ouderenzorg 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
88 (Kant) voor invoering van een zorgplicht voor de gemeenten voor voldoende en adequate 
opvang van dak- en thuislozen 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
90 (Kant/Timmer) met het verzoek "liefdescheques" te ontwikkelen waarmee jongeren gratis 
of met korting comdooms kunnen krijgen 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
91 (Kant-Tonkens) over financiering van activiteiten van het NHG, de KNOV en het Kon. 
Ned. Genootschap voor Fysiotherapie 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
92 (Kant) met het verzoek zorgverzekeraars te verplichten, 75% van de kostprijs van dure 
geneesmiddelen te vergoeden 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
94 (Schippers/Lambrechts) met het verzoek om een hardheidsclausule voor chronisch zieken 
t.a.v. vergoeding zittend ziekenvervoer 
Aangenomen. GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
95 (Van Miltenburg c.s.) met het verzoek zorgvernieuwingsgelden voor verstandelijk 
gehandicapten en GGZ niet AWBZ-breed in te zetten 
Aangenomen. SP, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, VVD en LPF stemden voor. 
 
96 (Van Miltenburg c.s.) over Regionale Indicatie Organen (RIO's) 
Aangenomen met algemene stemmen. 
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97→??? (Van Miltenburg c.s.) met het verzoek het Fonds PGO op te dragen de 
subsidiekorting door te berekenen aan alle aangesloten organisaties 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
98 (Van Miltenburg/Smits) over ontwikkelen instrumentarium beoordeling kinderen met 
dyslexie 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
99 (Lambrechts c.s.) over bezuinigingen op verpleeg- en verzorgingshuizen 
Aangenomen. VVD stemde tegen. 
 
100 (Lambrechts c.s.) over inzet van middelen voor vernieuwing in verpleging, verzorging en 
thuiszorg 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
101 (Lambrechts c.s.) over kwaliteitscriteria voor zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen 
Aangenomen. VVD stemde tegen. 
 
104 (Tonkens c.s.) over kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met meervoudige 
en/of complexe handicaps 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
105 (Tonkens c.s.) met het verzoek om een emancipatie-effectrapportage voor het 
conceptvoorstel Wet maatschappelijke zorg 
Verworpen. GroenLinks, PvdA en D66 stemden voor. 
 
106 (Tonkens/Kant) met het verzoek een bureaucratietoets te ontwikkelen en uit te voeren op 
het nieuwe beleid van VWS 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
107 (Tonkens/Kant) met het verzoek 10 mln euro over te hevelen van de RIO's naar 
maatschappelijke zorg en vrouwenopvang 
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 
 
108 (Tonkens/Kant) met het verzoek om een toeslag voor verloskundigen in 
achterstandswijken 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
109 (Tonkens) over leefwensenonderzoeken verstandelijk gehandicapten 
Verworpen. SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie stemden voor. 
 
110 (Tonkens) met het verzoek om een plan van aanpak voor hulpverlening aan daders van 
huiselijk geweld 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
111 (Rouvoet) met het verzoek de subsidiekorting voor Stichting de Driehoek ongedaan te 
maken 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
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112 (Van der Staaij c.s.) over subsidie voor organisaties, behorende tot de Nederlandse 
Jeugdgroep 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
113 (Van der Staaij) over beperking van de wettelijke heffingen tot maximaal vier kinderen 
Verworpen. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
136 (Buijs c.s.) inzake oplossing knelpunten spoedeisende hulp door ambulances 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
137 (Kant) over het ontwikkelen van een geenbezwaarsysteem voor donorregistratie 
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 
 
139 (Schippers, Buijs en Lambrechts) over vrije tariefheffing voor fysiotherapie 
Aangenomen. D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
140 (Schippers, Buijs en Lambrechts) met het verzoek betaling van de SCEN-arts te regelen 
in een apart tarief, te declareren bij de verzekeraar van de patiënt 
Aangenomen. VVD stemde tegen. 
 
141→ ??? (Lambrechts, Timmer en Van Miltenburg) met verzoek uitbreiding van de heroïne-
experimenten 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en LPF stemden voor. 
 
103→142 (Lambrechts c.s.) met het verzoek een wijziging van de systematiek voor 
donorregistratie te onderzoeken 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, LPF stemden voor. 
 
135→143 (Smits, Nawijn, Tonkens, Kant en Lambrechts) met verzoek tot het doen van 
voorstel voor lange termijn vergoeding inzake fertiliteits- en kunstmatige 
vruchtbaarheidsbehandelingen, en mogelijke alternatieven 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 
 
144 (Tonkens) met het verzoek geen maatregelen te nemen die de inkomenspositie van 
chronisch zieken en gehandicapten verslechteren 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
145 (Tonkens en Kant) met het verzoek de SCEN-voorziening als WTG-orgaan te 
positioneren en daarbij een overbruggingsperiode te garanderen 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Onderdeel Sport 
 
39 (Verbeet c.s.) met het verzoek de mogelijkheden te onderzoeken voor jongeren om 
vrijwilligerswerk te doen in de sport 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
40 (Verbeet/Kant) met het verzoek om een plan van aanpak ondersteuning gehandicaptensport 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
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41 (Verbeet/Nawijn) over bezuinigingen op de sport 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
 
42 (Rijpstra c.s.) met het verzoek om voorstellen voor de uitvoering van speerpunten in het 
sportbeleid 
Aangenomen. GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, CDA en LPF stemden voor. 
 
43 (Rijpstra) met het verzoek tot het opstellen van een nationaal meerjarenplan ter 
bevordering van sport en bewegen 
Aangenomen. LPF stemde tegen. 
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