
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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 Den Haag, 7 februari 2007 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30800 XVI  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 2007 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
Stemmingen over amendementen en moties vonden plaats op 10 oktober 2006, 17 oktober 
2006, 20 december 2006, 30 januari 2007en op 6 februari 2007.  
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 42 Gezondheidszorg 
Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning 
38→68 (Joldersma en Bussemaker) 
In de komende jaren zijn steeds meer mensen nodig die in de zorg willen werken. Door de 
invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning kan een aantal huishoudelijke hulpen 
(tijdelijk) zonder werk zitten. Een deel van deze medewerkers is na bijscholing inzetbaar als 
zorgwerkers in verpleging en verzorging. Er komt daarom een zorgwerkersprogramma voor 
zorgwerkers met trainingsfaciliteiten, scholingstrajecten en stageplaatsen om deze 
huishoudelijke hulpen de mogelijkheid te bieden in verzorging en verpleging te gaan werken. 
Daartoe wordt artikel 44 verhoogd met € 20 mln. Dit amendement voor zorgwerkers laat 
onverlet de verantwoordelijkheden van gemeenten, zorgaanbieders en sociale partners om 
bestaande medewerkers huishoudelijke verzorging over te nemen of via persoonsgebonden 
budgetten in te schakelen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Dekking wordt eenmalig gezocht in de nog niet bestede gelden voor gesubsidieerde arbeid in 
artikel 42 (€ 20 mln). Mocht het gehele bedrag niet nodig zijn voor medewerkers 
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huishoudelijke verzorging dan kunnen de overgebleven middelen worden besteed voor 
arbeidsmarktbeleid.  
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA 
 
Artikel 42 Gezondheidszorg 
71→127 (Koşer Kaya en Omtzigt) 
Per 31 december 2006 is de erkenning en financiering van Ontwikkelcentra in de revalidatie 
beëindigd. De duur van de erkenning was te kort om tot een daadwerkelijke aanpak van de 
belangrijkste knelpunten te komen. Innovatie blijft specifieke ondersteuning nodig hebben 
omdat het innovatieproces anders stagneert en datgene wat is opgebouwd weer afgebroken 
wordt. 
De ontwikkeling moet een integraal onderdeel zijn van de nieuwe DBC’s in de 
revalidatiezorg. Omdat deze DBC’s nog niet zijn ingevoerd, moet een tijdelijke overbrugging 
gevonden worden. Daarin voorziet dit amendement. Hiervoor wordt 1.5 miljoen euro 
toegevoegd aan artikel 42.  
Dekking wordt gezocht in de nader te bepalen bedragen binnen artikel 42.  
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, CDA en PVV 
 
Artikel 46 Sport 
70 (Atsma en Bussemaker) 
Met dit amendement wordt beoogd een tijdelijke overbrugging te vinden voor de financiering 
van de levensbeschouwelijke koepels (NCSU, NKS, NCS). De NSA (Nederlandse Sport 
Alliantie) wil op projectbasis de positieve waarden van sport uitdragen en «sport voor 
iedereen» organiseren. 
De NSA heeft meerwaarde voor de sport als uitvoerings- en kennisorganisatie op het gebied 
van waarden en normen, verenigingsvraagstukken, en de maatschappelijke inbedding van de 
vereniging in zijn omgeving. Omdat de regelgeving inzake de verdeling van de lotto-toto 
gelden nog niet is gewijzigd, komt de NSA in financiële problemen. Door eenmalig 1 miljoen 
euro voor de NSA te reserveren, is overbrugging mogelijk. Vanaf 2008 kan de financiering 
weer uit de lotto-toto gelden plaatsvinden.  
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA 
 
Artikel 98 Algemeen 
40 (Omtzigt en Van Miltenburg) 
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) heeft getoond dat zij waardevol 
onderzoek doet, dat boven de departementale verkokering uitstijgt. De motie-Spies/Nijs (28 
101, nr. 5), kamerbreed aangenomen, vraagt de regering de RMO in stand te houden en de 
fusie met de RVZ stop te zetten. Dit amendement voorziet daarin. 
Aan de middelen van de RMO wordt € 331 000 toegevoegd, aan de middelen van RVZ € 269 
000. € 600 000 wordt in mindering gebracht op de post «personeel en materieel 
kernministerie», ook na dit amendement de enig stijgende post binnen artikel 98 van de 
begroting.  
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie en CDA 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 41 Volksgezondheid 
14 (Van Velzen) 
Onder andere het Europese REACH programma vraagt steeds meer gebruik van proefdieren. 
Ondanks de toenemende behoefte aan alternatieven voor dierproeven, zijn de budgetten de 
afgelopen jaren gelijk gebleven. Dit amendement heeft als doel het budget voor onderzoek 
naar alternatieven te verhogen. Dekking wordt gevonden uit het nog nader te bepalen budget 
van 29,6 miljoen euro voor artikelonderdeel 41.3.4.  
Ingetrokken 
 
Artikel 41 Volksgezondheid 
Artikel 42 Gezondheidszorg 
Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning 
64 (Kant) 
De persoonlijke kilometerbudgetten voor bovenregionaal vervoer blijven voor 2007 gelijk aan 
die van 2006, terwijl een forse groei is te verwachten. Om dit te bereiken wordt 15 miljoen 
euro toegevoegd aan artikel 44.3.3. 5 miljoen wordt gefinancierd uit het nog nader te bepalen 
bedrag van artikel 41.3.4. 5 miljoen wordt gefinancierd uit het nog nader te bepalen bedrag 
van artikel 42.3.2. 5 miljoen wordt gefinancierd uit het nog nader te bepalen bedrag van 
artikel 42.3.3.  
Ingetrokken 
 
Artikel 41 Volksgezondheid 
37→121 (Kant) 
Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en gezien het belang om gezondheidsproblemen te 
voorkomen, wordt het budget voor het «Uitvoeringsprogramma Preventie en 
Gezondheidsbevordering in de thuiszorg» verhoogd met 5 miljoen euro. Dit wordt 
gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Doelmatige lokale preventieve 
gezondheidszorg» in artikel 41.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 
 
Artikel 41 Volksgezondheid 
42→122 (Kant) 
Gezien de belangrijke taak die het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en 
Ziektepreventie heeft op het gebied van preventie, wordt het budget voor het NIGZ verhoogd 
met 1,5 miljoen euro. Hiermee wordt een bezuiniging teruggedraaid. Dit wordt gefinancierd 
uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Doelmatige lokale preventieve gezondheidszorg 
» in artikel 41.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 
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Artikel 41 Volksgezondheid 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 
51 (Bussemaker en Kant) 
Het condoomgebruik onder jongeren is gedaald. Dit komt mede door de prijs van condooms. 
Stichting Jippy wil jongeren financieel laagdrempelig condooms aanbieden van een nieuw 
merk dat aan Europese normen voldoet. Deze condooms kunnen aan jongeren worden 
aangeboden via een landelijk netwerk van welzijnsorganisaties, jongerencentra en scholen. 
Op deze manier wordt een gerichte aanpak van onveilig vrijen mogelijk gemaakt. 
De dekking van dit amendement wordt gevonden in artikel 99.  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
Artikel 41 Volksgezondheid 
62 (Van Velzen en Ouwehand) 
Onder andere het Europese REACH-programma vraagt steeds meer gebruik van proefdieren. 
Ondanks de toenemende behoefte aan alternatieven voor dierproeven, zijn de budgetten 
hiervoor de afgelopen jaren gelijk gebleven. Dit amendement heeft als doel het budget voor 
het programma «Dierproeven begrensd» via het Zorgonderzoek Nederland Medische 
wetenschappen (ZonMw) te verdubbelen. Dekking wordt gevonden uit het nader te bepalen 
onderzoeksbudget binnen hetzelfde artikel.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
Artikel 41 Volksgezondheid 
67 (Schippers) 
Dit amendement regelt dat € 3 miljoen van de «nog nader te bepalen» middelen van 
begrotingsartikel 41 besteed worden aan een nieuw Nationaal Actieplan aanpak 
alcoholmisbruik onder jongeren. Dit actieplan krijgt vorm door een netwerk dat de urgentie 
van de aard en omvang van het probleem van het toenemend alcoholmisbruik onder jongeren 
vertaalt in daadwerkelijke actie op lokaal niveau. Op lokaal niveau kan maatwerk worden 
geleverd en dat is nodig omdat de problematiek verschilt van gebied tot gebied. De minister 
trekt het actieplan en nodigt alle betrokkenen, van onderwijsinstellingen en sportverenigingen, 
horeca, industrie, politie, GGD’s, gemeenten, et cetera uit om op rijksniveau een 
katalyserende rol te vervullen. Tevens krijgt de database van best practices een extra impuls 
en wordt deze beter bekend gemaakt onder de betrokkenen. 
Dit amendement biedt gemeenten stimuleringsgeld om dergelijke best practice over te nemen 
en lokale initiatieven te financieren. Het zijn stimuleringsmiddelen die tezamen met betere 
handhavingmogelijkheden ervoor zorgen dat gemeenten gericht en succesvol actie 
ondernemen tegen het alcoholmisbruik onder jongeren in hun gemeenten.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en PVV 
 
Artikel 41 Volksgezondheid 
Artikel 43 Langdurende zorg 
43→123 (Kant) 
Gezien het belang van een structurele informatievoorziening voor de verpleging en verzorging 
door het LEVV, wordt het budget voor het Landelijk expertisecentrum Verpleging en 
Verzorging verhoogd met 1 miljoen euro. Hiermee wordt een bezuiniging teruggedraaid. Dit 
wordt gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Doelmatige lokale 
preventieve gezondheidszorg» in artikel 41.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 
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Artikel 42 Gezondheidszorg 
63→125 (Kant) 
Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen wordt de vergoeding van 
de handmaster weer opgenomen in het basispakket. Hiermee wordt een voorgenomen 
bezuiniging teruggedraaid. 
Hiervoor wordt 1,3 miljoen euro toegevoegd aan artikel 42.3.4. Dit wordt gefinancierd door 
de Wet geneesmiddelenprijzen aan te scherpen. Dit moet € 50 mln opleveren.  
Verworpen. Voor: SP GroenLinks en PvdD 
 
Artikel 42 Gezondheidszorg 
65→126 (Kant) 
Minder ingrijpende vruchtbaarheidsbehandelingen dan IVF zijn niet opgenomen in het pakket 
van de basisverzekering. Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen 
wordt de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen weer opgenomen in het basispakket. 
Hiervoor wordt 12 miljoen euro toegevoegd aan artikel 42.3.4. Dit wordt gefinancierd door de 
Wet geneesmiddelenprijzen aan te scherpen. Dit moet € 50 mln opleveren.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
Artikel 42 Gezondheidszorg 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 
72→116 (Kant) 
Amendement om ZonMw een onderzoeksprogramma te laten doen in relatie tot de veel 
voorkomende zorgproblemen (ondervoeding, vallen, polyfarmacie, probleemgedrag, 
incontinentie) bij chronische zorg.  
Hiertoe wordt 5 miljoen toegevoegd aan art. 42. De dekking wordt gehaald uit artikel 99 
nominaal en onvoorzien.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en PVV 
 
Artikel 43 Langdurende zorg 
31→48 (Vendrik en Kant) 
Dit amendement regelt een nieuwe post Verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg onder artikel 
43. Daarmee wordt recht gedaan aan de conclusies van het CTG-rapport «Doelmatigheid 
verpleeghuizen in relatie tot verantwoorde zorg». Het rapport maakt duidelijk dat zelfs in de 
beste verpleeghuizen bewoners niet het aantal uren zorg krijgen waar zij recht op hebben. 
Er is jaarlijks € 250 miljoen nodig om de kwaliteit in verpleeghuizen op peil te brengen. Het 
kabinet investeert in 2007 slechts € 63 miljoen. Dat is € 187 minder dan het CTG adviseert. 
Dat resterende bedrag wordt met dit amendement aan de begroting toegevoegd. Daarnaast 
wordt er van verpleeghuizen een efficiencyslag en productiestijging verwacht van € 190 
miljoen. 
In 2007 loopt de financiering via de aparte begrotingspost Verbetering kwaliteit 
verpleeghuiszorg. Als in 2008 de zorgzwaartebekostiging daadwerkelijk wordt ingevoerd, kan 
dit budget daarin worden meegenomen. 
De dekking van dit amendement wordt gevonden in de uitvoering van het advies uitgebracht 
door de Commissie Onderbouwing Normatief Uurtarief Medische Specialisten. Daarmee gaat 
het gemiddelde uurtarief van medisch specialisten omlaag. Dat levert minimaal € 192 miljoen 
op.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 
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Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning 
36→120 (Kant) 
Gezien het belang van vrijwilligerswerk en om de deskundigheid van vrijwilligers te 
bevorderen, wordt het budget voor deskundigheidsbevordering vrijwilligers in artikel 44 
verhoogd met 2,5 miljoen euro. Dit wordt gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag 
voor «Beschikbaarheid vrijwillige ondersteuning» in artikel 44.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 
 
Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning 
44→124 (Kant) 
Gezien het groot maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk en het belang dat veel mensen 
vrijwilligerswerk doen en gaan doen, wordt het budget voor promotionele activiteiten voor 
vrijwillige inzet als Make a difference day verhoogd met 350 000 euro. Dit wordt 
gefinancierd uit het juridisch niet verplichte bedrag voor «Beschikbaarheid vrijwillige 
ondersteuning» in artikel 44.  
Verworpen na hoofdelijke stemming met 70 stemmen tegen en 69 stemmen voor. 
 
Vóór stemmen de leden: Ortega-Martijn, Ouwehand, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, 
Roefs, Roemer, De Rooij, Samsom, Smeets, Spekman, Van der Staaij, Thieme, Timmermans, 
Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Van der Vlies, Voordewind, 
Waalkens, De Wit, Wolbert, Wolfsen, Abel, Albayrak, Azough, Besselink, Blom, Van 
Bommel, Bouchibti, Bouwmeester, Bussemaker, Cramer, Crone, Depla, Dibi, Jasper van 
Dijk, Dijksma, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, 
Gesthuizen, Van Gijlswijk, Gill'ard, Halsema, Hamer, Heerts, Huizinga-Heringa, Irrgang, 
Jacobi, Jansen, Kalma, Kant, Karabulut, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, 
Lempens, Luijben en Marijnissen. 
 
Tegen stemmen de leden: Omtzigt, Ormel, De Pater-van der Meer, Pechtold, Remkes, De 
Roon, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Snijder-Hazelhoff, 
Spies, Sterk, Teeven, Verburg, Verdonk, Jan de Vries, Weekers, Wijn, Wilders, Zijlstra, 
Agema, Aptroot, Atsma, Van Beek, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, 
Boekestijn, Bosma, Brinkman, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van 
Dijck, Jan Jacob van Dijk, Donner, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Graus, Griffith, 
Van Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Van der 
Hoeven, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Kamp, Van der Knaap, Koopmans, Koppejan, Jules 
Kortenhorst, Roland Kortenhorst, Koşer Kaya, De Krom, Madlener, Mastwijk, Van 
Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich en Nicolaï. 
 
Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning 
Artikel 98 Algemeen 
39→49 (Vendrik c.s.) 
Dit amendement regelt extra geld voor de ondersteuning van mantelzorgers. 
Februari 2006 is hierover een motie aangenomen door de Kamer (motie Azough, 30 131, nr. 
88).De staatssecretaris weigert helaas deze motie uit te voeren. Via dit amendement wil de 
indiener opnieuw regelen dat de wens van de Kamer wordt uitgevoerd. Omdat het gaat om 
een reeds eerder door de Kamer aangenomen besluit, wordt de dekking aan de staatssecretaris 
zelf overgelaten via het artikel algemeen. 
Mantelzorgers staan onder druk. Er zijn zelfs 200 000 mantelzorgers overbelast. Goede 
ondersteuning is daarom van groot belang. Extra budget voor ondersteuning is nodig om: 
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a. continuïteit te bieden aan het ondersteuningsaanbod en infrastructuur zoals met CVTM-
middelen werd beoogd en is opgebouwd, en witte plekken aan te pakken in regio’s waar niet 
voldoende ondersteuning door steunpunten mantelzorg is opgebouwd (o.a. Groningen, 
Friesland, Limburg); 
b. wachtlijsten voor vrijwilligerszorg weg te werken; er staan naar schatting zo’n 4500 
mensen op de wachtlijst. Alleen al voor het wegwerken van deze wachtlijst is € 5 miljoen 
noodzakelijk; 
c. oplossen van financieringsproblemen van vriendendiensten (maatjesprojecten voor mensen 
met psychiatrische ervaringen); 
d. meer individuele praktische ondersteuning te bieden aan mantelzorgers en daarbij meer 
outreachend gaan werken zodat meer mantelzorgers worden bereikt via inbreng van 
deskundigheid bij zorgloketten, thuiszorg, welzijnsorganisaties; 
e. en aanpak van ondersteuning voor specifieke groepen, zoals jonge mantelzorgers, 
mantelzorgers GGZ, allochtone mantelzorgers en mensen die problemen hebben met het 
combineren van mantelzorg met een betaalde baan. Al deze groepen worden nog onvoldoende 
bereikt. Vaak zijn dit de moeilijkst bereikbare groepen die juist ondersteuning ook heel hard 
nodig hebben. 
De € 24 miljoen in 2007 is wat betreft de indiener een eerste stap. Er is jaarlijks € 80 miljoen 
per jaar nodig, dat wil zeggen € 48 miljoen meer dan is opgenomen in de begroting 2007. In 
2008 zou er daarom opnieuw € 24 miljoen extra moeten worden toegevoegd aan het budget.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
Artikel 45 Jeugdbeleid 
35 (Kant) 
Om de kwaliteit van de zorg voor kinderen die in Schippersinternaten verblijven, ook in de 
toekomst te waarborgen wordt de subsidie met 700 duizend euro verhoogd. Dit wordt 
gefinancierd uit het nog nader te bepalen bedrag van artikel 45.3.1.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en SGP 
 
Artikel 46 Sport 
69 (Agema) 
In operationele doelstelling 46.3.2 is een van de beleidsprioriteiten dat € 11,1 mln aan 
subsidies wordt verleend om de sportdeelname van allochtone jongeren te bevorderen. Dit 
amendement strekt ertoe de betreffende € 11,1 mln uit te trekken om te bewerkstelligen dat 
alle jongeren meer deelnemen aan sport en meer participeren in de samenleving in plaats van 
uitsluitend allochtone jongeren.  
Verworpen. Voor: PVV 
 
 
MOTIES 
 
11 (Van Miltenburg/Smits) over een meldpunt voor klachten over wachtlijsten 
Vervallen 
 
12 (Miltenburg) om instellingen die mensen zorg hebben onthouden, een sanctie op te leggen 
Vervallen 
 
10→13 (Kant c.s.) over levering van geïndiceerde AWBZ-zorg 
Aangenomen. Tegen: LPF 
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16 (Schippers/Van Heteren) over beter toezicht op de geestelijke gezondheidszorg 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
52→59 (Kant c.s.) over een garantie voor instellingen over vergoeding van in 2006 geleverde 
geïndiceerde zorg 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
53 (Kant c.s.) over het definiëren van niet geleverde geïndiceerde zorg als knelpunt 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en PVV 
 
54 (Kant c.s.) over het voorkomen van klantenstops in de thuiszorg 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en PVV 
 
55 (Van der Veen c.s.) over een onderzoek naar een zodanige vormgeving van de AWBZ dat 
het recht op zorg kan worden gegarandeerd en cliëntenstops worden voorkomen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
73 (Van der Veen c.s.) over een onderzoek om te komen tot een eenvoudige en eenduidige 
indicatiestelling voor de AWBZ 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
74 (Van der Veen c.s.) over het opnemen van preventieve activiteiten in het basispakket 
Aangenomen. Tegen: fractie van de VVD 
 
75 (Bussemaker c.s.) over effectieve aanpak van stages en praktijkbegeleiding in de 
zorgopleidingen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
76 (Bussemaker/Omtzigt) over maatregelen om het werk in de zorg aantrekkelijker te maken 
Aangenomen. Tegen: fractie van de VVD 
 
77 (Bussemaker c.s.) over terugdringen administratieve lasten in de 
eerstelijnsgezondheidszorg 
Aangenomen. Tegen: fractie van de VVD 
 
78 (Omtzigt c.s.) over plan van aanpak om het aantal onverzekerden verder terug te dringen 
Aangenomen met algemene stemmen  
 
79 (Omtzigt/Van der Veen) over garanderen bereikbaarheid acute zorg door middel van 
aanwijzing WTZi 
Aangenomen met algemene stemmen  
 
80 (Joldersma c.s.) over goede behandeling van verslaafde jongeren en jongeren met een 
dubbele diagnose 
Aangenomen. Tegen: fractie van de PVV 
 
81 (Kant) over het volledig compenseren van de stijging van de zorgpremie via de zorgtoeslag 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
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82 (Kant) over premievrijevoet inkomensafhankelijke premie voor freelancers, zzp-ers en 
kleine zelfstandigen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
83 (Kant) over afschaffen no-claim per 1 januari 2008 en geen verplicht eigen risico in te 
voeren 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de PVV 
 
84 (Kant) over bevorderen van een vorm van georganiseerde jeugdtandverzorging 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en ChristenUnie 
 
85 (Kant) over opnieuw onderhandelen met VNG over budget huishoudelijke verzorging 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de PVV 
 
86 (Kant) over toelating van alle instellingen die voldoen aan kwaliteitseisen en 
maximumtarief tot aanbesteding in het kader van de WMO 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en SGP 
 
87 (Kant) over bevorderen kleinschalige verpleeghuizen in de wijk 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
88 (Kant) over instellen beleidsregel vergoeding dure geneesmiddelen voor 
gehandicapteninstellingen 
Afgevoerd van de agenda 
 
89 (Kant) over aanscherpen beleidsregels WTZI, met als uitgangspunt de bereikbaarheid van 
ziekenhuizen binnen 30 minuten 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
90 (Kant) over vergoeding voor hoortoestellen per oor 
Afgevoerd van de agenda 
 
91 (Kant) over revalidatie van kankerpatienten in het basispakket 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
92 (Schippers/Agema) over een regeling van tijdelijke toelating tot het pakket van 
veelbelovende innovaties 
Aangenomen. Tegen: Fractie van de PvdD 
 
93→118 (Van Miltenburg/Vendrik) over behoud van het persoonsgebonden budget (PGB) als 
aparte financieringsstroom totdat de zorgzwaartefinanciering AWBZ breed wordt ingevoerd 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
94 (Van Miltenburg) over schrapping of aanpassing de passage over overheveling van 
middelen voor subsidie Mee-organisaties uit begroting VWS naar de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) 
Aangenomen. Tegen: CDA 
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95 (Van Miltenburg/Vendrik) over het niet inzetten van wijzigingen in de beleidspraktijk 
overtijdsbehandeling ter zake van de Wet afbreking zwangerschap 
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en de PVV 
 
96 (Agema/Schippers) inzake het verbieden van maagdenvliesherstellende operaties in 
Nederland 
Verworpen. Voor: VVD en de PVV 
 
97 (Voordewind) over invoering van verplichte rookvrije ruimten in de horeca 
Afgevoerd van de agenda 
 
98 (Voordewind c.s.) over het zo spoedig mogelijk brengen van civielrechtelijke jongeren 
onder een civielrechtelijk regime 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
99 (Voordewind c.s.) over plan van aanpak ter verbetering van de medicatieveiligheid 
Aangenomen. Tegen: fractie van het CDA 
 
100 (Koşer Kaya/Schippers) over opheffen moratorium op het speciaal kweken van 
menselijke embryo's ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek 
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66 en de VVD 
 
101 (Koşer Kaya c.s.) om overtijdbehandeling niet onder de Wet afbreking zwangerschap te 
brengen 
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD 
 
102 (Koşer Kaya) over afschaffen wettelijke bedenktijd van vijf dagen binnen de Wet 
afbreking zwangerschap 
Afgevoerd van de agenda 
 
103 (Koşer Kaya/Van Miltenburg) over onderzoek naar invoering van een tucht- en toetsrecht 
in de jeugdzorg 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
104 (Koşer Kaya) over continueren gehandicaptenvervoer tot uitslag van het spoedappel en 
daarna de gunning aan Connexxion pas te effectueren 
Afgevoerd van de agenda 
 
105 (Ouwehand c.s.) over een budget voor alternatieven voor dierproeven 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD en D66  
 
106 (Ouwehand/Vendrik) over een heffing voor bedrijven die dierexperimenten uitvoeren 
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66 en PvdD 
 
107 (Ouwehand c.s.) over een verbod op dierproeven voor de ontwikkeling van 
schoonmaakmiddelen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en VVD 
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108 (Ouwehand c.s.) over openbaarmaking van de jaarverslagen van 
Dierexperimentencommissies 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP 
 
109 (Ouwehand c.s.) over openbaarmaking van de adviezen van de 
Dierexperimentencommissie 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD 
 
110→119 (Ouwehand c.s.) over inventarisatie van doelen waarvoor onderzoek met primaten 
wordt verricht 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie en SGP 
 
111 (Ouwehand c.s.) over inventarisatie van proeven op ongewervelde dieren 
Aangenomen. Tegen: VVD 
 
112 (Van der Vlies c.s.) over de claim voor kwaliteitshandhaving van schippersinternaten 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
113 (Kant) over een reparatiewet WMO 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 
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