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Amendementen zijn in 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 21 mei 2008 

 

 
Betreffende wetsvoorstel: 
 

31316  Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke 

gezondheid)  
 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 mei 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.   
 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikelen 1 en 5 
10 (Kant) 
In het advies van de tijdelijke commissie Ouderenbeleid «Lang zullen ze leven» werd 
geadviseerd om ouderen, net als de doelgroep jeugdigen, als specifieke doelgroep te 
formuleren in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. De Wet collectieve preventie 
volksgezondheid wordt nu opgenomen in het wetsvoorstel Publieke Gezondheidszorg. Met 
name de preventie van comorbiditeit en specifieke zorgproblemen als decubitus, 

ondervoeding, uitdroging, smetplekken verdienen de aandacht in een vergrijzende 
samenleving. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, PVV en het lid Verdonk 
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikelen 1, 2 en 3 
9  12 (Kant/Arib) 

Sociaaleconomische status is van invloed op het gezondheidsniveau van mensen en hun 
levensverwachting. De overheid moet zichzelf in het kader van het bevorderen van de 
publieke gezondheid tot doel stellen deze factoren te verbeteren. Dit amendement heeft tot 

doel het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen als specifiek doel in 
de Wet publieke gezondheid op te nemen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD  
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Artikel 5, derde lid 
11 (Zijlstra) 

De wettelijke invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) dient via separate 
wetgeving tot stand te komen. Er is geen aanleiding om in dit stadium en in het kader van 
deze wet een verplichting tot elektronische gegevensvastlegging te regelen. Eerst dienen 
nog allerlei zaken rond het EKD geregeld te worden, zoals financiën en waarborgen voor 
privacyaspecten. 
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, VVD en de PVV 
 

Moties 
 
??, was nr. 13 (Arib) over nota over verschillen in gezondheidsproblemen en ziektebeelden 

bij verschillende bevolkingsgroepen 
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA 
 
14 (Schermers) over neerleggen bevoegdheden bij voorzitter veiligheidsregio bij uitbraak 
infectieziekte met nieuwe, onbekende ziektebeelden 
Van de agenda afgevoerd 


