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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28944  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 26 juni 2003 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Invoegen nieuw artikel 4 
Begrotingsstaat artikel 13 Rijksbegrotingen 
5 (Crone en Vendrik) 
Met de verlaging per 1-1-2003 van de rijksbijdrage aan de Algemene Kas van de 
ziekenfondsverzekering (€ 718 miljoen) en de daaruit voortvloeiende verhoging van de 
nominale premie van 89 euro per volwassene is ten onrechte vooruitgelopen op de wijziging 
van het premiestelsel van de toekomstige ziektekostenverzekering. Nominale premies 
drukken onevenredig zwaar op mensen met lage inkomens. De genoemde premieverhoging 
kan voor de tweede helft van 2003 worden teruggedraaid als de premies AWBZ - die naar 
inkomen worden betaald en die worden betaald door méér mensen dan 
ziekenfondsverzekerden – worden verhoogd met 0,36%-punt, hetgeen een opbrengst levert 
van 359 miljoen in de tweede helft van 2003. 
Het effect van het amendement is dat de rijksbijdrage aan de kas van de AWBZ wordt 
verlaagd met € 359 miljoen (de extra premieopbrengst) terwijl de rijksbijdrage aan de kas van 
de ziekenfondsen wordt verhoogd met hetzelfde bedrag. De ziekenfondsen kunnen als gevolg 
daarvan de nominale premies voor de tweede helft van 2003 verlagen met € 45 per 
volwassene. Het amendement belast niet het financieringstekort. 
Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
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Begrotingsstaat artikel 13 Rijksbegrotingen 
4 (Kant) 
Dit amendement beoogt de ombuigingskorting van 1,6 procent per 1 juli 2003 ongedaan te 
maken. Deze ombuiging zal ten koste gaan van productie en kwaliteit. Bovendien is zij in 
strijd met het ingezette beleid waarbij de zorgvraag uitgangspunt is in plaats van beheersing 
van het aanbod. Om de korting ongedaan te maken worden de rijksbijdragen met 250 miljoen 
euro verhoogd. Deze verhoging kan worden gedekt met een verhoging van de AWBZ-premie 
met 0,1 procent. Deze premie wordt naar draagkracht geheven. Hierdoor kan de post 
rijksbijdragen met 250 miljoen euro worden verlaagd. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
 
MOTIES 
 
6 (Smits) over vermindering van verschillen in doelmatigheid en prestaties tussen 
vergelijkbare instellingen in de zorgsector 
afgevoerd van de agenda 
 


