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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 23 januari 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33726 

Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de 

compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke 

zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van 

de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 januari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, 

ChristenUnie, het lid Bontes, VVD, D66 en PvdA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel XVII 

14  20 (Voortman) 

Met dit amendement wordt een evaluatie van de wet mogelijk gemaakt. Eén van de 

redenen voor het wetsvoorstel is dat de huidige regelingen ongericht zijn. De indiener vindt 

evaluatie van de mate waarin na deze wijzigingen de middelen wel bij de beoogde 

doelgroep terecht komen op zijn plaats 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

 

 

 



 

 datum 23 januari 2014 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Beweegreden 

Artikel IIIA 

13  22 (Leijten) 

Met dit amendement wordt het amendement op stuk nummer 13 vervangen in verband 

met een technische wijziging. 

Dit amendement strekt ertoe om de als gevolg van de af te schaffen regelingen 

vrijkomende middelen, die worden overgeheveld naar het gemeentefonds ten behoeve van 

maatwerkvoorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, worden geoormerkt.  

De indiener is van mening dat het geld dat via het gemeentefonds aan gemeenten 

beschikbaar wordt gesteld ook moet worden uitgegeven ter compensatie van meerkosten 

van chronisch zieken en gehandicapten. Hiermee wordt het onmogelijk voor gemeenten om 

het beschikbare budget in te zetten voor het dichten van gaten in de gemeentebegroting. 

Indien het amendement wordt aangenomen, komt het opschrift te luiden: Afschaffing van 

de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie 

voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en 

de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de 

tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, en overheveling van de hierdoor vrijkomende 

middelen naar de gemeenten ten behoeve van de bekostiging van de ondersteuning, hulp 

en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Moties 

 

15 (Leijten) over landelijke criteria voor lokale tegemoetkomingen 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

16 (Leijten) over een maximum aan het totaal van eigen risico en eigen bijdrage 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

17 (Leijten) over niet schrappen van de compensatie voor hoge zorgkosten 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

18 ==> ? (Leijten/Voortman) over stoppen met bezuinigen op chronisch zieken en mensen 

met een beperking 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

19 (Dik-Faber/Van der Staaij) over de achterliggende problematiek van meerkosten 

Aangenomen. Voor: het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 

 

21 (Voortman) over schrappen van de gemeentelijke maatwerkvoorziening 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

 


