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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 3 januari 2002 
 
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: 
 
28000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002
  

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 december 2001 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat artikelen 1 en 2 
37→89 (Van Vliet c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe de subsidieverlening aan de KNGF (fysiotherapie) te verhogen 
voor de voortzetting van de huidige activiteiten in 2002, voor de versterking van de regionale 
infrastructuur voor uitvoering van projecten op het gebied van preventie, arbeidsgerelateerde 
zorg, transmurale en ketenzorg en voor de ontwikkeling van kwaliteitsproducten. De dekking 
wordt gevonden in het budget voor projecten, experimenten en onderzoek (beleidsartikel 1) 
en in het niet juridisch verplichte deel van beleidsartikel 2. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Begrotingstaat artikelen 1 en 04 
38→73 (Van Vliet c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe de subsidieverlening aan het landelijk steunpunt Landbouw en 
Zorg te verlengen om op deze wijze verdere ondersteuning van bestaande zorgboerderijen 
mogelijk te maken en uitbreiding ervan te stimuleren De dekking wordt gezocht in het 
verlagen van de programma-uitgaven beleidsartikel 1 (Projecten, experimenten en 
onderzoek). De helft van dit bedrag dient opgebracht te worden uit de  begroting LNV. 
Aangenomen met algemene stemmen 
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Begrotingsstaat artikelen 1 en 9 
76 →90 (Rijpstra) 
Dit amendement moet een eerste aanzet mogelijk maken voor het instellen van een 
waarborgfonds voor de sport. De organisatie van grote gehandicaptensport- en 
sportevenementen hebben voor Nederland een belangrijke promotionele waarde. Hiervoor 
zijn geschikte sportaccommodaties onontbeerlijk. Het bedrijfsleven en de georganiseerde 
sport hebben in een eerder stadium aangegeven dat ook zij hieraan een bijdrage willen 
leveren. Vanuit dit fonds kunnen bijdragen, leningen en garantiesubsidies voor evenementen 
en topsportaccommodaties worden verstrekt. 
Dekking hiervoor wordt gevonden in artikel 1, operationele doelstelling 1.2.7. Dit betreft de 
onderzoeksgelden die via ZON worden weggezet; vorig jaar en dit jaar was hierop een 
onderuitputting die ca. f 74 mln. beliep. 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, VVD en CDA 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 5, 6 en 14 
26 (Rouvoet c.s.) 
Dit amendement beoogt een verdere versterking van de palliatieve zorg. Een toereikend 
aanbod, een adequate organisatie en een kwalitatief hoge verlening van de palliatieve zorg in 
de meest brede zin van het woord zijn van het grootste belang. De extra middelen komen in 
het bijzonder ten goede aan de verpleeghuizen, waarbij palliatieve zorg aan patiënten in 
verpleeghuizen mogelijk wordt gemaakt, bij voorkeur via een toeslag per patiënt. De dekking 
wordt gezocht in het niet juridisch verplichte deel van de beleidsartikelen 6 en 14. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 07 en 15 
28→66→80 (Arib en Oudkerk) 
Voor hulp aan seksueel misbruikte kinderen is het essentieel dat er een goede diagnose en 
behandeling plaatsvindt. Het bestaande diagnostisch centrum in Groningen is hiervan een 
goed voorbeeld. Uitbreiding met meerdere diagnostische centra is dringend gewenst. Dit 
amendement dient ertoe om het mogelijk te maken dat er in 2002 een start wordt gemaakt met 
de uitbreiding van diagnostische centra. Omdat vooralsnog niet duidelijk is hoeveel extra 
opbrengsten uit kortingen en bonussen worden gegenereerd, wordt dit amendement gedekt 
door middel van een verlaging van artikel 15 nominaal en onvoorzien. Vervolgens zullen de 
opbrengsten uit kortingen en bonussen bij Voorjaarsnota overgeheveld worden naar artikel 15 
onder gelijktijdige verlaging van artikel 13 Rijksbijdrage Volksgezondheid (compensatie voor 
de verlaging van de rijksbijdrage wordt dan gevonden in verlaging van het 
geneesmiddelenkader (sector 4.01 in de Zorgnota) met hetzelfde bedrag). 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 07 en 15 
29→67→81 (Arib en Oudkerk) 
Dit amendement beoogt de opzet en uitvoering van een proefproject «Plan van Aanpak 
Kindermishandeling» in Amsterdam mogelijk te maken. Omdat vooralsnog niet duidelijk is 
hoeveel extra opbrengsten uit kortingen en bonussen worden gegenereerd, wordt dit 
amendement gedekt door middel van een verlaging van artikel 15 nominaal en onvoorzien. 
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Vervolgens zullen de opbrengsten uit kortingen en bonussen bij Voorjaarsnota overgeheveld 
worden naar artikel 15 onder gelijktijdige verlaging van artikel 13 Rijksbijdrage 
Volksgezondheid (compensatie voor de verlaging van de rijksbijdrage wordt dan gevonden in 
verlaging van het geneesmiddelenkader (sector 4.01 in de Zorgnota) met hetzelfde 
bedrag). 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 07 en 15 
32→68→82→95 (Arib) 
Veel ouders kampen met het probleem van gebrek aan overblijfmogelijkheden 
voor kinderen tussen de middag. Ondanks het belang voor (werkende) ouders en hun 
kinderen, blijft dit te veel afhankelijk van vrijwilligers. Dit amendement dient om de 
experimenten met overblijfmogelijkheden  te vergroten en om de voorbereidingen voor een 
definitieve regeling te treffen. Op basis hiervan komt het kabinet in het voorjaar met de 
definitieve voorstellen.  
Omdat vooralsnog niet duidelijk is hoeveel extra opbrengsten uit kortingen en bonussen 
worden gegenereerd, wordt dit amendement gedekt door middel van een verlaging van artikel 
15 nominaal en onvoorzien. Vervolgens zullen de opbrengsten uit kortingen en bonussen 
bij Voorjaarsnota overgeheveld worden naar artikel 15 onder gelijktijdige verlaging van 
artikel 13 Rijksbijdrage Volksgezondheid (compensatie voor de verlaging van de rijksbijdrage 
wordt dan gevonden in verlaging van het geneesmiddelenkader (sector 4.01 in de Zorgnota) 
met hetzelfde bedrag). 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 07 en 15 
70→84 (Arib en Oudkerk) 
Dit amendement dient ertoe om experimenten mogelijk te maken met professionalisering van 
peuterspeelzalen. Hiertoe is reeds een aanzet gegeven door de VOG via haar visiedocument 
«Peuterspeelzaalwerk in de 21e eeuw». Deze professionalisering is gewenst om de plaats van 
het peuterspeelzaalwerk als volwaardige partij te kunnen laten participeren in nieuwe 
ontwikkelingen zoals de totstandkoming van een basisvoorziening VVE. Dit is uiteraard in 
het belang van de ontwikkeling van jonge kinderen. 
Omdat vooralsnog niet duidelijk is hoeveel extra opbrengsten uit kortingen en bonussen 
worden gegenereerd, wordt dit amendement gedekt door middel van een verlaging van artikel 
15 nominaal en onvoorzien. Vervolgens zullen de opbrengsten uit kortingen en bonussen 
bij Voorjaarsnota overgeheveld worden naar artikel 15 onder gelijktijdige verlaging van 
artikel 13 Rijksbijdrage Volksgezondheid (compensatie voor de verlaging van de rijksbijdrage 
wordt dan gevonden in verlaging van het geneesmiddelenkader (sector 4.01 in de Zorgnota) 
met hetzelfde bedrag). 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 07 en 15 
86 (Arib) 
Dit bedrag is bestemd voor de ondersteuning van schoolinternaten. Deze internaten 
ondersteunen en begeleiden (allochtone) schoolgaande jongeren, met het oog op het 
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voorkómen van marginalisering van deze jongeren. De benodigde middelen komen ten laste 
van de vrije ruimte binnen dit begrotingsartikel. 
Omdat vooralsnog niet duidelijk is hoeveel extra opbrengsten uit kortingen en bonussen 
worden gegenereerd wordt dit amendement gedekt door middel van een verlaging van artikel 
15 nominaal en onvoorzien. Vervolgens zullen de opbrengsten uit kortingen en bonussen 
bij Voorjaarsnota overgeheveld worden naar artikel 15 onder gelijktijdige verlaging van 
artikel 13 Rijksbijdrage Volksgezondheid (compensatie voor de verlaging van de rijksbijdrage 
wordt dan gevonden in verlaging van het geneesmiddelenkader (sector 4.01 in de Zorgnota) 
met hetzelfde bedrag). 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en CDA 
 
 
Begrotingsstaat artikel 9 
87 (Middel) 
Met dit amendement wordt structureel de raming die ten grondslag ligt aan het bedrag 
bestemd voor de ecotax naar beneden bijgesteld. Dit komt ten laste van de operationele 
doelstelling 9.2.2 verantwoorde sportbeoefening door een breed publiek, in een kwalitatief 
hoogwaardige (fysieke en organisatorische) sportinfrastructuur, mede om sociale cohesie, 
integratie en tolerantie en volksgezondheid te stimuleren. Het bedrag à  7000 euro (x 1000 
euro) wordt gestort in het Waarborgfonds voor de Sport (operationele doelstelling 9.2.1 «het 
bevorderen van de beoefening van topsport in Nederland onder professionele en 
maatschappelijk verantwoorde omstandigheden»). Dit amendement beoogt een ondersteuning 
te bieden aan het realiseren van voldoende accommodaties van voldoende kwaliteit voor 
topsportbeoefening in relatie tot de organisatie van topsportevenementen alsmede het 
verkleinen van de financiële risico’s verbonden aan de organisatie van topsportevenementen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 13 en 15 
69→83 (Arib en Oudkerk) 
Gezien het belang van een goede spreiding en toegankelijkheid van de zorg wordt een 
kleinschaligheidstoeslag voor kleine en middelgrote ziekenhuizen geïntroduceerd. 
In dit amendement wordt de rijksbijdrage verhoogd ten behoeve van een verhoging van het 
uitgavenkader curatieve somatische zorg in de Zorgnota. 
Omdat vooralsnog niet duidelijk is hoeveel extra opbrengsten uit kortingen en bonussen 
worden gegenereerd, wordt dit amendement gedekt door middel van een verlaging van artikel 
15 nominaal en onvoorzien. Vervolgens zullen de opbrengsten uit kortingen en bonussen 
bij Voorjaarsnota overgeheveld worden naar artikel 15 onder gelijktijdige verlaging van 
artikel 13 Rijksbijdrage Volksgezondheid (compensatie voor de verlaging van de rijksbijdrage 
wordt dan gevonden in verlaging van het geneesmiddelenkader (sector 4.01 in de Zorgnota) 
met hetzelfde bedrag). 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP 
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Begrotingsstaat artikelen 13 en 15 
71→85 (Arib en Oudkerk) 
In de zorg voor langdurig zorgafhankelijke patiënten in algemeen psychiatrische ziekenhuizen 
is sprake van ernstige verschraling. Dit amendement heeft tot doel een eerste stap te kunnen 
zetten in verruiming van het activiteitenaanbod. In dit amendement wordt de rijksbijdrage 
verhoogd ten behoeve van een verhoging van het uitgavenkader geestelijke gezondheidszorg, 
verslavingszorg en maatschappelijke opvang in de Zorgnota. Omdat vooralsnog niet duidelijk 
is hoeveel extra opbrengsten uit kortingen en bonussen worden gegenereerd, wordt dit 
amendement gedekt door middel van een verlaging van artikel 15 nominaal en 
onvoorzien. Vervolgens zullen de opbrengsten uit kortingen en bonussen bij Voorjaarsnota 
overgeheveld worden naar artikel 15 onder gelijktijdige verlaging van artikel 13 Rijksbijdrage 
Volksgezondheid (compensatie voor de verlaging van de rijksbijdrage wordt dan gevonden in 
verlaging van het geneesmiddelenkader (sector 4.01 in de Zorgnota) met hetzelfde 
bedrag). 
Aangenomen. Voor:  SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat artikelen 3 en 13 
24 (Blok) 
Dit amendement beoogt het budget voor maatschappelijke opvang dat bedoeld is voor de 
begeleiding van bijzondere groepen, zoals vrouwen, slachtoffers van geweld, dak- en 
thuislozen en zwerfjongeren te verhogen met € 15 miljoen. 
De dekking voor dit amendement wordt gevonden in een verlaging van de Rijksbijdrage en, 
om binnen de uitgavenkaders te blijven, in het verlengde daarvan in verlaging van een drietal 
posten in de Zorgnota, te weten: 
– «Beheer zorgverzekeringen» met  €  7 miljoen door een verlaging van de loon-en 
prijsbijstelling; 
– «Beheerskosten ZBO’s» met € 1 miljoen door het niet door laten gaan van een deel van de 
budgetverhoging en,  
– «Uitgaven geneesmiddelen, medische technologie en transplantaten» met € 7 miljoen door 
in de ramingen uit te gaan van extra kortingen en bonusssen die bovenop de clawback zelf 
(6,8%) door de verzekeraars worden teruggehaald. De voorgestelde verlagingen betreffen 
ramingsbijstellingen en niet zozeer beleidswijzigingen. Hoewel het amendement betrekking 
heeft op het begrotingsjaar 2002 hebben de bedragen een structureel karakter. 
Ingetrokken 
 
Begrotingsstaat artikelen 01 en 03 
30 (Arib) 
Dit amendement strekt ertoe om de capaciteit van de opvang van zwerfjongeren te vergroten. 
Bij diverse instellingen liggen daarvoor plannen klaar die op korte termijn kunnen worden 
uitgevoerd. Voorwaarde hiervoor is dat er een convenant wordt afgesloten tussen het 
ministerie van VWS, de VNG en de federatie opvang ter verdeling van deze middelen over 
het land. 
Ingetrokken 
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Begrotingsstaat artikelen 01 en 03 
31 (Arib) 
Dit amendement strekt ertoe om de capaciteit van de maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang te vergroten. Dat is dringend gewenst vanwege de toenemende problematiek 
die zich in deze sector voordoet. 
Ingetrokken 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 1 en 14 
23 (Van der Vlies c.s.) 
Dit amendement beoogt de implementatie van de ZON/MW-projecten in het kader van 
«Pall3» (de derde fase van het programma «Palliatieve zorg in de terminale fase») mogelijk te 
maken. Al deze projecten leiden tot concrete producten met onmiddellijk belang voor de 
verbetering van de palliatieve zorg voor patiënten in de laatste fase van hun leven en hun 
ziekte. De ontwikkeling van deze producten is door ZON/MW gefinancierd  
– overigens vaak op basis van medefinanciering door de projectgroepen zelf  
– maar voor de implementatie is binnen het ZON-programma geen geld meer. Ook is extra 

geld nodig voor nieuwe onderzoekslijnen rond dementerenden, comateuze en andere 
wilsonbekwame patiënten en rond palliatieve zorg voor andere dan kankerpatiënten. 

Tevens dient de netwerkvorming met alle andere trajecten binnen de palliatieve zorg te 
worden versterkt. Daartoe wordt in artikel 1 de operationele doelstelling 1.2.7 verhoogd 
met f 5 mln. Dekking wordt gevonden in artikel 14 Algemeen in de niet verplichte 
ruimte. 
Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
Berotingsstaat artikelen 1 en 14 
34 (Kant) 
Dit amendement strekt ertoe de uitgaven voor jeugdgezondheidszorg met 35 miljoen te 
verhogen (artikelonderdeel gezondheidsbevordering en -bescherming) 
Per 1 januari 2003 zal het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg worden ingevoerd en zal 
de gehele JGZ voor 0- tot 4-jarigen onder de WCPV worden gebracht. Gezien het belang van 
een goede zorg en goed bereik met name van allochtone kinderen kan met de versterking van 
de JGZ van 0- tot 4-jarigen niet zo lang worden gewacht. Voor 2002 wordt 25 miljoen extra 
uitgetrokken voor deze ouder- en kindzorg met name bedoeld voor het invoeren van 
huisbezoeken. De post Algemeen kan worden aangevuld met de te verwachte eindejaarsmarge 
2002. 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
 
Begrotingsstaat artikelen 02 en 15 
74→92 (Buijs/Hermann) 
Dit amendement beoogt het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam als volwaardig ziekenhuis in 
stand te houden. Omdat voooralsnog niet duidelijk is hoeveel extra opbrengsten uit kortingen 
en bonussen worden gegenereerd, wordt dit amendement gedekt door middel van een 
verlaging van artikel 15 nominaal en onvoorzien. Vervolgens zullen de opbrengsten uit 
kortingen en bonussen bij Voorjaarsnota overgeheveld worden naar artikel 15 onder 
gelijktijdige verlaging van artikel 13 Rijksbijdrage Volksgezondheid (compensatie voor de 
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verlaging van de rijksbijdrage wordt dan gevonden in verlaging van het  geneesmiddelenkader 
(sector 4.01 in de Zorgnota) met hetzelfde bedrag). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en CDA 
 
 
Begrotingsstaat artikel 3 
35 (Kant) 
Dit amendement strekt ertoe de uitgaven voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang te 
verhogen tot 80 miljoen. Uit onderzoek in opdracht van de Federatie Maatschappelijke 
Opvang blijkt dat 165 miljoen nodig is om een op minimale kwaliteitseisen gebaseerde goede 
zorg voor de hulpvragers te kunnen bieden en het personeel conform de CAO te kunnen 
betalen. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt moet dit in twee stappen plaats vinden. Voor 
2002 wordt een eerste stap van 80 miljoen gezet. Zo’n forse eerste stap is nodig omdat de 
risico’s ten aanzien van veiligheid zowel voor personeel als hulpvragers niet langer 
verantwoord zijn. Bovendien moet worden voorkomen dat instellingen om de minimale 
kwaliteit te kunnen handhaven, voorzieningen moeten sluiten en dus meer daklozen terug de 
straat op sturen. De dekking wordt gehaald uit een verlaging van de Aanvullende post 
Prijsbijstellingen in de Miljoenennota 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
 
Begrotingsstaat artikel 3 
33→36 (Kant en Hermann) 
Dit amendement strekt ertoe de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg met 50 miljoen te 
verhogen (artikelonderdeel geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke 
opvang). De kwaliteit van zorg in de langdurige psychiatrie schiet zwaar te kort. 
Het rapport van het Trimbosinstituut «Een keten van lege zondagen» maakt duidelijk dat de 
grens is bereikt en overschreden. Veel patiënten in de GGZ brengen hun dagen door met 
nietsdoen. Behalve een zorgtekort zijn er tekorten bij huisvesting, dagvergoeding voor 
maaltijden, het vervoer en de recreatiemogelijkheden. Om de in het onderzoek geformuleerde 
standaardzorg te kunnen realiseren moeten meer mensen worden aangenomen om het 
activiteitenaanbod te verbeteren, de directe begeleiding uit te breiden en de behandeling op 
niveau te brengen. Voor 2002 is 50 miljoen voldoende om het activiteitenaanbod te verruimen 
maar in de jaren daarna zal het bedrag nog verder moeten worden verhoogd. 
De dekking wordt gehaald uit een verlaging van de Aanvullende post prijsbijstelling in de 
Miljoenennota. 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
 
Begrotingsstaat 9 en 14 
27( tweede herdruk) (Hermann) 
Met dit amendement wordt aan het bedrag bestemd voor onderzoeken door derden (externe 
bureau’s) een bedrag van  68 000 onttrokken ten gunste van de landelijke allochtone 
sportorganisatie Kleurrijk Voetbal «2000». De activiteiten van deze organisatie zijn gericht op 
de sociale cohesie, integratie en emancipatie. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en CDA 
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MOTIES 
 
Moties ingediend bij de nota Sport, bewegen en gezondheid (27.841) en het onderdeel 
sportbeleid van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2002 
(28.000 XVI) 
 
6 (Rijpstra) over de sportarts (27841, 28000-XVI) 
Ingetrokken 
 
3 (Th.A.M. Meijer c.s.) over het sportmuseum (27841, 28000  XVI) 
Aangenomen. Tegen: SGP 
 
4 (Middel c.s.) over topsportaccommodatie- en evenementenbeleid (27841, 28000 XVI) 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA 
 
5 (Pitstra) over sportmedische zorg (27841, 28000 XVI) 
Verworpen. Voor: GroenLinks en CDA 
 
7 (Rijpstra en Middel) over sportwetgeving (27841, 28000 XVI) 
Aangenomen. Tegen: D66, ChristenUnie en SGP 
 
8 (Ravestein c.s.) over gehandicaptensport op de televisie (27841, 28000-XVI) 
Aangenomen. Tegen: SGP 
 
 
 
Moties ingediend bij de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 
2002 (28.000 XVI) 
 
51 (Arib c.s.) over uitvoering van het PvdA-plan voor verbetering van de kwaliteit in de 
kraamzorg  
Afgevoerd van de agenda 
 
52 (Oudkerk/Van Vliet) over aanpassing van het Akkoord op hoofdlijnen met de KNMP 
Ingetrokken 
 
53 (Oudkerk en Van Vliet) over de introductie van een bankcard bij de verkooppunten voor 
alcohol en tabak 
Ingetrokken  
 
22→ .. (Van der Vlies c.s.) over het Centrum voor ethiek en beleid (27423, nr. 22) 
Ingetrokken 
 
41 (Buijs c.s.) over een nota chronisch zieken 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
42 (Buijs c.s.) over een plan van aanpak Brabant medical school 



9 / 10 

Aangenomen. Tegen: D66 en ChristenUnie 
 
43 (Buijs c.s.) over uitbreiding van het capaciteitsorgaan 
Aangenomen. Tegen: VVD 
 
44 (Buijs/Hermann) over een toevoeging aan de budgetten van revalidatie-instellingen 
Aangenomen met algemene stemmen  
 
45 (motie-Mosterd c.s.) over de vorming van zelfstandige steunpunten 
Aangenomen  met algemene stemmen 
 
46 (Mosterd c.s.) over financiering van de maatschappelijke opvang 
Aangenomen. Tegen:  D66, VVD en GroenLinks 
 
47 (Mosterd/Buijs) over een kostendekkend PGB voor palliatieve zorg  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en CDA 
 
48 (Arib) over financiering van de gehandicaptenzorg 
Aangenomen. Tegen: D66 en VVD 
 
49 (Arib/Hermann) over de GGZ en de geclausuleerde openeinderegeling  
Aangenomen. Tegen: VVD 
 
50 (Arib c.s.) over een integrale reactie op het rapport van het PMB 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
54 (Hermann/Kant) over het treffen van een overgangsmaatregel 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en CDA 
 
55 (Hermann) over 10 mln euro voor initiatieven voor zwerfjongeren 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en CDA 
 
56 (Hermann c.s.) over aanvullende scholing voor buitenlandse artsen 
Verworpen. Tegen: VVD 
 
57 (Van Blerck-Woerdman c.s.) over de registratietermijn voor homeopathische middelen 
Aangenomen. Tegen: SP en D66 
 
58 (Van Blerck-Woerdman c.s.) over de introductie van het nieuwe zorgstelsel 
Aangenomen. Voor: D66, VVD en CDA 
 
59 (Blok c.s.) over de groepsgrootte voor kinderopvang  
Aangenomen. Voor: D66, VVD, CDA en ChristenUnie 
 
60 (Van Vliet c.s.) over de ruimte voor zorgverzekeraars voor een regierol 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD en CDA 
 
61 (Van Vliet c.s.) over een quick-scan naar de werking van de nieuwe richtlijn voor 
enkelvoudige indicatieaanvragen  
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Aangenomen met algemene stemmen 
 
62 (Van Vliet c.s.) over de sectorfondsen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
63 (Rouvoet c.s.) over wijziging van artikel 1 van de Grondwet 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP en het lid Van 
Vliet (D66) 
 
64 (Hermann) over een contract met het NIGZ 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, CDA, CristenUnie en SGP 
 
65 (Kant) over de afkeuring van het beleid van de minister van VWS ten aanzien van de 

toegankelijkheid van de zorg 
Verworpen. Voor: SP 
 
93 (Oudkerk c.s.) kortingen en bonussen apotheekhoudenden, en bestedeing van de 
opbrengsten hieruit aan de zorg 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
94 (Oudkerk en Van Vliet) koppeling van leeftijd aan de bankcard met het oog op handhaving 
van de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol en tabak 
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP 


