
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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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: 
 
28600 XVI          Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 december 2002 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 4 en 
Artikel 3 Rijksbijdragen 
21 (Bos) 
Met de verhoging van de nominale ziekenfondspremie wordt door het kabinet vooruitgelopen 
op een toekomstige wijziging van het zorgstelsel, waarvan vormgeving en financiering op dit 
moment nog niet duidelijk zijn. De verhoging heeft een negatief effect op de koopkracht van 
ziekenfondsverzekerden. Door omzetting van de verhoging van de nominale 
ziekenfondspremie in een lichte verhoging van de procentuele AWBZ-premie kan eenzelfde 
opbrengst worden gegenereerd, met hetzelfde effect op het EMU-saldo, maar met een 
koopkrachteffect dat meer evenredig is gespreid over een grotere groep personen. 
Het verlagen van de nominale Zfw-rekenpremie en het verhogen van de procentuele AWBZ-
premie bij amendement is formeel niet mogelijk, daar deze bevoegdheid bij de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt. 
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Om het gewenste doel toch te bereiken wordt in dit amendement voorgesteld om de 
rijksbijdrage aan de Algemene Kas van de ziekenfondsverzekering te verhogen met euro 718 
000 000 (deel II van het amendement). In samenhang hiermee dient de door het kabinet 
beoogde verhoging van de nominale Zfw-rekenpremie van euro 89 te vervallen. Dit 
geeft ziekenfondsen ruimte om de nominale premie te matigen. Om te voorkomen dat er een 
probleem ontstaat met het EMU-saldo wordt de rijksbijdrage AWBZ verlaagd met euro 718 
000 000 (deel III van het amendement), wat dient te worden opgevangen door een lichte 
verhoging van de procentuele AWBZ-premie. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 01 Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming 
29 (Kant) 
Om kindermishandeling en -verwaarlozing tegen te gaan moeten consultatiebureaus meer 
opvoedadviezen kunnen geven. Deze bureaus moeten hiertoe meer mogelijkheid krijgen door 
frequent, vroegtijdig contact met ouders, bijvoorbeeld al vóór de geboorte en indien nodig 
intensief contact, ook via huisbezoeken. Daarvoor zijn extra middelen nodig. Daarom wordt 
vast een begin gemaakt door middelen uit de post Nominaal en onvoorzien vrij te maken ten 
gunste van de post maatschappelijke opvang. De dekking wordt gevonden in amendement 13 
op de begroting Buitenlandse Zaken. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA en D66 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 1 Gezondheidsbevordering en -bescherming  en 
Artikel 15 Nominaal en onvoorzien 
46 (Rouvoet) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidie aan het Erfocentrum te verhogen. Het door de 
VSOP opgerichte Erfocentrum is een onafhankelijk publieksinformatiecentrum op het terrein 
van erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsvraagstukken. Volgens KPMG-onderzoek is de 
huidige subsidie aan dit centrum onvoldoende om de taken goed uit te oefenen. De regering is 
echter voornemens de subsidie af te bouwen. De dekking wordt gevonden in het beleidsartikel 
15 (Nominaal en onvoorzien), waarbij wordt geanticipeerd op de bij de Voorjaarsnota te 
verwachten loon- en prijsbijstelling. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, ChristenUnie en 
SGP 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 02 Curatieve zorg en Artikel 13 Rijksbijdragen  
27 (Kant en Arib) 
In de ambulancezorg kan het evenals bij wachttijden voor zorg gaan om levensbedreigende 
situaties. Daarom kan ook hier niet langer worden gewacht met de uitvoering van een plan 
van aanpak. Uit het project Versterking Ambulancezorg is als belangrijk verbeterpunt de 
ontwikkeling en invoering van een landelijk spreidingsplan in relatie tot de benodigde 
capaciteit van ambulances gekomen. Voor de totstandkoming van de 25 regionale 
ambulancevoorzieningen is de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen de 
ambulancesector een noodzakelijke voorwaarde. Voor het eerste jaar worden middelen 
beschikbaar gesteld door de post rijksbijdragen te verlagen met 30 miljoen euro ten gunste 
van de post curatieve zorg ten behoeve van de versterking van de ambulancezorg. De 
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post rijksbijdragen kan worden verlaagd in de beheerskosten zorgverzekering als een 
efficiencytaakstelling van 2% wordt opgelegd. 
Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 03 Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang en 
Artikel 15 Nominaal en onvoorzien 
26 (Kant) 
Op basis van het Actieplan Onderdak van het landelijk comité Onderdak is door het ministerie 
van VWS met andere ministeries (VROM, SZW, BZK, Justitie) en betrokken partijen (zoals 
VNG, Federatie Opvang, Leger des Heils, straatadvocaten) overlegd hoe het opvangbeleid 
van centrumgemeenten versterkt kan worden en vooral hoe meer aandacht kan worden 
geschonken aan preventie en nazorg in de maatschappelijke opvang. In het overleg is 
gebleken dat partijen overwegend positief staan tegenover het Actieplan. Dat positieve 
oordeel gaat vergezeld van een pleidooi van betrokken partijen om meer middelen ter 
beschikking te stellen. 
Om de punten uit het Actieplan te realiseren is met name een uitbreiding nodig van middelen 
voor begeleiding en van woningen waar mensen tijdelijk én permanent kunnen wonen. 
Daarom wordt vast een begin gemaakt door middelen uit de post Nominaal en onvoorzien vrij 
te maken ten gunste van de post maatschappelijke opvang. De post Nominaal en onvoorzien 
kan worden aangevuld met de voorziene onderuitputting in de najaarsnota. De afgelopen jaren 
bedroeg deze ca. 20 miljoen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, SGP en 
ChristenUnie 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 3 Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang 
14 (Rouvoet) 
Met dit amendement wordt beoogd de subsidie aan de organisatie Mainline stop te zetten. Het 
is onjuist dat door of vanwege de overheid het signaal wordt afgegeven in de richting van de 
samenleving dat, zoals het voorlichtingsmateriaal van Mainline suggereert, veilig gebruik van 
drug mogelijk is. 
Het beëindigen van de overheidsbetrokkenheid bij dergelijke voorlichting ligt in lijn met het 
Strategisch Akkoord. De indieners verwijzen daarbij naar het voornemen het testen van XTC-
pillen te stoppen vanwege het verkeerde signaal dat daarvan uit gaat. 
Verworpen. Voor: SGP en ChristenUnie 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 03 Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang  en 
Artikel 10 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen 
44→83 (Tonkes en Arib) 
Om vrouwenbesnijdenis effectief te kunnen bestrijden is voorlichting noodzakelijk. Met dit 
amendement kan Pharos het project vrouwenbesnijdenis continueren. De dekking van het 
amendement wordt gevonden door het uitvoeringsapparaat van de PUR aan een 
volumetaakstelling van 1.5% te onderwerpen. Dit percentage staat gelijk aan het percentage 
van de volumetaakstelling voor het Ministerie VWS. Bovendien is een volumetaakstelling 
gerechtvaardigd gezien de afnemende doelgroep die gebruik maakt van de regelingen van de 
PUR. 
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Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, en D66 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 03 Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang 
45 (Tonkens) 
De capaciteit en de doorstroming van de vrouwenopvang is onvoldoende. In 2002 werden 
ruim 12 000 vrouwen niet geplaatst wegens plaatsgebrek. Doel van dit amendement is om de 
capaciteit uit te breiden en om de doorstroming in de opvang te bevorderen, bijvoorbeeld door 
projecten begeleid wonen. De dekking van het amendement is te vinden in een verlaging van 
Begroting B, Gemeentefonds, artikel 1 met euro 10 miljoen (amendement 6). Dat bedrag kan 
verlaagd worden als gevolg van een vereenvoudiging van de indicatiestelling, conform het 
voorstel van de Commissie De Beer.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks,  PvdA en D66 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 04  Gehandicaptenzorg en Artikel 13 Rijksbijdragen 
30→80 (Kant) 
Uit het 25 november gepresenteerde rapport van de CG-raad ‘Wachtstandzorg’ blijkt dat de 
wachttijden voor mensen met een lichamelijk handicap nog steeds zeer hoog zijn. Bovendien 
blijken de wachtenden slecht te worden geinformeerd over de wachttijden en mogelijke 
alternatieven zoals pgb. Eenderde van de ondervraagden die gebruik maken van zorg en 
dienstverlening, krijgt niet wat ze nodig heeft. De CG-raad wil daarom offensief inzetten met 
consultenondersteuning, meldpunt, tevredenheidsonderzoeken en prestatieafspraken. De 
afspraken behelsen onder meer dat iedereen die twee maanden op een wachtlijst staat, een 
alternatief voor zijn vraag krijgt aangeboden. Om dit mogelijk te maken wordt 2 miljoen 
vrijgemaakt ten behoeve van de CG-raad. De post rijksbijdragen wordt, ten gunste van de post 
Gehandicaptenzorg en hulpmiddelenbeleid, verlaagd omdat in de beheerskosten 
zorgverzekering een efficiencytaakstelling wordt opgelegd. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en SGP 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 07 Jeugdbeleid 
39 (Arib) 
Dit amendement beoogt de opzet en uitvoering van een proefprojecten «plan van aanpak 
Kindermishandeling» in drie regio’s mogelijk te maken. De dekking van dit amendement 
wordt gezocht in het overig budget van artikel 07 waarvan uit de begroting blijkt dat dit 
budget niet juridisch verplicht is, noch complementair en/of bestuurlijk gebonden en ook niet 
beleidsmatig gereserveerd is. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie  en SGP 
 
Artikel  
40 (Arib) 
Nog niet in druk verschenen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
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Begrotingsstaat 
Artikel 07 Jeugdbeleid en 
Artikel 15 Nominaal en onvoorzien 
41 (Arib) 
Dit amendement beoogt het tegengaan van wachtlijsten in de Jeugdzorg mogelijk te maken. In 
het begrotingsjaar 2003 moeten de zgn. Peer-middelen die onder Paars II gereserveerd waren 
voor het tegengaan van wachtlijsten ingezet worden voor het tegengaan van wachtlijsten in 
de jeugdzorg.  
De dekking voor dit amendement wordt gevonden in artikel 15 nominaal en onvoorzien; met 
de te verwachten onderuitputting wordt het tegengaan van de wachtlijsten in de jeugdzorg 
bestreden. We verwachten dat de onderuitputting afdoende zal zijn. Ervaring leert dat er 
gedurende het jaar altijd onderuitputting optreedt op de VWS-begroting. Omdat niet 
bekend is waar deze onderuitputting plaats vindt wordt vooralsnog het beleidsartikel nominaal 
en onvoorzien verlaagd.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 13 Rijksbijdragen 
20→28 (Kant) 
De compensatie van de gestegen nominale premie is onvolledig, zeker bij de extra stijging 
van de nominale premies door de autonome groei in de zorgkosten, zeker bij niet-werkenden 
zoals ouderen. Door verhoging van nominale premies wordt de premiestijging niet naar 
draagkracht verdeeld over de bevolking. Mensen met een laag inkomen moeten een 
onevenredig deel van de premiestijging dragen. Om een gemiddelde verhoging van de 
nominale premies van naar schatting 125 euro per 1 januari 2003 te voorkomen wordt de post 
rijksbijdragen ten behoeve van de gedeeltelijke dekking van de uitgaven van de 
ziekenfondsverzekering met 1 miljard euro verhoogd. De dekking die wordt gehaald uit de 
post rijksbijdragen ten behoeve van de gedeeltelijke dekking van de uitgaven van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt met 1 miljard euro verlaagd. Om dit 
tekort op te vangen kan de AWBZ-premie worden verhoogd. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
 
Begrotingsstaat 
Artikel 13 Rijksbijdrage 
42 (Tonkens) 
Het kabinet kiest ervoor in 2003 en 2004 de rijksbijdrage in de Algemene Kas voor de 
ziekenfondsverzekering te verlagen met 718 miljoen euro. Dit leidt ertoe dat in 2003 de 
nominale premies met 89 euro zullen stijgen. Indiener maakt bezwaar tegen de vormgeving 
van deze lastenverzwaring, aangezien de laagste inkomens hier het grootste koopkrachtnadeel 
van zullen ondervinden. De compensatie van deze lastenverzwaring bij gelegenheid van het 
Belastingplan 2003 is onvoldoende gerealiseerd en diverse voorstellen van de 
oppositiefracties terzake vonden geen meerderheid. Met name ziekenfondsverzekerden zonder 
betaald werk ondervinden hiervan nadeel. Het amendement maakt de gedwongen stijging van 
de nominale premie in 2003 ongedaan. Indiener pleit ervoor deze lastenverzwaring op een 
alternatieve wijze te doen plaatsvinden. De grondslag van de AWBZ zal moeten worden 
verbreed, zodat de premie AWBZ drukt op het gehele inkomen dat in aanmerking wordt 
genomen voor de heffing IB in box I. De AWBZ-premie zal vervolgens zodanig moet worden 
vastgesteld dat de beoogde opbrengst voor de dekking van de uitgaven in het kader van de 
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AWBZ wordt gerealiseerd, inclusief de extra opbrengst ad 718 miljoen euro. Hiermee wordt 
een begin gemaakt met een solidaire financiering van de gezondheidszorg, op weg naar een 
volksverzekering voor zorg, gebaseerd op inkomensafhankelijke premies. 
Deze operatie «grondslagverbreding AWBZ», op weg naar een nieuw solidair stelsel voor de 
gezondheidszorg, is pas realiseerbaar per 1 januari 2004. Daarom stelt de indiener voor om 
voor 2003 alle belastingtarieven IB (box I) met een gelijk percentage te verhogen, opdat de 
beoogde 718 miljoen euro wordt gerealiseerd. Dit vergt een bescheiden aanvulling op 
de voorstellen voor het Belastingplan 2003, dat momenteel in de Eerste Kamer wordt 
behandeld. Bij aanname van dit amendement zal het kabinet snel een novelle aan de Kamer 
moeten voorleggen. De extra middelen zullen worden aangewend om de verhoging van de 
rijksbijdrage in de Algemene kas niet ten laste te laten komen van het EMU-saldo. Dit 
amendement moet in samenhang worden beschouwd met het voorstel van de indiener om het 
niveau van de nominale premie te maximeren. Daarmee wordt voorkomen dat andere 
overschrijdingen in 2003 op bijvoorbeeld de uitgaven voor geneesmiddelen leiden tot (extra) 
stijging van de nominale premies, met alle consequenties voor de koopkracht voor de lage 
inkomensgroepen van dien. Indien deze overschrijdingen niet binnen het Budgettair Kader 
Zorg kunnen worden gecompenseerd zonder het volume aan te tasten, zal het kabinet in 2003 
hiervoor aanvullende middelen ter beschikking moeten stellen bij gelegenheid van de 
Voorjaarsnota 2003. 
Verworpen 
 
MOTIES 
 
STEMMINGEN OP 3 DECEMBER 
 
32 (Verbeet c.s.) over vrijwilligerswerk door jongeren 
Aangehouden 
 
33 (Verbeet en Rijpstra) over het behalen van een scheidsrechtersdiploma door leerlingen van 
het voortgezet onderwijs 
Aangehouden 
 
31 (Verbeet/Th.C. de Graaf) over het aflossen van studieschulden door het verrichten van 
vrijwilligerswerk 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
34 (Verbeet c.s.) over de specifieke uitkering voor het bevorderen van zwemmen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, ChristenUnie, 
SGP en  Groep De Jong  
 
35 (Rijpstra enVerbeet) over de verstrekking van sporthulpmiddelen 
Aangenomen. Tegen:  LPF, bij afwezigheid Wijnschenk, en SGP 
 
36 (Rijpstra/en Atsma) over taken en verantwoordelijkheden van de sportkoepels  
Aangenomen Voor: SP, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, Groep De Jong, Leefbaar 
Nederland, ChristenUnie, SGP en LPF  
 
37 (Atsma c.s.) over fiscale belemmeringen voor sportbeoefening 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, Leefbaar Nederland, VVD en LPF  
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38 (Atsma c.s.) over genetische doping 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, VVD, Leefbaar Nederland, CDA, Groep De 
Jong, ChristenUnie, SGP en LPF  
 
 
STEMMINGEN OP 5 DECEMBER 2002 
 
47 (Bos) over wijziging van het vergunningenbeleid  
Ingetrokken 
 
48 (Bos/Kant) over daling van koopkracht voor een kwetsbare groep  
Aangehouden 
 
71 (Kant c.s.) over ziekenhuis Bernhoven 
Aangehouden 
 
73 (Kant c.s.) over Ouders Online  
Ingetrokken 
 
49 (Arib c.s.) over wachttijden voor oncologische diagnostiek en chirurgie 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, ChristenUnie en 
SGP 
 
50 (Arib c.s.) over vrouwenopvang  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
51 (Arib c.s.) over instemmingsrecht voor cliëntenraden  
 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
 
52 (Arib c.s.) over de financiering van cliëntenraden  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
53 (Arib c.s.) over versterking van GGZ-cliënten op regionaal niveau 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
54 (Arib en Tonkens) over arbeidsmarktproblematiek gezondheidszorg in grote steden 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
 
55 (Arib c.s.) over de Landelijke vereniging groepswonen voor ouderen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
 
56 (Buijs c.s.) over knelpunten in de ambulancezorg 
Aangenomen. Tegen: D66 
 
57 (Buijs c.s.) over preventieprogramma's  
Aangenomen. Tegen: GroenLinks 
 
58 (Buijs c.s.) over contactlenzen 
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Aangenomen. Tegen: D66 
 
59 (Buijs c.s.) over diabetes  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
60 (Vietsch c.s.) over het benoemen van cliënten en patiënten in raden van toezicht 
Aangenomen. Tegen: SGP 
 
61 (Vietsch) over een speciale Kamercommissie ouderenbeleid 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, VVD, Leefbaar Nederland, CDA en LPF 
 
62 (Tonkens c.s.) over de erkenning van gebarentaal 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
63 (Tonkens c.s.) over de opvang van zwerfjongeren  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA en Leefbaar Nederland en 
SGP 
 
64 (Tonkens c.s.) over een maximum voor de nominale premie 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Nederland 
 
65 (Tonkens c.s.) over het tekort aan huisartsen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Nederland 
 
66 (Tonkens c.s.) over privacy in verpleeghuizen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Nederland, ChristenUnie en SGP 
 
67 (Tonkens/Van Geen) over antroposofische geneesmiddelen 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
68 (Wilders c.s.) over terugdringing van de wachttijden 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
69 (Wilders c.s.) over een parlementair onderzoek  
Aangenomen. Tegen: D66 
 
70 (Kant c.s.) over wettelijke regelingen voor wachttijden 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en Leefbaar Nederland 
 
72 (Kant c.s.) over extra gelden voor uitvoering van de Wet collectieve preventie 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
 
74 (Van Geen c.s.) over geestelijke verzorging in zorginstellingen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
 
75 (Van Geen c.s.) over preventie, innovatie en doelmatigheid in de gezondheidszorg 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
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76 (Van Geen c.s.) over informatie- en klachtenbureaus gezondheidszorg 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
 
77 (Van Geen/Kant) over legalisering van teelt en verkoop van cannabisproducten  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en D66 
 
78 (Van Geen c.s.) over verbouwingen van meerbedskamers  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland 
 
79 (Jense c.s.) over de mobiele medische teams  
Aangenomen met algemene stemmen 
 


