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Eindstemming wetsvoorstel: de onderstaande wetsvoorstellen (suppletoire 

begrotingen in verband met de Voorjaarsnota) zijn op 3 juli 2007 zonder stemming 

aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

31.061 IIA Staten-Generaal 2007 (voorjaarsnota) 

31.061 IIB Overige Hoge Colleges van Staat, kabinet Gouverneur Nederlandse 

Antillen, kabinet Gouverneur van Aruba 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 III Algemene Zaken 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 IV Koninkrijksrelaties 2007 (voorjaarsnota)  

  

31.061 V Buitenlandse Zaken 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 VI Justitie 2007 (voorjaarsnota) 

31.061 VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007 (voorjaarsnota) 

31.061 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2007 (voorjaarsnota)  

  

31.061 IXA Nationale Schuld 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 IXB Financiën 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 X Defensie 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 2007 (voorjaarsnota)  

  

31.061 XII Verkeer en Waterstaat 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 XIII Economische Zaken 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2007 (voorjaarsnota)  

  

31.061 A Infrastructuurfonds 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 B Gemeentefonds 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 C Provinciefonds 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 D Fonds economische structuurversterking 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 E Spaarfonds AOW 2007 (voorjaarsnota)  

31.061 F Diergezondheidsfonds 2007 (voorjaarsnota) 
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31.061 XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2007 (voorjaarsnota)  

 

Het amendement-Arib (nr. 3) is ingetrokken, derhalve wordt de suppletoire begroting van 

het ministerie van Volksgezondheod, Welzijn en Sport samenhangende met de 

voorjaarsnota voor het jaar 2007 (31061 XVI) zonder stemming aangenomen 

 

Artikel 41 Volksgezondheid 
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 

Amendement 3 (Arib) 

Sinds november 2006 is in Nederland een vaccin tegen baarmoederhalskanker verkrijgbaar 

(Gardasil ®). Het vaccin is geschikt voor meisjes van 9 tot en met 26 jaar (en jongens van 

9 tot en met 15). Ieder jaar worden ruim 8000 vrouwen geconfronteerd met een 

voorstadium van baarmoederhalskanker; 750 vrouwen met baarmoederhalskanker. 

Jaarlijks overlijden ongeveer 250 jonge vrouwen aan baarmoederhalskanker. De 

Gezondheidsraad adviseert op zijn vroegst eind 2007 over opname HPV vaccinatie in het 

Rijks Vaccinatie Programma (RVP); dit betekent dat het daadwerkelijke toedienen van het 

vaccin de eerste jaren nog niet gerealiseerd zal zijn. 

Acht Europese landen hebben al positief geadviseerd over toepassing 

van HPV vaccinatie. Vier landen zijn daadwerkelijk tot vergoeding 

overgegaan, in de andere landen wordt dat op korte termijn verwacht. 

Individuele vaccinatie bij de huisarts vermindert het risico op het krijgen 

van baarmoederhalskanker voor vrouwen met 75%, maar is voor veel 

mensen te duur ( € 375.-). Dit amendement beoogt vrouwen niet tot 2009 (of later) te 

laten wachten en ze nu al de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen beschermen tegen 

baarmoederhalskanker. Daartoe wordt het vaccin als overgangsregeling in het basispakket 

(GVS) opgenomen voor vrouwen tussen 13–26 jaar. 

VWS zet in de eerste suppletoire begroting een taakstellende onderuitputting van € 15 mln 

op de begroting (artikel 99). In het resterende deel van 2007 moet deze € 15 mln – met 

meevallers of maatregelen – worden gedekt. Dekking voor de overgangsregeling voor het 

baarmoederhalskankervaccin kan worden gevonden door deze taakstellende 

onderuitputting te verhogen met € 35 mln naar € 50 mln. Artikel 41 wordt verhoogd voor 

de overgangsregeling voor het baarmoederhalskankervaccin. 

Deze begrotingsgefinancierde uitgave wordt later weer overgeheveld 

naar de premies als het vaccin in het RVP wordt opgenomen. 

Ingetrokken 


