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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 Datum 2 oktober 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33204 
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke  

ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor  

de vaststelling van de eigen bijdagen voor zorg of voorzieningen op grond van die  

wetten 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
Artikel I, onderdeel A 

Artikel II 

Artikel IIA 

9  12 (Keijzer) 

Dit amendement regelt een lichte voorhang voor de amvb’s waarbij het percentage voor de 

vermogensbijtelling wordt vastgesteld. De voorhang is aangevuld met de mogelijkheid voor 

de kamers om niet in te stemmen met het ontwerpbesluit. Indien een der kamers besluit 

niet in te stemmen met het ontwerp, dient de minister zes weken te wachten alvorens een  

nieuw ontwerp aan de kamers kan worden aangeboden. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, 

VVD en 50PLUS 

 

 



 

 Datum 2 oktober 2012 

 blad 2 

 

 

 

 

Artikel II 

11  13  17 (Leijten) 

 Dit amendement regelt dat binnen twee jaar een evaluatie van deze wet aan de Kamer 

moet worden gezonden. In de praktijk komt dit erop neer dat de voor de evaluatie 

benodigde gegevens van 1 jaar worden geëvalueerd en dat derhalve het eerste jaar van de 

werking van deze wet wordt geëvalueerd. De uitvoering door het CAK is een specifiek 

onderdeel van de evaluatie. De indiener acht een evaluatie van het voorliggende 

wetsvoorstel noodzakelijk, gelet op de kwetsbare inkomenspositie van ouderen. Daarnaast 

is de indiener van mening dat hierbij specifieke aandacht voor de werkwijze van het CAK 

noodzakelijk is, gelet op de jarenlange en nog steeds bestaande problematiek met het 

berekenen en innen van de eigen bijdragen AWBZ en Wmo. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, VVD en 

50PLUS 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
Artikel I, onderdeel A 

Artikel II 

10 (Leijten) 

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid dat de eigen bijdragen voor AWBZ en de Wmo 

mede afhankelijk worden gesteld van het vermogen. Dit amendement bepaalt dat, bij 

gebruikmaking van die mogelijkheid, maatschappelijke beleggingen (in de zin van afdeling 

5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001) en beleggingen in durfkapitaal (in de zin van 

afdeling 5.3A van de Wet inkomstenbelasting 2001) altijd moeten worden meegenomen. 

Dit betekent dat bij de eigen bijdragen in aanmerking te nemen vermogen, die bezittingen 

niet mogen worden vrijgesteld. De indiener constateert dat het doel van het voorliggende 

wetsvoorstel is om mensen met vermogen extra te laten bijdragen aan de zorg uit de 

AWBZ en Wmo. De indiener is van mening dat burgers die een dusdanig eigen vermogen 

hebben dat zij in staat zijn dit te beleggen, daarom niet uitgezonderd dienen te worden van 

de werking van dit wetsvoorstel. Het amendement doet derhalve recht aan de doelstelling 

van het wetsvoorstel. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie en 50PLUS 

 
Moties 
14 (Leijten) over het verhogen van de grens van het heffingvrij vermogen 

Verworpen. Voor: SP en 50PLUS 

 

15  ? (Leijten/Krol) over onderzoek naar de zak- en kleedgeldregeling 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PVV en 50PLUS 

 

16 (Dik-Faber) over voldoende middelen voor de gemeenten 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en 50PLUS 

 


