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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 Datum 6 oktober 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32154 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating 

zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op 

langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg 

buitenland) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 4 oktober 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, 

VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
Artikel I, onderdeel B, artikel 10, derde lid 

10  13 (Agema) 

Door middel van dit amendement wordt gerealiseerd dat de Staten-Generaal zich over een 

ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, vastgesteld krachtens artikel 10, derde 

lid, onderdeel b, kan uitspreken. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP, ChristenUnie en de 

PVV 

 

 
 
 
 



 

 Datum 6 oktober 2011 

 blad 2 

 

 

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

9 (Leijten) 

 Dit amendement strekt ertoe dat het recht op AWBZ zorg in het buitenland niet volledig 

wordt beperkt tot de staten van Europese Unie, de Europees Economische Ruimte en 

Zwitserland. Wanneer in Nederland bepaald is dat iemand recht heeft op AWBZ-zorg, dient 

die aanspraak niet te vervallen tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. Door middel 

van dit amendement wordt derhalve wettelijk verankerd dat een aanspraak op zorg niet 

beperkt wordt tot zorgaanbieders die gevestigd zijn binnen het grondgebied van het 

Europese deel van Nederland, de staten behorende tot de Europese Unie, de Europese 

Economische ruimte en Zwitserland, voor zover de aanspraak betrekking heeft op tijdens 

een tijdelijk verblijf in het buitenland te verlenen zorg. Hierbij is voor de afgrenzing van de 

tijdelijke periode aangeknoopt bij de periode van dertien weken, genoemd op pagina 7 van 

de Memorie van Toelichting. De regeling wordt via het derde wijzigingspunt van het 

amendement wettelijk verankerd in het voorgestelde in te voegen nieuwe derde lid van 

artikel 10 van de AWBZ. De overige wijzigingspunten betreffen samenhangende technische 

aanpassingen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 

 

Moties 
14  (Dille/Agema) over de hoogte van de vergoeding voor AWBZ-zorg in het buitenland   

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, D66, VVD, SGP, CDA en de PVV 

 

15 (Venrooy-van Ark) over palliatieve zorg in het buitenland   

Verworpen. Voor: VVD en de PVV 

 

16 (Venrooy-van Ark/Dille) over een maximale termijn van AWBZ-zorg in het buitenland   

Verworpen. Voor: VVD en de PVV 

 

17 (Wolbert) over het wereldwijd garanderen van palliatieve AWBZ-zorg   

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

CDA 

 

18 (Wolbert) over het recht op een pgb voor Nederlandse grensarbeiders   

Aangehouden 

      

 


