
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2014–2015 

34 200 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING 

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL  

Wetsartikelen 1 tot en met 3 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op 
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk 
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het 
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen 
aan te brengen in: 
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport; 
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit Ministerie. 

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in 
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers 
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B. BEGROTINGSTOELICHTING  

In paragraaf 1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begro-
tingswet de wettelijke basis vormt. In paragraaf 2 worden de belangrijkste 
slotwetmutaties toegelicht. 

1. Wettelijke basis 

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begro-
tingswet de wettelijke basis vormt. 

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning: 

Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is in december een bijdrage 
toegezegd van € 28.913.100 in verband met de Uitvoeringskosten PGB 
Trekkingsrechten 2015. De betaling van deze bijdrage vindt in 2015 plaats. 
Dit betreft de technische uitwerking, inclusief juridische titel, van eerder 
gemaakte afspraken over de uitvoering van het trekkingsrecht. 

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 
(Slotwet) 

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2014 (bedragen x € 1.000) 

Uitgaven 2014 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 14.817.147 

Mutaties 1e suppletoire begroting 34.497 
Stand 1e suppletoire begroting 2014 14.851.644 

Mutaties 2e suppletoire begroting 215.438 
Stand 2e suppletoire begroting 2014 15.067.082 

Slotwetmutaties 999.148 

Stand Realisatie 2014 16.066.229

 

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (bedragen x € 1.000) 

Art. nr. Uitgaven 2014 

Belangrijkste Slotwetmutaties 

1. Verrekening met de Belastingdienst. De Belasting-
dienst heeft in 2014 in totaal 
€ 4.842,2 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag 
en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen 
oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling van € 1.033,3 
miljoen. 8 1.033.285 
2. Oorspronkelijk is voor de Wtcg een bedrag van 
€ 354,9 miljoen begroot. Op basis van gegevens van 
het CAK is de raming van de Wtcg-uitgaven bij eerste 
suppletoire wet opwaarts bijgesteld met € 65,7 miljoen. 
In december 2014 zijn de tegemoetkomingen over 2013 
uitbetaald. Als gevolg van het ontbreken van juiste 
rekeningnummers is een deel niet tot betaling gekomen 
en is er sprake van € 11,8 miljoen lagere uitgaven dan 
geraamd. 8 – 11.866 

Overige slotwetmutaties en onderuitputting Diverse artikelen – 22.271 

Totaal Slotwetmutaties 999.148
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