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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: 
 
29564  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 (wijzigingen samenhangende met de 
Voorjaarsnota)  

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 1 juli 2004 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 32 Rijksbijdragen volksgezondheid 
4 (Crone) 
Het is gebruikelijk de hoogte van premies éénmaal per jaar vast te stellen. Daarmee wordt niet 
alleen rust gecreëerd in de begrotingsuitvoering en de uitvoeringslast beperkt, het geeft ook de 
gelegenheid het koopkrachtbeeld in zijn geheel te overzien. In de Voorjaarsnota 2004 wordt 
met deze regel gebroken; de awbz-premie wordt tussentijds «incidenteel» verhoogd met 
0,3%-punt, hetgeen een opbrengst moet geven van 300 €miljoen. Als argument wordt de 
verslechtering van het EMU-saldo aangevoerd. De awbz-premieverhoging leidt echter slechts 
tot een verbetering van 0,06%; ook zonder deze verhoging blijft het tekort binnen 
de grens van 3% BBP. 
Het argument dat de awbz-premieverhoging het koopkrachtbeeld niet wijzigt is niet geldig. 
De stelling dat de inflatie lager zal zijn dan geraamd strookt niet met CPB-cijfers van juni 
2004. Bovendien is het voordeel van een lagere inflatie breed gespreid, terwijl een awbz-
premieverhoging onevenredig neerslaat bij inkomens rond en onder modaal. Dit amendement, 
dat voorziet in een extra bijdrage aan de awbz, maakt de premieverhoging onnodig. Van de 
betrokken ministers wordt dan ook verwacht dat zij de verhoging intrekken. Dekking, 
voorzover nodig, is te vinden in amendement 29 611, nr. 4) dat de raming voor de Vpb-
inkomsten verhoogt. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 
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Artikel 29 Arbeidsmarktbeleid 
5 (Crone/Vendrik) 
Dit amendement beoogt 1 650 ID-banen (à € 8 500) op het beleidsterrein van VWS te 
behouden (ouderen, gehandicapten, thuiszorg, ziekenhuizen, etc.). Deze banen leveren een 
belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het zorgbeleid. Dekking voor dit amendement is 
gevonden binnen de begroting 2004 van SZW (29 563, nr. 5). Binnen de begroting van SZW 
zijn stimuleringsgelden gereserveerd voor het regulier maken van 10 000 ID-banen. Naar 
verwachting zal de eindstand per 1 juli 2004 maximaal worden vastgesteld op 7 500 ID-banen 
die regulier zijn gemaakt. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 
 
 
Artikel 32 Rijksbijdragen volksgezondheid 
6 (Tonkens) 
Dit amendement beoogt het alsnog volledig uitvoeren van de motie Lambrechts c.s. (29200 
XVI, nr. 100), waarin de regering werd verzocht het mogelijk te maken dat € 100 miljoen van 
het bedrag van € 1,2 miljard, gereserveerd voor ‘groeiruimte voor verpleging en verzorging’ 
voor het jaar 2004, wordt ingezet voor vernieuwingen in de verpleging, de verzorging en de 
thuiszorg. 
 
 
 
MOTIES 
 
7 → 8 (Lambrechts/Van Miltenburg) over inzet 100 miljoen euro uit bestaand voor de 
zorgvernieuwing in thuiszorg en verpleeghuiszorg 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, VVD, D66, Groep Lazrak, ChristenUnie, 
SGP en LPF. 
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