
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van    

een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)  
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 21 december 2004 
aangenomen. De fractie van de Groep Lazrak stemde tegen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 2 
19 (Omtzigt) 
Bij een wijziging in de percentages van de zorgtoeslag moet er een voorhangprocedure zijn 
Aangenomen. Tegen: LPF 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikelen 1 en 3 
16 (Van der Vlies) 

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke bijdrage die wordt betaald uit een rijksbijdrage. 
Deze regeling is bedoeld om huishoudens met lagere inkomens een tegemoetkoming te bieden 
voor hoge zorgkosten. Voor veel Nederlanders bestaan die zorgkosten vooral uit te betalen 
premies. Het wetsvoorstel koppelt deze zorgtoeslag daarom aan het al dan niet verzekerd zijn. 
Hiermee wordt uit het oog verloren dat ook mensen met gemoedsbezwaren tegen verzekeren 
ziektekosten hebben. Zij moeten naast hun eigen ziektekosten ook bijdragen aan het 
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Zorgverzekeringsfonds, zonder dat zij hiervan gebruik maken. Om te bereiken dat zowel 
verzekerden als gemoedsbezwaarden zo gelijkwaardig mogelijk worden behandeld, stelt 
ondergetekende voor om de zorgtoeslag van overeenkomstige toepassing te verklaren voor 
gemoedsbezwaarden, onder dezelfde randvoorwaarden als bij verzekerden. Gezien het feit dat 
het wetsvoorstel uitgaat van een normpremie en een standaardpremie, zijn er hiervoor geen 
uitvoeringstechnische belemmeringen. Deze zorgtoeslag voor gemoedsbezwaarden wordt 
bijgeschreven op de als gevolg van het amendement van ondergetekende op de 
Zorgverzekeringswet (29 763, nr. 31) in te voeren rekening die het College 
zorgverzekeringen voor betrokkenen bijhoudt. 
Verworpen. Voor: D66, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
Artikel 2 
14→17 (Kant / Tonkens / Smits) 
Ingevolge het wetsvoorstel wordt bij de bepaling van de normpremie een percentage genomen 
van het drempelinkomen, ook als het reële inkomen lager is dan het drempelinkomen. Dit 
amendement zorgt ervoor dat in een dergelijk geval het percentage berekend wordt over het 
reële (toetsings)inkomen. Daarmee wordt voorkomen dat de normpremie voor 
huishoudens met een inkomen onder het drempelinkomen hoger komt te liggen dan 4% voor 
verzekerden zonder partner en 6,5% voor verzekerden met partner. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
 
Artikel 2 
13 (Kant) 
De percentages ter bepaling van de normpremie zijn in het wetsvoorstel vastgelegd.In het 
wetsvoorstel is daarnaast geregeld dat de percentages bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen worden gewijzigd. Dit amendement beoogt meer zekerheid te creëren over de 
zorgtoeslag door verlaging van de percentages bij algemene maatregel van bestuur toe te 
laten, maar voor verhoging van de percentages wetswijziging te verlangen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
 
 
Artikel 3 
8→11H (Kant)   
Dit amendement hangt samen met het amendement op de Zorgverzekeringswet (29 763) dat 
de no-claimteruggave schrapt. Gevolg van dat amendement is dat de no-claimteruggave ook 
uit dit wetsvoorstel geschrapt moet worden. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
 
 
Artikel 3 
12 (Tonkens) 
Dit amendement strekt er toe dat de gemiddelde no-claimteruggaaf niet meetelt in de 
berekening van de normpremie. Dit heeft tot gevolg dat de zorgtoeslag wordt verhoogd. Dat is 
nodig omdat de zorgtoeslag slechts gedeeltelijk de zorgkosten compenseert die mensen met 
een laag inkomen maken. Het niet in mindering brengen van de gemiddelde  
no-claimteruggaaf is met name van belang voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 
met veel zorgkosten. Zij komen immers per definitie niet in aanmerking voor de  
no-claimteruggaaf. Dit amendement schrapt de no-claimteruggaaf onafhankelijk van de 
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no-claimregeling in de Zorgverzekeringswet. Nu het een zelfstandige wijziging betreft met 
een geheel eigen motivering is dit amendement ingediend naast het gelijkluidende 
amendement waarin deze wijziging een uitvloeisel is van het schrappen van de no-
claimteruggaaf in deZorgverzekeringswet. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
 
 
Artikel 3 
10 (Kant) 
Dit amendement beoogt ook de aanvullende premies te laten meetellen voor de berekening 
van de zorgtoeslag. Hiertoe wordt de gemiddelde premie voor een aanvullende verzekering 
meegerekend bij de bepaling van de standaardpremie. Daarmee wordt voorkomen dat 
huishoudens met een lager inkomen een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan 
hun zorgverzekering waardoor de toegang tot aanvullende verzekeringen in het geding komt. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en ChristenUnie 
 
 
 
MOTIES 
 
21 (Smits c.s.) over maatregelen om negatieve inkomenseffecten ongedaan te maken 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak  
 
 
22 (Omtzigt) over voorstel voor percentages van zorgtoeslag die recht doen aan draagkracht 
van huishoudens 
Aangenomen met algemene stemmen 
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