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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 5 januari 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31700 X VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 
Aangenomen amendementen 
 

Artikel 41 Volksgezondheid 
33 (Van Gerven) 
Dit amendement heeft tot doel het subsidiebedrag voor het Erfocentrum op een dusdanig 
niveau te houden zodat het Erfocentrum in 2009 adequaat kan functioneren in afwachting 
van de resultaten van het onderzoek van het RIVM. 
De dekking wordt gehaald uit artikel 41.1 «Meer mensen kiezen voor een gezonde 
levenstijl». 
Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD en VVD. 

 

Artikel 42 Gezondheidszorg 

32 (Jan de Vries c.s.) 

Er zijn gezien de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt steeds meer mensen nodig die in 

de zorg willen werken. Het is nodig zorgwerkers te  werven, te binden en te boeien. Dit 

amendement strekt ertoe een persoonlijke zorgbeurs in te stellen, vergelijkbaar met de 

succesvolle lerarenbeurs in het onderwijs. Met een zorgbeurs kunnen helpenden, 
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verzorgenden en verpleegkundigen met een eigen budget een vervolgstudie in de zorg 

starten. Met dit amendement wordt enerzijds beoogd zorgwerkers voor de zorg te 

behouden en anderzijds de zorg aantrekkelijk te maken voor potentiële zorgwerkers. De 

zorgbeurs ontslaat werkgevers  niet van de verplichting tot het faciliteren van de reguliere 

na- en bijscholing van hun personeel. De bewindslieden wordt gevraagd in 

overeenstemming met de beroepsverenigingen V&VN en Sting en de werkgevers een 

tijdelijke regeling voor de zorgbeurs te ontwerpen, waarbij dankbaar gebruik kan worden 

gemaakt van de «Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing». Arbeidsmarkt en 
innovatiebeleid gaan samen. Dekking wordt gezocht binnen het innovatiebudget uit artikel 

42.  

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, 

PVV en het lid Verdonk. 

 

Artikel 42 Gezondheidszorg 

98 (Koser Kaya / Van der Veen) 

Per 31 december 2008 wordt de erkenning en financiering van de Innovatiecentra in de 

revalidatiegeneeskunde beëindigd. Aanleiding is de introductie van DBC’s in de 

revalidatiegeneeskunde per 2009. De kosten voor innovatie worden geacht integraal 

onderdeel uit te gaan maken van de DBC. 

De DBC’s voor de revalidatiegeneeskunde zijn per 1–1–2009 echter nog niet uitontwikkeld. 

Innovatie in de revalidatie wordt per 2009 niet via de DBC’s bekostigd. Reden is dat de 

Revalidatie DBC nog op inzet van behandeluren is gebaseerd. Hierdoor is er een slechtere 

innovatieprikkel voor de revalidatie dan in DBC typeringen van andere specialismen. Om 
de innovatiebekostiging in de toekomst via de Revalidatie DBC te laten lopen, is een 

doorontwikkelagenda 2009–2011 opgesteld door de sector en de onderhoudspartijen. 

Innovatie kan naar verwachting vanaf 2012 via de DBC bekostigd worden. 

Revalidatie is een relatief jong vakgebied, met nog grote mogelijkheden voor innovatie. 

Jaarlijks revalideren ruim 80 000 patiënten, waarvan 10 000 kinderen. Revalidatie zorgt 

voor betere kwaliteit van leven en heeft bewezen maatschappelijke meerwaarde, onder 

andere door hogere  participatie en terugkeer naar de arbeidsmarkt (2008: Stichting 

Economisch Onderzoek, kosten en baten van revalidatie. Revalidatie levert een 

maatschappelijke meerwaarde op van jaarlijks € 1,7 miljard). Innovatie is daarbij van 

groot belang. Innovatie vormt een VWS beleidsprioriteit, waarbij het zorgstelsel zoveel 

mogelijk de structurele voorwaarden moet bieden. Voor de revalidatiegeneeskunde dreigt 

tussen 2009 en 2011 geen bekostiging van innovatie plaats te vinden. 

Om innovatie in de revalidatiegeneeskunde mogelijk te maken en te  bevorderen, wordt een 

Revalidatie Innovatiefonds ingesteld. Uit dit fonds kunnen tussen 2009 en 2011 innovatie 

initiatieven in de revalidatiegeneeskunde bekostigd worden. Het beheer van het fonds 
wordt uitgevoerd door ZonMW. Alle revalidatie instellingen kunnen via tenders  inschrijven. 

Dit fonds dient ter overbrugging, totdat de innovatieprikkel en -bekostiging ook in de 

revalidatiegeneeskunde via de DBC’s verloopt. Daarin voorziet dit amendement. 

Dekking wordt in 2009 gezocht in de (niet juridische en niet bestuurlijk gebonden bedragen 

OF in de nader te bepalen bedragen) binnen artikel 42. Het is de intentie van de indieners 

dat eenzelfde bedrag ook in de begrotingen voor de jaren 2010 en 2011 voor dit doel 

wordt gereserveerd. 

Aangenomen met algemene stemmen. 
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Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning 

35 (Wolbert) 

Het is noodzakelijk en wenselijk om een stevige impuls te geven aan nieuw welzijnswerk. 

Het is in dit kader van belang dat goede voorbeelden van nieuwe werkvormen, onder 

andere gericht op zorgzame buurten, ontwikkeld  en verder verspreid worden. Een mooie 

vorm is het concept van kleinschalige Buurtdiensten in de Wmo, waarin de samenwerking 

tussen (professionele) zorg en welzijn en informele zorg versterkt kan worden. Dit dient 
tevens een plaats te krijgen in de opleiding en bij- en nascholing van welzijnswerkers. Een 

manier waarop een en ander gestalte kan krijgen, is door middel van Wmo-werkplaatsen. 

Daar worden de concepten van reeds getoetste effectieve interventies voor 

vrijwilligersorganisaties, welzijns- en zorgaanbieders en gemeenten overgedragen, 

waarbij competenties van medewerkers op het terrein van welzijn en zorg  worden 

ontwikkeld. Dit gebeurt in samenspraak met hogescholen, die de competenties moeten 

verwerken in de opleidingscurricula. Daarnaast dient het concept van Buurtdiensten van 

een impuls te worden voorzien en dienen gemeenten te worden ondersteund bij de 

concrete toepassing van deze gedachte van community care. 

De dekking voor deze maatregel kan worden gevonden door een herschikking van nog niet 

verplichte voornemens binnen artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning. 

Dit amendement beoogt om vanaf 2009, voor drie jaar, jaarlijks € 1 250 000 beschikbaar 

te stellen voor deze impuls voor het welzijnswerk.  

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en PVV. 
 

Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning 
96 à 99 (Wiegman-van Meppelen Schepping c.s.) 

Goede opvang van en hulp aan tienermoeders is een speerpunt van het kabinet. De 

financiering van opvanghuizen specifiek voor tienermoeders is in de bestaande financiële 

kaders soms niet gegarandeerd, en het is wenselijk dat deze specifieke opvanghuizen in 

stand blijven. 

Dit amendement beoogt vooralsnog vanaf 2009 tot en met 2011 jaarlijks € 350 000,– te 

reserveren voor het financieren (via centrumgemeenten) van specifieke opvanghuizen voor 

tienermoeders die acute financieringsproblemen hebben en met sluiting worden bedreigd. 

Het gaat hierbij vanwege dreigende sluiting in ieder geval om het VBOK-huis te Gouda. Er 

worden nadere criteria gesteld welke centrumgemeenten met een specifieke 

opvanginstelling voor tienermoeders die acuut met sluiting worden bedreigd in aanmerking 

kunnen komen voor de middelen.  

Ondertussen dient onderzoek plaats te vinden of en zo ja hoe de genoemde financiële 
kaders structureel aangepast kunnen worden. 

De dekking voor deze maatregel kan worden gevonden door een herverdeling van de 

middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de hulp aan tienermoeders in het kader van 

Beschermd en Weerbaar, waarvan € 1 miljoen structureel voor tienermoeders. 

Aangenomen. Tegen stemde de fractie van de VVD. 
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Artikel 46 Sport 

21 (Blom / Atsma) 

Door de Tweede Kamer is met brede steun voor 2007 en voor 2008 een bedrag van 1 

miljoen euro toegekend als overbrugging voor de NSA, die honderdduizenden sporters 

vertegenwoordigt en de drie levensbeschouwelijke sportkoepels NKS, NCS en NCSU op weg 

naar toekomstige financiering door De Lotto. 

Aangezien de nieuwe wet op de kansspelen nog niet is vastgesteld is financiering door De 

Lotto voor 2009 nog niet mogelijk en derhalve is het noodzakelijk voor het jaar 2009 
subsidie te verlenen aan de NSA. Dit is een logische en consistente voortzetting van de 

motie Bussemaker/Atsma. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, CDA, PVV 

en het lid Verdonk. 

 

 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 

Artikel 46 Sport 
22 à 24 (Blom / Timmer) 

De FBK-Games behoren tot de 24 beste eendaags atletiekevenementen van de IAAF World 

Atletics Tour. Het is het enige evenement in Nederland waarin de Nederlandse atleten zich 

in eigen land en voor eigen publiek kunnen meten met de internationale top. 

De Stichting FBK heeft in eerdere jaren een bijdrage toegezegd gekregen van 500 000 

euro per jaar voor een maximale periode van drie jaar. Later is die periode verlengd met 
twee jaar. 

De Stichting FBK wordt verondersteld vanaf 2009 zelf volledig in de financiering te kunnen 

voorzien. 

Het ziet er niet naar uit dat dit al gaat slagen, zeker niet nu een aantal van de huidige 

sponsors hun bijdragen verlaagt en het vinden van nieuwe sponsors moeilijker wordt. Dat 

bedreigt de evenementen van de FBK. 

Gelet op het ambitieniveau van Nederland met betrekking tot een eventueel Europees 

Atletiek Kampioenschap en eventuele Olympische Spelen in Nederland zou dat een zeer 

slecht signaal zijn.  

Het amendement voorziet in een subsidie ter grootte van de helft van het geraamde tekort 

van de FBK. 

De financiële ruimte daarvoor wordt gevonden door een verschuiving binnen  

begrotingsartikel 46. 

Ingetrokken. 

 
Artikel 41 Volksgezondheid 

28 (Van Gerven) 

Gezien het belang dat de Gezondheidsraad behartigt als onafhankelijk wetenschappelijk 

adviesorgaan heeft dit amendement tot doel de financiering en daarmee de 

personeelsformatie van de Gezondheidsraad op peil te houden. 

De dekking wordt gehaald uit het niet-verplicht of bestuurlijk gebonden bedrag 41.1 Meer 

mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.  

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD en VVD. 
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Artikel 41 Volksgezondheid 

97 (Ouwehand / Thieme) 

Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en 

verfijning van dierproeven. Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. Niet voor 

niets spreekt uit de Wet op de dierproeven de verplichting om het aantal dierproeven terug 

te dringen. De ontwikkelingen van alternatieven binnen het kader van de 3V’s (vervanging, 

vermindering en verfijning van dierproeven) vormt daartoe een belangrijk instrument. De 

(Europese) aandacht voor de noodzaak van proefdiervrije technieken groeit. Het Europees 
Parlement heeft bij resolutie verklaard dat de ontwikkeling, validatie en aanvaarding van 

methodes zonder dierproeven versneld moet worden, en in het Verenigd Koninkrijk 

bedraagt het jaarlijkse budget voor de 3V’s  inmiddels meer dan 15 miljoen euro. Hoewel 

het kabinet bij monde van de minister van OCW heeft aangegeven koploper te willen zijn 

op het gebied van alternatieven voor dierproeven, blijft op dit moment verreweg het 

grootste deel van het Nederlandse onderzoekspotentieel onbenut. Indiener beoogt met dit 

amendement de budgetten voor de vervanging, vermindering en verfijning van 

dierproeven beter te laten aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis en capaciteiten, 

om zo innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te  voorkomen dat 

Nederland in een achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende 

onderzoeksterrein. 

Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor destructie binnen artikel 25 (25.11) van de 

begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De subsidie voor transport en 

verwerking van kadavers zal in 2010 worden afgeschaft. Het verminderen van het 

subsidiebudget voor 2009 past in een zachte landing van de afschaffing. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66 en PvdD. 

 

Artikel 41 Volksgezondheid 

101 (Ouwehand / Thieme) 

Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en 

verfijning van dierproeven. 

Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. Niet voor niets spreekt uit de Wet op 

de dierproeven de verplichting om het aantal dierproeven terug te dringen. De 

ontwikkelingen van alternatieven binnen het kader van de 3V’s (vervanging, vermindering 

en verfijning van dierproeven) vormt daartoe een belangrijk instrument. De (Europese) 

aandacht voor de noodzaak van proefdiervrije technieken groeit. Het Europees Parlement 

heeft bij resolutie verklaard dat de ontwikkeling, validatie en aanvaarding van methodes 

zonder dierproeven versneld moet worden, en in het Verenigd Koninkrijk bedraagt het 

jaarlijkse budget voor de 3V’s inmiddels meer dan 15 miljoen euro. Hoewel het kabinet bij 

monde van de minister van OCW heeft aangegeven koploper te willen zijn op het gebied 
van alternatieven voor dierproeven, blijft op dit moment verreweg het grootste deel van 

het Nederlandse onderzoekspotentieel onbenut. Indiener beoogt met dit amendement de 

budgetten voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven beter te laten 

aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis en capaciteiten, om zo innovatieve 

proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te  voorkomen dat Nederland in een 

achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende 

onderzoeksterrein. 
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Dekking wordt gevonden in de uitgaven voor biotechnologie binnen artikel 25 (25.11) van 

de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; zie hiervoor 

amendement 31 700 XIV, 67. Het is nog onduidelijk of biotechnologie een rol zou kunnen 

spelen in een duurzame landbouw. De indieners zijn van mening dat de inzet op 

communicatie over de wijze waarop biotechnologie kan bijdragen aan duurzame landbouw, 

een beter milieu en volksgezondheid daarom voorbarig is. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP. 

 
Artikel 42 Gezondheidszorg 

34 (Van Gerven) 

Dit amendement heeft tot doel de sta-op-stoel op te nemen in het basispakket. 

De dekking wordt gehaald uit artikel 99. TNO heeft berekend dat tegenover de twintig 

miljoen euro bezuiniging door de regering minimaal 43 miljoen euro aan e xtra zorgkosten 

staat doordat mensen eerder gebruik zullen gaan maken van thuiszorg of eerder naar een 

verpleeghuis. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdD, SGP, PVV en het lid Verdonk.  

 


