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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 16 december 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

32123 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010  

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen amendementen 
 

Begrotingsstaat artikelen 44 

28  41 (Wolbert c.s.)  

Gemeenten zouden beloond moeten worden als ze meer in de welzijnscomponent van de 

Wmo zouden investeren en daarmee het zorggedeelte van de Wmo zouden ontlasten. 

Investeren in collectieve oplossingen, organiseren van activering en onderlinge  

ondersteuning kunnen het beroep op individuele ondersteuning en zorg verminderen. Het 

is daarom 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, ontwikkeld en verder verspreid worden. Dit amendement regelt een budget 

in samenhang met de Wmo werkplaatsen. Op deze manier komt meer praktijkkennis en  

praktijkbewijs beschikbaar. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 
 



 

 datum 15 december 2009 

 blad 2 

 

 

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Begrotingsstaat artikelen 41, 42, 43 en 98 

26 (Van Gerven/Leijten) 

Dit amendement heeft tot doel de vermindering van het budget voor de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg ongedaan te maken en de capaciteit voor de Inspectie te vergroten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en D66 

 

Begrotingsstaat artikel 41 

31 (Ouwehand) 

Dit amendement strekt ertoe te investeren in een kennisinfrastructuur op het gebied van 

de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven, te verdelen vanuit het 

programma Dierproeven Begrensd van ZonMw. Het sluit aan bij de visie van het kabinet 

dat op deze wijze een dubbel belang wordt gediend, namelijk het verenigen van publieke 

doelen met belangrijke private initiatieven en economische doelstellingen. Daarnaast heeft 

het kabinet de wens uitgesproken te willen stimuleren dat bedrijfs- en onderzoekswereld 

zich de 3V benadering nog meer eigen maken dan nu al het geval is. 

Uit de Wet op de dierproeven spreekt de verplichting om het aantal dierproeven terug te 

dringen. De ontwikkeling 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 kabinet 

heeft aangegeven het stimuleren van 3V alternatieven voor dierproeven gedurende de 

kabinetsperiode hoger op de agenda te willen plaatsen. Naar de mening van de indiener 

dient dit voornemen te worden vertaald in het reserveren van een toereikend budget, 

mede gelet op het feit dat op dit moment verreweg het grootste deel van het Nederlandse  

onderzoekspotentieel onbenut blijft.  

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. Zowel door universiteiten als door het 

bedrijfsleven wordt gewezen op het feit dat Nederland daarnaast ook een economisch 

rendement kan behalen door te investeren in projecten als bijvoorbeeld het ASAT-initiatief 

(Assuring Safety without Animal Testing). Uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan 

met 3V alternatieven in de Life Sciences blijkt bovendien dat 3V-onderzoek beter 

toepasbare kennis oplevert voor de gezondheid van de mens.  

Dekking wordt gevonden in de budgetten voor de regionale programma’s op het gebied 

van Life Sciences en medische technologie binnen artikel 3 Een concurrerend  

ondernemingsklimaat van de begroting van Economische Zaken. Met dit amendement 

komt het budget niet te vervallen, maar wordt een klein deel van het budget geoormerkt 

voor proefdiervrije wetenschappelijke ontwikkelingen op deze terreinen. Bedrijven kunnen 

hiervoor een projectaanvraag indienen bij ZonMw. Zie hiertoe het amendement Ouwehand 

op de begroting van het ministerie van Economische Zaken, 32 123 XIII, nr. 40. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie en SGP 
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Begrotingsstaat artikelen 41 en 46 

77 (Ouwehand) 

Dit amendement strekt ertoe dat een bedrag van € 1 miljoen voor de pilots rondom 

grootschalige topsportevenementen als pijler van het Olympisch Plan 2028 [Artikel 46.3.3] 

wordt overgeheveld naar het budget voor de ontwikkeling en implementatie van 

alternatieven voor dierproeven. Het verrichten van dierproeven en het gebruik van 

proefdieren is een belangrijk onderwerp van maatschappelijk debat. Het stimuleren van 

proefdiervrije wetenschappelijke ontwikkelingen verdient daarom tenminste enige 

prioriteit. 

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. Zowel door universiteiten als door het 

bedrijfsleven wordt gewezen op het feit dat Nederland daarnaast ook een economisch 

rendement kan behalen door te investeren in projecten als bijvoorbeeld het ASAT-initiatief 

(Assuring Safety without Animal Testing). Uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan 

met 3V alternatieven in de Life Sciences blijkt bovendien dat 3V-onderzoek beter 

toepasbare kennis oplevert voor de gezondheid van de mens. 

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

 

Begrotingsstaat artikelen 42 en 43 

27 (Leijten/Van Gerven) 

Dit amendement heeft tot doel extra middelen vrij te maken voor het bij- en nascholen van 

verpleegkundig en verzorgend personeel. Uit onderzoek van het tijdschrift Nursing blijkt 

dat bijna de helft van de verpleegkundigen de bijscholing zelf betalen, terwijl de  

werkgever/de zorginstelling op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht is te 

zorgen voor goed personeel. Ook met het oog op de groeiende behoefte aan gekwalificeerd 

personeel in de zorg is het van belang een impuls te geven aan het na- en bijscholen van 

verpleegkundigen en verzorgenden. 

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

 

Begrotingsstaat artikelen 42  

39 (Koser Kaya) 

De zorgtoeslag voor samenwonenden is nu meer dan twee keer zo hoog als een 

zorgtoeslag voor een alleenstaande. Met dit amendement wordt het surplus van de 

zorgtoeslag voor samenwonenden afgeroomd. Dit gebeurt door de normzorgquote voor 

eenpersoonshuishoudens vast te stellen op 0,05 en voor meerpersoonshuishoudens 0,10. 

De minimale normzorgquote voor eenpersoonshuishoudens wordt vastgesteld op 0,027 en 

voor meerpersoonshuishoudens op 0,054. Deze wijziging vindt plaats door een verlaging in 

de operationele doelstelling 42.3 van beleidsartikel 42. 
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Deze veranderingen zorgen ervoor dat de zorgtoeslag voor samenwonenden het dubbele 

bedraagt (en niet meer dan het dubbele) van de zorgtoeslag voor alleenstaanden. De  

verandering wordt vooral veroorzaakt door een snellere afbouw van de zorgtoeslag voor 

meerpersoonshuishoudens. De maatregel slaat dus voornamelijk neer bij hogere inkomens. 

De opbrengst bedraagt 750 miljoen. 

Verworpen. Voor: D66, PvdD en het lid Verdonk 

 

Begrotingsstaat artikelen 44 

29 (Wolbert) 

Het is van belang dat het werk voor verzorgenden zowel in verpleeghuizen als in 

instellingen voor verstandelijk gehandicapten aantrekkelijk blijft. Dit draagt bij aan het 

behoud van medewerkers voor de zorg en het imago van de zorg. In de langdurige zorg, 

zowel in verpleeghuizen als in instellingen voor verstandelijk gehandicapten is extra  

deskundigheid bij verzorgenden aangewezen. 

Dit amendement strekt ertoe 7 mln vrij te maken voor een fonds waarin via regionale 

samenwerking tussen opleidingen en zorginstellingen bij- en nascholing en  

deskundigheidsbevordering plaatsvindt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: opleidingen 

sluiten beter aan op de vraag van de beroepspraktijk en instellingen krijgen extra  

deskundigheid.  

Dekking wordt gevonden in subsidieregelingen ten behoeve van het behoud van 

thuiszorgmedewerkers, aangezien landelijke mobiliteitscentra deze taak kunnen 

overnemen. 

Ingetrokken 


