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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 

 datum 17 januari 2011 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32500 XVI 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (XVI) voor het jaar 2011  

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

artikel 42 Gezondheidszorg 

21 (Ouwehand) 

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

de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. 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.  

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 

stelt in het regeerakkoord dat het wil inzetten op alternatieven voor dierproeven.  

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 
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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.  

Indiener stelt voor om binnen het investeringsbudget voor Life Sciences & Health een 

bedrag van 450 000 euro te bestemmen voor de ontwikkeling van alternatieven voor 

dierproeven. Op die manier gaan investeringen in nieuw onderzoek hand in hand met de 

voortgang op het gebied van alternatieven voor dierproeven. Met dit amendement komt 

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

proefdiervrije wetenschappelijke ontwikkelingen op het onderzoeksterrein van de life 

sciences. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en het 

CDA 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

artikel 41 Volksgezondheid 

begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten 

18 (Dijkstra) 

De subsidieregeling Publieke gezondheid (SOR) wordt gekort met 250 000 euro ten gunste 

van de regionale toetsingscommissies voor euthanasie. Deze toetsingscommissies komen 

door het stijgende aantal meldingen steeds verder onder capaciteitsdruk te staan waardoor 

ook de kwaliteit van de toetsing onder druk komt te staan.  

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst alle meldingen van euthanasie zorgvuldig 

getoetst worden door de commissies regelt dit amendement de financiële ruimte om de 

capaciteit uit te breiden. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en de ChristenUnie 

 

artikel 41 Volksgezondheid 

artikel 46 Sport 

20  111 (Ouwehand) 

Het verrichten van dierproeven en het gebruik van proefdieren is een belangrijk onderwerp 

van maatschappelijk debat. Extra reden tot zorg is de recente stijging van het aantal 

dierproeven in Nederland. Het kabinet continueert het beleid dat door het vorige kabinet is 

ingezet en het Regeerakkoord spreekt over een inzet op alternatieven voor dierproeven. 

Indiener is blij met de ambitie, maar merkt op dat met de huidige inzet een groot deel van 

het in Nederland aanwezige onderzoekspotentieel op het gebied van proefdiervrije 

technieken onbenut blijft. Een gemiste kans, omdat zowel door universiteiten als door het 

bedrijfsleven wordt gewezen op het feit dat Nederland als koploper 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 
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alternatieven in de Life Sciences blijkt bovendien dat 3V-onderzoek beter toepasbare 

kennis oplevert voor de gezondheid van de mens.  

Met dit amendement sluiten de budgetten voor de vervanging, vermindering en verfijning 

van dierproeven beter aan 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 kan gevonden worden binnen artikel 46, doelstelling 3. 

Topsportevenementen. Deze post is ruim begroot. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en de ChristenUnie 

 

artikel 42 Gezondheidszorg 

artikel 46 Sport 

115 (Wiegman-van Meppelen Scheppink) 

In 2007 is de motie Joldersma (TK vergaderjaar 2006–2007, 30 492, nr. 23) kamerbreed 

aangenomen. De motie pleit voor beschikbaarheid van familievertrouwenspersonen (fvp) in 

alle GGz-instellingen. De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFP) heeft de 

taak om een landelijk netwerk van onafhankelijke fvp’s te implementeren. De fvp wordt bij 

de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (TK vergaderjaar 2009–2010, 32 399, nr. 2) 

verankerd. Door het beschikbaar stellen van € 500 (x € 1000) voor 2010 kan de LSFP 

komend jaar haar taak voortzetten. De LSFVP kan zich toeleggen op verdere implementatie 

van de familievertrouwenspersoon. Komend jaar blijven de fvp’s in dienst van de GGz-

instellingen en de formele en inhoudelijke aansturing wordt uitbesteed aan de LSFVP. 

Komend jaar kan de LSFVP op zoek naar structurele financiering door in gesprek te treden 

met zorgverzekeraars.  

Dekking kan worden gevonden binnen artikel 46, doelstelling 3: «de topsport in Nederland 

staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale 

imago in binnen- en buitenland». 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en de ChristenUnie 

 

artikel 43 Langdurige zorg 

19 (Wolbert) 

Om de invoering van de WMO en de verdere overheveling van de AWBZ naar de WMO 

goed te laten verlopen is de invoering van een dekkend systeem van bij- en nascholing van 

medewerkers gewenst, met name waar het gaat om zaken als ketenaanpak, netwerkregie, 

ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en het inrichten van nieuwe collectieve 

arrangementen (in plaats van individuele verstrekkingen). Op landelijk niveau zouden de 

kennis- en scholingsinstituten (mbo en hbo) hun krachten moeten bundelen om elke 

professional te kunnen bijscholen via WMO-leergangen.  

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de € 16,5 miljoen die in 2011 wordt 

ingezet voor ondersteunende maatregelen voor het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en de ChristenUnie 
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artikel 43 Langdurige zorg 

91 (Van der Ham) 

Mede met dit amendement, dat de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg met € 

3,5 miljoen verlaagd, wil de indiener het door hem ingediende amendement op de 

begroting van OCW (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 VIII, nr. 57) dekkend maken. 

Verworpen. Voor: PvdD, D66 en de SGP 

 

artikel 43 Langdurige zorg 

artikel 46 Sport 

22 (Wiegman-van Meppelen Scheppink) 

In 2009 werd de motie Willemse-van der Ploeg aangenomen. Deze motie roept op om het 

platform LPGGz en de platforms VG gelijkwaardig te behandelen en tijdelijk extra te 

financieren. In 2010 is uitvoering gegeven aan deze motie, voor het jaar 2011 is dit nog 

niet gedaan. Deze platforms hebben nog steeds een ongelijkwaardige positie ten opzichte 

van overige koepels van cliënten- en familieorganisaties. Het is belangrijk dat verstandelijk 

gehandicapten en patiënten binnen de geestelijke gezondheidzorg ook vertegenwoordigd 

zijn en een sterke positie krijgen in de stelsels van zorg. Met dit amendement willen wij 

platform LPGGz en platform VG voor het komende jaar weer financieren. Het PGO budget 

wordt verhoogd met € 600 (x 1 000). Dekking kan gevonden worden binnen artikel 46, 

doelstelling 3. Topsportevenementen. Deze post is ruim begroot. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en de ChristenUnie 

 

artikel 46 Sport 

90  114 (Dijkstra) 

De indiener wil via dit amendement jaarlijks € 5 miljoen extra ter beschikking stellen aan 

het jeugdsportfonds. Dit geld kan het jeugdsportfonds gebruiken om haar bereik in 2011 

uit te breiden van 18 000 naar 40 000 kinderen die geen lidmaatschap van een 

sportvereniging kunnen betalen. Het jeugdsportfonds zorgt ervoor dat deze kinderen toch 

de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een sportvereniging door het 

lidmaatschapsgeld te betalen.  

De jeugdsportfondsmethode blijkt een efficiënte manier om grote groepen kinderen te 

bereiken die anders niet kunnen sporten. Daarmee draagt het jeugdsportfonds in 

belangrijke mate bij aan preventie en integratie. De dekking voor dit amendement wordt 

gevonden in de niet juridisch vastgelegde middelen voor de artikelen 46.2 en 46.3 van de 

begroting VWS. Binnen deze artikelen is ongeveer € 25 miljoen niet vastgelegd. De 

indiener geeft de minister de ruimte om een verdeling tussen beide artikelen te maken om 

de benodigde € 5 miljoen te dekken. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

artikel 41 Volksgezondheid 

16 (Kooiman) 

Het Erfocentrum is het Nationale Kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid, 

Zwangerschap en Medische Biotechnologie. Het Erfocentrum biedt informatie op drie 

samenhangende gebieden: erfelijkheid, zwangerschap en perinatale zorg en medische 

biotechnologie. De expertise van het Erfocentrum is essentieel bij periconceptionele 
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voorlichting en het tot stand brengen van een kwalitatief hoogstaand landelijk uniforme 

integrale voorlichtingsboodschap rond de zwangerschap.  

Voor het in stand houden van het bestaande informatieaanbod en innovatiekracht heeft het 

Erfocentrum € 400 000 op jaarbasis nodig. Zij krijgen echter maar € 120 000. Het bedrag 

dat met dit amendement wordt vrijgemaakt geeft het Erfocentrum de mogelijkheid hun 

taken te kunnen voortzetten.  

De dekking van dit amendement wordt gevonden op artikel 41 uit het onderdeel meer 

mensen kiezen voor een gezonde leefstijl. 

Ingetrokken 

 

artikel 42 Gezondheidszorg 

14  17  101  109  113 (Wiegman-van Meppelen Scheppink) 

2008 is het suïcidepreventiebeleid ingezet, een onderdeel daarvan is anonieme 

hulpverlening via telefoon en website van 113 Online. Het platform blijkt voor suïcidale 

mensen, hun omgeving en voor nabestaanden van grote waarde. De feitelijke resultaten 

over effectiviteit van 113 Online worden in het voorjaar verwacht. Dit amendement zorgt 

ervoor dat 113 Online ook na april 2011 doorgang kan vinden door de tijdelijke 

projectsubsidie voor 2011 niet uit de begroting VWS te schrappen. Subsidiëring van 113 

Online is nadrukkelijk van tijdelijke aard, er moet een structurele oplossing worden 

gevonden in overleg met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Op dit moment 

geeft de huidige wetgeving nog belemmeringen voor bekostiging van anonieme e-hulp.  

Dekking wordt gevonden conform de brief van 14 december 2010 van minister Schippers. 

In de brief wordt toegezegd dat bij de voorjaarsnota 2011 zal worden aangegeven op 

welke wijze de benodigde financiering gedekt zal worden. 

Ingetrokken 

 

 

 


