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Amendementen zijn in 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Justitie en Veiligheid 
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving 

  Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 datum 3 juli 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35497 
Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot wijziging van enkele wetten 
op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Verzamelspoedwet COVID-19) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel 3.3, tweede lid, onderdelen a en b 
7  9 (Groothuizen en Van Dam) over de termijn in artikel 3.3 lid 2 te verdubbelen tot 24 
maanden. 
  
Het wetsvoorstel maakt het tijdelijk mogelijk om ten behoeve van het wegwerken van de 
ontstane achterstanden als gevolg van COVID-19 raadsheren, raadsheren-
plaatsvervangers en rechters en rechters-plaatsvervangers in te zetten tot de leeftijd van 
drieënzeventig jaar. Het wetsvoorstel biedt daartoe  de mogelijkheid van een 
(her)benoeming aan raadsheren, raadsheren-plaatsvervangers, rechters en rechters-
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plaatsvervangers, die binnen een periode van twaalf maanden na hun leeftijdsontslag 
(opnieuw) kunnen worden aanbevolen voor benoeming. Daarnaast biedt dit wetsvoorstel 
tijdelijk de mogelijkheid om raadsheren, raadsheren-plaatsvervangers, rechters en 
rechters-plaatsvervangers die de leeftijd van zeventig jaren al hebben bereikt en reeds op 
grond van artikel 46h met ontslag zijn gegaan, (opnieuw) te benoemen tot raadsheren-
plaatsvervangers of rechters-plaatsvervangers tot de leeftijd van drieënzeventig jaar. Aan 
herbenoeming is aldus de voorwaarde verbonden dat zij binnen twaalf maanden 
voorafgaand aan de datum inwerkingtreding van de wet op grond van artikel 46h Wrra, 
met ontslag zijn gegaan. Indieners menen dat de eis van twaalf maanden ongelukkig 
uitpakt, omdat het betekent dat geschikte kandidaten die net buiten genoemde termijn 
met ontslag zijn gegaan niet voor (her)benoeming in aanmerking komen, terwijl hun 
kennis en ervaring wel zeer van pas kan komen. Indieners stellen daarom voor de termijn 
op 24 maanden te zetten. Indieners wijzen er daarbij op dat het bestuur van het gerecht, 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Centrale Raad van beroep waar de 
rechterlijk ambtenaar werkzaam is of laatstelijk werkzaam was een aanbeveling doet aan 
de Raad voor de rechtspraak, waardoor voldoende is geborgd dat de kandidaat nog 
geschikt is. De termijn van 24 maanden verzekert dat geen kandidaten worden 
aangenomen die slechts zeer kort werkzaam zouden kunnen zijn, gelet op de maximale 
leeftijdsgrens van 73 jaar. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Toevoegen artikel 4.2. Wijziging Zorgverzekeringswet 
10  11 (Westerveld en Ellemeet) over verruiming van de catastroferegeling en inzet van 
reserves van zorgverzekeraars. 
  
Door de uitbraak van het coronavirus zijn de uitgaven voor ziekenhuizen en andere 
zorgaanbieders enorm toegenomen. Daarbij verwachten ziekenhuizen de komende jaren 
ook nog zo’n drie miljard extra kosten voor alle coronazorg. Deze kosten kunnen nog 
verder toenemen door een potentiële tweede golf van het Covid-19 virus. De rekening voor 
extra zorgkosten kan via zowel de zorgpremies als de inkomensafhankelijke bijdrage bij 
mensen terecht komen. Indieners zijn van mening dat we de kosten van de coronacrisis 
niet mogen neerleggen bij mensen via de zorgpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage, 
omdat de middeninkomens dan onevenredig hard worden getroffen. 
 
De zorgverzekeraars kunnen de kosten van de coronacrisis op verschillende manieren 
opvangen. Allereerst hebben verzekeraars flinke reserves in kas. Zij kunnen de kosten van 
de coronacrisis hiermee voor een deel dekken en daarmee de stijging van de zorgpremie 
afremmen. Daarbij biedt de overheid een catastroferegeling aan waarmee 
zorgverzekeraars die buitensporige kosten maken door rampen (zoals een pandemie) een 
beroep kunnen doen op een extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Een 
zorgverzekeraar kan een beroep doen op de regeling wanneer de meerkosten van de 
coronacrisis boven de 4 procent uitkomen van de vereveningsbijdrage (dit is de reguliere 
bijdrage van de overheid aan een zorgverzekeraar).  
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Met dit amendement wordt de catastroferegeling verruimd door de 4 procent eis te 
schrappen. Hier staat tegenover dat er eisen worden gesteld aan de inzet van reserves van 
zorgverzekeraars. In de huidige catastroferegeling worden geen eisen gesteld aan de 
reserves van zorgverzekeraars. Zij kunnen in theorie al hun meerkosten op de 
catastroferegeling verhalen, terwijl zij nog grote reserves op de bank hebben staan. 
Indieners zijn van mening dat zorgverzekeraars alleen in aanmerking mogen komen voor 
het fonds wanneer zij kunnen aantonen dat zij hun reserves maximaal hebben ingezet om 
de gemaakte kosten op te vangen, met andere woorden, wanneer zij aan de ondergrens 
zitten van hun solvabiliteit. Hier staat tegenover dat zij alle kosten die verder voortvloeien 
uit de coronacrisis kunnen verhalen op de catastroferegeling, waardoor deze niet langer via 
een stijging van de zorgpremie gecompenseerd moeten worden. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, PVV, FVD en Van Haga. 
 
 


