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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 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 

 
 datum 8 juli 2022 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
36120 XVI 
 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, 
Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en FVD. 
Tegen: Groep Van Haga en BIJ1. 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten  
7 (Dassen) over het verdubbelen van de zorgtoeslag  
 
Dit amendement regelt dat de zorgtoeslag wordt verdubbeld. In het kader van de hoge 
inflatie beoogt dit amendement om eenieder die zorgtoeslag ontvangt passend te 
ondersteunen. Hiervoor wordt 2,1 miljard extra overgemaakt naar de VWS begroting. De 
dekking wordt gevonden in het laten oplopen van de staatsschuld. De indiener stelt voor  
dat in 2023 de opbrengsten van een meevallersheffing worden gebruikt om de opgelopen 
staatschuld te verminderen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn verzoekt de indiener de 
regering om aan de Kamer voorstellen te doen ter dekking van deze regeling.  
Volgens de stresstest van het CPB komen de kwetsbare huishoudens tussen 75 en 130 
euro per maand tekort. Met uitschieters tot ver daarboven. Afgezet tegen de bijstandsnorm 
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voor een alleenstaande is dat tussen 7 en 12 procent van de koopkracht, wat ongeveer 
gelijk is aan de inflatiecijfers die we zien. Daarom beoogt dit amendement een tijdelijke  
verhoging van de zorgtoeslag zijnde een inflatietoeslag. Het verhogen van de zorgtoeslag 
is mogelijk in 2022 en kan deze huishoudens op de korte termijn ondersteunen. Indiener is 
zich er van bewust dat er een wetswijziging nodig is, zodat de tijdelijke inflatietoeslag in de 
Zorgverzekeringswet kan worden doorgevoerd. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, de PVV en FVD 
 
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten 
4  6 (Klaver c.s.) over een extra toeslag  
 
De boodschappen worden duurder, de energierekening stijgt verder en steeds meer 
mensen hebben moeite om rond te komen. Het doel van dit amendement is om gericht 
extra inkomenssteun te bieden aan mensen die in geldproblemen dreigen te komen door 
de stijgende prijzen. Dit amendement verhoogt daartoe het budget op de VWS-begroting 
met 2,35 miljard euro. Indieners beogen dat de regering een regeling ontwerpt om nog dit 
jaar een extra tegemoetkoming van 500 euro uit te keren aan de doelgroep van de 
zorgtoeslag. Naar analogie van de eenmalige energietoeslag voor minima, behoort deze 
toeslag een gift te zijn, die niet meetelt als inkomen voor de Belastingdienst. Indieners 
beogen dat een uitvoeringsorganisatie het bedrag ambtshalve uitkeert. Voor dit instrument 
is gekozen omdat deze maatregel nog dit jaar uitvoerbaar is. De benodigde gegevens zijn 
bekend bij de Belastingdienst en het bedrag is voor elke ontvanger gelijk. Bovendien is de 
maatregel zeer gericht. De doelgroep die zorgtoeslag ontvangt heeft een inkomen tot 
modaal. Uit analyses van het CPB blijkt dat 75% van de huishoudens die een risico lopen 
op betaalbaarheidsproblemen als gevolg van de stijgende prijzen zorgtoeslag ontvangen. 
De regering dient een regeling te ontwerpen om nog dit jaar de extra tegemoetkoming uit 
te betalen. Daarin dient de regering keuzes te maken over onder meer de wettelijke 
grondslag, de afbakening van de doelgroep en de uitvoeringsorganisatie. Indien de 
regering een alternatieve regeling ontwerpt waarmee nog dit jaar een bedrag van 500 euro 
ambtshalve kan worden uitgekeerd aan een vergelijkbare doelgroep, kan dit budget 
daarvoor worden aangewend. De regering kan aan de Kamer voorstellen doen ter dekking 
van deze regeling. Indieners menen dat de dekking gevonden zou moeten worden in een 
solidariteitsheffing. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, de PVV en FVD 
 
Artikel 1 Volksgezondheid 
3 (Hijink) over het opnemen van het vaccin tegen de rotavirusinfectie in het 
Rijksvaccinatieprogramma 
 
Indieners regelen met dit amendement dat de vaccinatie tegen het rotavirusinfectie in het 
Rijksvaccinatieprogramma wordt opgenomen. Bijna ieder kind maakt voor het 5e jaar een 
rotavirusinfectie door. Ongeveer 3.600 kwetsbare kinderen worden ieder jaar opgenomen 
in het ziekenhuis en 5 tot 7 kinderen overlijden jaarlijks door een rotavirusinfectie. Met het 
vaccineren van jonge kinderen kunnen duizenden ziekenhuisopnames per jaar worden 
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voorkomen. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om de vaccinatie tegen het 
rotavirusinfectie in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Indieners benadrukken de 
noodzaak van het beschermen van jonge kinderen en maken voor dit vaccinatieprogramma 
structureel € 20 miljoen vrij. Het budget hiervoor komt uit de algemene middelen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21 en de PVV 


