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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 
 datum 23 april 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 

31249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van 
bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen 
van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde 
groepen minderjarige vreemdelingen 

 
 

 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 april 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 
GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I, artikel 122a, vierde lid 
13  30 (Arib) 

Verloskundigen en artsen worden regelmatig geconfronteerd met zorgverlening aan illegaal 
in Nederland verblijvende zwangere vreemdelingen. Verloskundige zorg is in alle fasen van 
zwangerschap, bevalling en kraambed medisch noodzakelijke zorg die aan geen enkele 

vrouw en kind kan en mag worden onthouden. Verloskundige zorg is onontbeerlijk voor 
de gezondheid en welzijn van moeder en (ongeboren) kind. Verloskundigen en artsen 
hebben een, mede op internationale afspraken gebaseerde, zorgplicht jegens zwangere 
vrouwen. Het amendement bepaalt dat de bijdrage voor direct toegankelijke zorg 
in verband met zwangerschap en bevalling, verleend door een verloskundige of arts 100% 

bedraagt in plaats van 80% voor de begeleiding tijdens de zwangerschap tot en met de 
bevalling. 

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

 
 

 



 

 datum 23 april 2008 

 blad 2 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Considerans 
Artikel I, artikel 122a 
8 (Van Gerven) 
Zorgaanbieders, als ziekenhuizen, kunnen dezelfde moeite hebben met de kosten van 
geleverde zorg aan verzekerbare onverzekerden als aan onverzekerde illegalen. Het doel 

van dit amendement is de zorg aan verzekerbare onverzekerden te waarborgen en de 
zorgaanbieders die inkomsten derven te compenseren. 
Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van de wet te luiden: 
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan 

zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch 
noodzakelijke zorg aan onverzekerden en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD  
 
Artikel I, artikel 122a, tweede lid 
10  14 (Van Gerven) 

Dit amendement heeft tot doel het argument van verblijfsduur bij de beoordeling van wat 
medisch noodzakelijke zorg is en wat niet uit het wetsvoorstel te schrappen. Het artikel in 

het wetsvoorstel strekt ertoe dat artsen bij hun oordeel van wat medisch noodzakelijke 
zorg is ermee rekening moeten houden, ook wat betreft de kosten van de behandeling, 
hoe lang iemand nog in Nederland verblijft. Artsenorganisaties geven aan dat zij geen zicht 
hebben en ook niet willen hebben op hoe lang iemand in Nederland verblijft. Bovendien 
horen artsen bij het vaststellen van medisch noodzakelijke zorg zich slechts te laten leiden 
door de gezondheidstoestand van de patiënt en nergens anders door. 
Dit amendement laat onverlet dat bepaalde vormen van zorg, zoals IVF-behandelingen en 

genderoperaties, uitgezonderd kunnen worden. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
Artikel I, artikel 122a, vierde lid 
9 (Van Gerven) 
Het doel van dit amendement is om de kosten die zorgaanbieders maken voor 

eerstelijnszorg (artikel 122a, vierde lid) volledig te vergoeden. Door slechts 80% van de 
kosten te vergoeden kunnen ziekenhuizen in budgetproblemen komen en kan de verleende 
zorg in het geding komen. De vrees dat door dit amendement de prikkel bij de 
zorgaanbieder wordt weggehaald om alsnog de kosten door de zorgvrager vergoed te laten 
worden is onterecht, omdat de zorgaanbieder moet kunnen verantwoorden en aantonen 
dat de gemaakte kosten niet te innen zijn. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 

 
Artikel I, artikel 122a, vierde lid 
12 (Arib) 

Illegale kinderen tot 18 jaar zijn kwetsbaar. De overheid dient op grond van artikel 24 van 
het Kinderrechtenverdrag de toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen te 
waarborgen. Met het voorstel de direct toegankelijke zorg voor maar 80% procent te 
dekken en de resterende 20% op de «illegale» kinderen te verhalen wordt de toegang tot 

gezondheidszorg belemmerd. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 

Moties 
 

16 (Smilde c.s) om een goede spreiding van gecontracteerde zorg voor bepaalde groepen 
vreemdelingen te bevorderen 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het 
CDA 
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17 (Van Gerven) om het College voor Zorgverzekeringen op te dragen alle zorgaanbieders 
te contracteren voor de medisch noodzakelijke zorg  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
18 (Van Gerven) om bereikbaarheidscriteria te stellen voor de planbare zorg aan 
onverzekerde illegalen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks 
 
19 (Van Gerven) over verzoek aan College voor Zorgverzekeringen om de zorg aan 

onverzekerde illegalen niet door middel van aanbesteding te contracteren 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 

 
20 (Van Gerven) over waarborgen dat elk kind binnen aanvaardbare afstand 
zorgvoorzieningen beschikbaar heeft 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de SGP  
 

21 (Van Gerven) over plan van aanpak waarbij verloskundige zorg en zorg tot 18 jaar 
gegarandeerd wordt 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
22 (Van Gerven) over opnemen van tandheelkundige noodhulp voor volwassenen van 22 
jaar en ouder in de AMvB 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
23 (Van Gerven)  over het laten vallen onder de vergoedingsmogelijkheid van abortussen 
verleend in vanuit de AWBZ gesubsidieerde abortusklinieken 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD  

 
24 (Van Gerven)  over voorlichtingscampagne richting zorgverleners over mogelijkheden 

om kosten voor zorg aan onverzekerde illegalen vergoed te krijgen 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het 
CDA 
 
25 (Van Gent/Arib)  over monitoring van regeling dat zorgaanbieders 80% van de kosten 
vergoed kunnen krijgen en overige 20% moeten proberen te innen bij patiënten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het 

CDA  
 
26 (Arib) over informeren Kamer over hoe ervoor gezorgd wordt dat illegale kinderen met 
kinderbeschermingsmaatregel in alle door AWBZ gefinancierde behandelcentra behandeld 
kunnen worden 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en 

het CDA 
 

27 (Agema) over het verplicht melden van gegevens over vreemdelingen 
Verworpen. Voor: VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk  
 
28 (Agema) over het niet onder de werkingssfeer van de wet brengen van orgaandonatie, 
abortus en AWBZ-zorg 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk 
 
29 (Agema) over het alleen onder de werkingssfeer van de wet brengen van acute zorg of 
zorg ter bescherming van de maatschappelijke gezondheid 
Verworpen. Voor: fractie van de PVV  


