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 aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 

 datum 9 december 2020 
 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35567 
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake 
Coronamaatregelen) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Verworpen amendementen 
Artikel 4 Zorgbreed beleid 
3  6 (Ploumen c.s.) over middelen voor een zorgbonus voor zorgverleners  
 
Indieners regelen met dit amendement financiële middelen zodat alle zorgverleners in 
aanmerking komen voor een zorgbonus met een inkomen tot twee keer modaal. Indieners 
vinden het onacceptabel dat de huidige zorgbonus een vechtbonus is geworden die tot 
verdeeldheid leidt onder beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Zorgverleners verdienen 
grote waardering voor het werk dat zij doen, zeker in de huidige coronaperiode waar 
zorgverleners soms met gevaar voor eigen leven moeten werken. Zij verdienen naast 
structurele waardering, een zorgbonus van € 1.000 belastingvrij in 2020 en € 500 in 2021. 
Indieners regelen met dit amendement dat de uitgaven van € 1.440 miljoen voor de 
zorgbonus in 2020 verhoogd worden met € 300 miljoen. Om de zorgbonus voor alle 
zorgverleners ook voor 2021 zeker te stellen zullen indieners een amendement op de 
begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (Kamerstukken II 
2020/21, 35570 XVI) indienen. De financiële dekking van dit amendement wordt gevonden 
in de algemene middelen. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD 


