
Behandeling begroting VWS 2018 
Eerste termijn op 12 december 2017 

Mevrouw Dijksma (PvdA): 

Voorzitter. Als je ziek bent of als iemand uit je naaste omgeving ziek wordt, dan merk 
je dat in één klap al het andere onbelangrijk wordt. Soms wankelt zelfs je bestaan. Je 
wilt de zekerheid dat je ook geholpen wordt, dat je de zorg, de aandacht en de liefde 
krijgt die nodig is, dat medicijnen ook voor jou beschikbaar zijn, dat je er niet alleen 
voor staat. En dat moet gegarandeerd zijn. En als dat niet zo is, dan moet de 
overheid, de farmaceut, de zorgverzekeraar of de zorginstelling gedwongen worden 
om die zekerheid alsnog te bieden. 

Net als vele van de woordvoerders hier vanavond zou ik willen beginnen met een 
welgemeend compliment aan al die mensen die dag in, dag uit met passie, met hart 
en ziel werken in de zorg. Dat zijn mensen die dat vaak met veel plezier doen, maar 
soms ook onder moeilijke omstandigheden. Zij verdienen groot respect, vind ik. 

Het lijkt vanzelfsprekend dat je als je ziek bent, de zorg krijgt die nodig is. Ik heb veel 
gereisd en veel kunnen zien van de wereld. Gelukkig is de gezondheidszorg in 
Nederland echt goed geregeld, maar helaas zijn er nog steeds mensen die wel in de 
knel komen, en daar moeten we ook aandacht aan besteden. 

Een belangrijke poortwachter in de zorg is de huisarts. Dat is iemand waar bijna 
iedereen in ons land wel mee te maken krijgt. Steeds meer leggen we ook 
verantwoordelijkheid in de handen van de huisarts. De vraag die rijst, is of de 
huisartsen daartoe voldoende in staat zijn. Wordt de werkdruk niet hoog, als je 
bijvoorbeeld drukt op de ziekenhuiszorg? Dat is begrijpelijk, want dat zijn soms hele 
dure behandelingen die niet altijd noodzakelijk zijn. Je wilt dat verplaatsen naar de 
eerste lijn, maar wordt er dan ook wel goed gezorgd dat die eerste lijn op orde is? 
Wat blijkt is dat er eerder een paar honderd miljoen beschikbaar gesteld werd voor 
huisartsenzorg, maar dat de Vereniging van Huisartsen aangeeft dat dit geld lang niet 
altijd zichtbaar en beschikbaar is. Dan hebben we het op papier goed geregeld, maar 
in de praktijk klopt er iets niet. Wie is dan de verantwoordelijke die ervoor zorgt dat 
de afspraken die gemaakt zijn, ook met zorgverzekeraars, waar ik aan het eind van 
mijn inbreng nog op terugkom, ook daadwerkelijk gestalte krijgen? Wie neemt dan de 
regie? Op dit moment niet VWS en dat zou wel moeten, denk ik. 

Voorzitter. Ik ben nu een paar weken woordvoerder op dit prachtige onderwerp. Er 
moet mij van het hart dat ik nu al een aantal woorden heb leren kennen die naar ik 
vrees kwalificeren als woord van het jaar. Ik hoop dat wij er met elkaar voor kunnen 
zorgen dat dit toch niet doorgaat. De valboete. Dat was een van de eerste 
onderwerpen waarover ik mondelinge vragen mocht stellen in deze periode. Ik 
herinner mij nog goed dat minister De Jonge ermee werd geconfronteerd, net als wij 
via het Algemeen Dagblad. Hij gaf meteen aan: dit kan eigenlijk niet, dit is niet 
volgens de regels en het zou ook niet moeten. Hij zei eigenlijk ook: het is vast een 
incident. Toen heb ik aangedrongen op een onderzoek, maar dat vond hij niet nodig. 
Toen zijn wij uitgekomen op een steekproef. En wat zie je dan? Uit die steekproef bij 
20 grote thuiszorginstellingen blijkt dat 9 van die 20 zich gewoon niet aan de wet 
houden. Volgens mij sprak mevrouw Kooiman daar ook over. Vervolgens zei de 
minister dat ANBO gelukkig had aangeboden om een meldpunt te maken en dat hij in 
gesprek zou gaan met ActiZ. Dan moeten wij er maar van uitgaan dat het goed komt. 
Mijn vraag, met terugwerkende kracht, is of de minister ook niet blij is dat hij die 
steekproef toch gedaan heeft en of hij nu ook niet vindt dat er misschien door de NZa 



nader onderzoek nodig is. Als je uit een steekproef al zulke schrikbarende cijfers 
krijgt, kun je het niet laten bij een gesprek met ActiZ en het meldpunt, hoe goed 
overigens — complimenten daarvoor — georganiseerd door ANBO. Dan moet je je er 
toch op de een of andere manier van verzekeren dat de wet zoals die geldt, wordt 
uitgevoerd. Helaas is het zo — dat kon ik toen niet weten — dat in Dordrecht kennelijk 
het woord "valboete" al het woord van het jaar 2017 is. Dus dat kunnen we niet meer 
terughalen, maar misschien kunnen we wel voorkomen dat dit woord zich in 2018 
kwalificeert. Ik hoop en met mij velen, denk ik, dat de minister daar iets aan kan 
doen. 

Dan het tweede thema, de zorgval. Daar is ook door mevrouw Bergkamp en anderen 
over gesproken. Het merkwaardige fenomeen doet zich voor dat mensen die eigenlijk 
over moeten naar de Wet langdurige zorg maar nog wel thuiszitten, op het moment 
dat ze op de wachtlijst staan al minder voorzieningen krijgen. Dat leidt tot een 
curieuze situatie. Je wordt eigenlijk minder, het gaat slechter met je, maar je hebt 
tegelijkertijd recht op minder voorzieningen. Nu heb ik niet het ei van Columbus 
gevonden, maar ik zag een hoogleraar die suggereerde van: misschien moeten we het 
simpeler maken. Volgens mij is dat een thema dat deze drie heren, deze 
bewindslieden aanspreekt, het simpeler maken. Die hoogleraar zei: kunnen we nou 
niet afspreken dat je pas in de Wet langdurige zorg hoort, op het moment dat je ook 
in een instelling voor langdurige zorg zit en dat zolang je nog gebruikmaakt van de 
Wmo en thuis woont, je daaronder valt? Daarmee voorkom je als het ware dat je in 
een tussenperiode een achteruitgang hebt van voorzieningen. Het lijkt simpel en ik 
kan nu niet overzien wat het zou betekenen, maar is dat een oplossing en, zo ja, 
staan de bewindslieden voor deze oplossing open of hebben ze een alternatief in 
gedachten? 

Dan kom ik op een ander punt. Bij de Algemene Beschouwingen hebben we met 
elkaar als Kamer ervoor kunnen zorgen dat de wijkverpleegkundigen straks niet te 
maken krijgen met een bezuiniging van 100 miljoen euro. Dat is hartstikke goed en ik 
ben alle collega's in de Kamer er ook zeer erkentelijk voor dat we dat samen hebben 
kunnen doen. Maar we zijn er nog niet, want we weten dat het vak van 
wijkverpleegkundige eigenlijk aantrekkelijker moet worden, omdat het goed is dat 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat betekent dat er meer tijd 
moet komen voor cliënten en ook een beter salaris zou arbeidsmarkttekorten kunnen 
oplossen. Is zo'n punt rondom die wijkverpleegkundigen nu ook een onderdeel waar 
de minister van denkt: ik ben toch met een ouderenpact bezig en daar heb ik een 
aantal hoofdlijnen voor in gedachten en deze zou daar heel goed in thuishoren? Het 
verzoek van de Partij van de Arbeid is om dat te doen. 

Dan goede zorg in de regio. In de meeste grote steden weet je dat je snel bij de 
spoedeisende hulp bent of dat de ambulance snel bij jou is als dat nodig is. Op het 
platteland en in de dorpen is dat echter helaas niet altijd gegarandeerd en we zien 
daar ook veel discussie over de spoedeisende hulp en het verdwijnen ervan en over de 
aanrijtijden van ambulances. Wat is nou de rol die de bewindslieden hier voor zichzelf 
zien als het gaat om het voeren van regie? Er worden heel veel vragen over gesteld, 
ook veel schriftelijke vragen. Ik probeer ook de antwoorden daarop te lezen en elke 
keer gaat het over weer een nieuw ziekenhuis. Vaak zie je dat het antwoord is: we 
gaan er niet over. Maar dat kan uiteindelijk toch niet het hele antwoord zijn? Dat u 
niet altijd kunt voorkomen dat het met een ziekenhuis zo slecht gaat dat het omvalt, 
snap ik, maar tegelijkertijd is er natuurlijk wel een verantwoordelijkheid voor zorg en 
het aanbieden van zorg. Daar komt naar mijn smaak wel de verantwoordelijkheid van 
de bewindslieden in beeld. Mijn vraag is de volgende. Welke regierol zien zij ook hier 
voor zichzelf weggelegd? Dat het niet allemaal kan zoals het nu gaat, snap ik, maar er 
moet toch wel een alternatief zijn, ook bijvoorbeeld voor het bereikbaar houden van 



spoedeisende hulp in een regio want dat is voor heel veel mensen natuurlijk toch een 
eerste levensbehoefte. 

Dan de betaalbaarheid van de zorg. De dikte van je portemonnee mag natuurlijk nooit 
een belemmering zijn om naar de dokter te gaan. Helaas heeft dit kabinet, nu de 
crisis voorbij is, er ook weer echt middelen zijn en het dus wel mogelijk is, er niet 
voor gekozen om het eigen risico te verlagen. Dat is jammer. Als je dat zou doen, zou 
je volgens mij namelijk een deel van de stapeling van de kosten in de zorg, waar 
bijvoorbeeld collega Van den Berg van de CDA-fractie terecht opmerkingen over 
maakte, kunnen wegnemen. De tijd is er nu wel rijp voor en het geld is er in principe 
ook, maar toch wordt er niet voor gekozen. Ik wil graag de visie van de bewindslieden 
horen op de opeenstapeling van kosten. Hoe denken zij daar iets aan te kunnen doen? 

Dan het thema van het zeker zijn van medicijnen: dat je die krijgt als je ze nodig 
hebt. Ik denk dat velen van ons soms razend en wanhopig worden van de verhalen 
dat medicijnen er wel zijn, maar niet bij de patiënt terechtkomen. Door schimmige 
onderhandelingen en lelijke trucs van farmaceuten blijven doodzieke mensen soms 
verstoken van medicijnen en betalen wij met elkaar overigens ook de hoofdprijs. Na 
jaren van pogingen om hier iets aan te veranderen, is het geduld van velen nu op, 
denk ik. Mensen moeten er zeker van zijn dat ze de medicijnen krijgen die nodig zijn. 
Samen met GroenLinks en de SP hebben wij een initiatiefnota ingediend om de macht 
van de farmaceutische industrie te doorbreken. Daarin zijn maatregelen opgenomen 
voor de lange termijn, maar ook maatregelen die snel kunnen worden ingevoerd. 

Gisteren kregen wij een brief waarin staat dat het minister Bruins inderdaad gelukt is 
— dat is echt een compliment aan minister Bruins waard — om binnen drie weken het 
middel Spinraza beschikbaar te krijgen voor bepaalde patiënten met een ernstige 
ziekte, de spierziekte SMA. Het is heel erg fijn en heel mooi dat dat gelukt is, want ik 
geloof echt dat dat niet makkelijk geweest is, maar er hangt wel schimmigheid 
omheen. Want we weten niet onder welke condities het precies gelukt is, welke prijs 
ervoor betaald is en of het nou wel gaat lukken om het middel straks definitief 
beschikbaar te krijgen. Dat laat eigenlijk zien wat de noodzaak is om het echt anders 
te gaan doen. Minister Bruins heeft in het eerste debat daarover echt heel mooie, 
goede woorden gesproken. Daar hou ik me ook maar aan vast. Ik kijk uit naar de 
reactie van het kabinet op onze initiatiefnota. Duidelijk is wel dat wij dit onderwerp 
niet zullen loslaten, maar ik geloof dat ook de minister dat niet zal doen. Ik zie dus uit 
naar een goede samenwerking op dit punt. 

Dan kom ik bij "onze vrienden van de zorgverzekeringen", en ik zeg dat nadrukkelijk 
tussen aanhalingstekens. Het is goed om zeker te zijn van een goede verzekering, 
maar het jaar loopt weer ten einde en dat betekent dat we met elkaar een nieuwe 
zorgverzekering mogen uitzoeken. Bij sommigen leidt dat echt tot diepe frustratie: 
veel polissen, reclamespotjes, verschillende voorwaarden en prijzen. Dat maakt het 
niet eenvoudig om een goede keuze te maken, terwijl dat wel belangrijk is, wil je 
zeker kunnen zijn van een goede verzekering voor een eerlijke prijs. Daarom moeten 
we met het kapmes door de polisjungle, zodat het kiezen van een zorgverzekering een 
stuk makkelijker wordt. Komend jaar hebben we weer keuze te over: 22 
naturapolissen, 27 restitutiepolissen, 11 budgetpolissen, 4 combinatiepolissen en dan 
nog de wijzingen in de aanvullende verzekeringen. Het probleem is alleen dat, hoewel 
het een recht is om over te stappen, ontzettend weinig mensen dat doen. Een 
heleboel mensen weten ook eigenlijk helemaal niet waarheen ze dan moeten 
overstappen en tegen welke voorwaarden. Uiteindelijk wil de Partij van de Arbeid toe 
naar één uniforme polis voor het basispakket — dat deel ik met het CDA — maar 
ondertussen valt er al wel wat dor hout te kappen, te beginnen met die kloonpolissen. 
Kunnen we die nou niet gewoon verbieden? Mij is echt niet uit te leggen wat daar het 
voordeel van is. Ik snap oprecht niet wat voor een cliënt de keuzevrijheid is als het 



gaat om polissen bij dezelfde verzekeraar, maar dan alleen met een ander label, 
waardoor je er meer voor betaalt. Dat lijkt mij, eerlijk gezegd, niet het soort 
marktwerking waar de consument beter van wordt. Sterker nog, die wordt er slechter 
van, want die wordt vaak misleid. Ik denk dat het toch ook vrij vreemd is dat we met 
elkaar denken dat er 12 november allemaal afspraken gemaakt worden over 
voorwaarden voor pakketten. Dat is niet wettelijk vastgelegd. En ondertussen 
aarzelen verzekeraars, hebben ze nog geen duidelijkheid en moeten wij wel beslissen 
voor het eind van het jaar. Dus ook daarvan vraag ik me af: is het nu niet wijzer om 
er ten minste voor te zorgen dat die 12 november ook echt een wettelijk afdwingbare 
datum wordt? 

Voorzitter. Ik kom bij mijn laatste blok. Overigens wil ik hier natuurlijk graag het 
standpunt van het kabinet over vernemen. De belofte in het regeerakkoord voor meer 
transparantie en minder keuzestress, als ik het maar even in mijn woorden mag 
vertalen, is heel goed, maar we moeten dat natuurlijk ook wel verzilverd zien in echte 
daden. 

De financiën, een belangrijk onderwerp. Misschien mag ik beginnen met het thema 
van de verspilling. Daar is ook vandaag al veel over gesproken. We hebben heel veel 
mails gekregen van mensen. Er zijn mensen die aangeven dat ze net een gloednieuwe 
traplift hebben. Ze woonden met twee partners in één huis, waarbij de ene partner de 
traplift had gekregen en de andere partner helaas binnenkort een traplift nodig zal 
hebben. Het ding wordt er dan echter eerst weer uitgehaald. We hebben het gezien bij 
bijvoorbeeld de herindicatie voor matrassen voor mensen met een ziekte waarvan we 
weten dat ze nooit meer beter worden of dat ze eraan sterven. Er is een eindeloze 
hoeveelheid bureaucratie. Dat maakt heel veel los. Minister Schippers heeft hiervoor 
eerder een meldpunt ingesteld. Mijn vraag is heel simpel: wat is daar dan mee 
gebeurd, wat is daar uitgekomen? Op welke wijze kunnen in samenspraak met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en hun achterban er nu gewoon slagen op dit 
terrein gemaakt worden? Het is toch zonde van het geld en het is ook nog, zeg ik 
maar even met een side point, slecht voor het milieu. Het zijn immers een heleboel 
apparaten die letterlijk weggegooid worden, terwijl je ze gewoon kunt hergebruiken. 
Het is dus slecht voor onze portemonnee, het is slecht voor de patiënten, het is 
eigenlijk slecht voor bijna iedereen. 

Dan mijn laatste punt. Dat gaat over het financiële kader en de zorgakkoorden. Ik 
begrijp als geen ander waarom er gewerkt gaat worden met een zorgakkoord. Maar 
het opmerkelijke is wel dat over het voornemen van dit kabinet de rekenmeesters van 
het Centraal Planbureau bijzonder kritisch waren. Die hebben gezegd: het kabinet in 
wording rekent zich rijk. Dat rekent zich rijk, omdat het met die zorgakkoorden 1,9 
miljard wil ophalen, terwijl het op z'n best misschien 900 miljoen ophaalt. En dat kan 
bijna niet zonder ook daadwerkelijk effecten te sorteren op de kwaliteit van de 
geleverde zorg. Met andere woorden: dat gaat pijn doen en dat gaat een hoop gedoe 
opleveren. 

De eerste vraag is: waarom moet dat in deze tijd? Waarom moet dat nu op deze 
manier? Wat is er gedaan met het advies van het CPB op dit punt en hoe zullen de 
bewindslieden hun inzet dan gaan kiezen? Is die 1,9 miljard een hard gegeven of is 
dat een inzet die mogelijk gehaald wordt? Is er ook nog ruimte dat uit het overleg met 
de partijen komt dat dat misschien toch niet verstandig is? Met andere woorden, is 
het bedrag leidend of is de inhoud leidend. 

Ten tweede, ik wil graag een reactie op de eveneens ferme kritiek van de Rekenkamer 
dat VWS stelselmatig te ruim raamt. Daardoor wordt VWS weliswaar verblijd met 
allerlei meevallers, maar die hadden eigenlijk niet gehoeven. Met andere woorden, er 
wordt te veel geknepen op de begroting, dan valt het later mee, dan zijn we allemaal 



heel blij, maar eigenlijk hebben we daarmee juist problemen veroorzaakt. Wat gaat u 
daaraan doen? Bent u van plan om er iets aan te doen? Dat zou toch wel moeten, lijkt 
me. En dat zou ik ook toejuichen. 

Het laatste punt blijft ook hier de regie. U gaat die zorgakkoorden sluiten. Dat blijft nu 
wel een black box. De Kamer heeft daar natuurlijk weinig invloed op. U komt met een 
uitkomst en vervolgens zegt u dat het aan partijen is om het uit te voeren. Maar het 
voorbeeld van de huisartsen van zojuist laat zien dat iedereen dan met zijn goede 
gedrag een paar honderd miljoen voor huisartsenzorg vrijmaakt, maar dat dit niet bij 
de huisartsen terechtkomt. Hoe gaan we dat nou in de toekomst voorkomen? Dat 
moet toch echt mogelijk zijn. 

Voorzitter, dit was mijn bijdrage. Ik wens de bewindslieden heel veel succes en veel 
strijdlust. Ook dat laatste zal hier en daar nodig zijn. Wij zullen uiteraard alle goede 
voorstellen steunen en de iets minder goede voorstellen hopelijk kunnen wijzigen. 

Tweede termijn op 14 december 

Voorzitter. Ik wil mijn tweede termijn gebruiken om allereerst de kakelverse 
bewindslieden dank te zeggen voor hun antwoorden. Het is belangrijk dat ze dat 
uitgebreid en over het algemeen zeer adequaat gedaan hebben. 

Op een aantal punten hebben wij nog een kleine aanmoedigingsmotie. Dat begint bij 
het thema "kloonpolissen". Er waren in potentie een paar woorden van het jaar die wij 
liever niet terug zouden zien. Aan de valboete wordt volgens mij goed gewerkt. Voor 
de zorgval hebben we ook een plan gekregen. En ja, de minister voor Medische Zorg 
wil ook aan de slag met het kapmes in de polisjungle. Hij is nog niet zo ver dat hij de 
kloonpolissen wil verbieden. Ik had eigenlijk een motie in gedachten om hem op te 
roepen om dat nu te doen. Maar ik dacht: weet je wat, ik ben ook de beroerdste niet, 
ik dien een motie in iets mildere vorm in. Deze motie helpt de minister vooral als een 
stok achter de deur voor die zorgverzekeraars die nog niet begrepen hebben dat ze 
hier gewoon mee moeten stoppen. Ik vraag de minister bij motie om gewoon te laten 
zien hoe zijn instrumentenkistje — in zijn woorden — eruit kan zien op het moment 
dat hij het wel gaat doen. 

De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
overwegende dat mensen door de polisjungle de voor hen beste polis niet meer 
kunnen zien; 
van mening dat gelijke polissen voor verschillende prijzen leiden tot een schijnkeuze 
en niet bijdragen aan het zorgverzekeringsstelsel; 
verzoekt de regering de Kamer te laten weten op welke wijze de kloonpolissen 
verboden kunnen worden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Dijksma, Kooiman, Ellemeet, Arissen en 
Sazias. 
Zij krijgt nr. 93 (34775-XVI). 

Mevrouw Dijksma (PvdA): 
We hebben indringend over de huisartsen gesproken. Er wordt zo meteen een nieuw 
hoofdlijnenakkoord gesloten, maar er is op dit moment al sprake van extra 



beschikbare middelen die helaas niet altijd terechtkomen waar ze terecht zouden 
moeten komen, namelijk bij de huisartsen, soms ook in achterstandsgebieden. Recent 
is door hen aan de bel getrokken. Ik heb schriftelijke vragen over dit onderwerp 
gesteld. Het lijkt mij goed om via een motie ook dit dossier weer een stap verder te 
brengen. 

De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
overwegende dat veel huisartsen een hoge werkdruk ervaren en dat onvoldoende 
zichtbaar is hoe extra middelen worden besteed; 
overwegende dat de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met huisartsen wil komen 
tot een betere verdeling van middelen; 
verzoekt de regering de Kamer vóór 1 maart 2018 te berichten hoeveel geld 
beschikbaar wordt gesteld om de werkdruk te verlichten, welke verdeling daarbij 
wordt gehanteerd en wat dit concreet betekent voor de werkdruk van huisartsen in 
achterstandsgebieden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Dijksma, Ellemeet, Kooiman, Van der Staaij, 
Arissen en Sazias. 
Zij krijgt nr. 94 (34775-XVI). 

Mevrouw Dijksma (PvdA): 
Dan kom ik op het enige wat wankele momentje in de beantwoording van minister De 
Jonge. Dat was de discussie over het Netflixtarief en de wijze waarop dit prachtige 
cadeau dat in het regeerakkoord wordt aangekondigd uiteindelijk wordt gefinancierd. 

De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
constaterende dat de regering een abonnementstarief in de Wmo wil invoeren; 
overwegende dat het CPB heeft berekend dat een uniform tarief voor de Wmo-
voorzieningen 290 miljoen euro kost; 
verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoe de financiering van het 
abonnementstarief in de Wmo eruit komt te zien, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Dijksma, Van der Staaij en Agema. Naar mij 
blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 
Zij krijgt nr. 95 (34775-XVI). 

Mevrouw Dijksma (PvdA): 
Mijn laatste twee opmerkingen betreffen de twee punten die in ieder geval nog niet 
voldoende helder zijn. Er moet bij het afsluiten van de hoofdlijnenakkoorden 
uiteindelijk 1,9 miljard opbrengst tevoorschijn worden getoverd. En al eerder hebben 
de rekenmeesters daarbij aangegeven dat zij verwachten dat dat direct invloed zal 
hebben op de kwaliteit van zorg. We hebben de schriftelijke beantwoording gekregen 
en die heb ik bestudeerd. Ik vond eigenlijk dat de regering daarin in dit geval om de 
hete brij heen draaide. Dus ik zou nu graag mondeling nog een keer een toelichting 
willen krijgen. Hoe denkt men te gaan voorkomen dat uiteindelijk bij zo'n bedrag de 
kwaliteit van de zorg daadwerkelijk in het geding komt? 

Het laatste punt dat ik wil onderstrepen betreft de inbreng van mevrouw Agema. Zij 
begon namelijk bij haar vragen met opmerkingen over de ramingen en de 
overschrijdingen die we tot 2010 hebben gekend. Al een aantal jaren zien we nu 



echter dat er elke keer weer meevallers zijn. Ook op dat punt vond ik de schriftelijke 
beantwoording niet heel erg sterk, als ik het zachtjes mag uitdrukken. Er stond: we 
hebben geen rapport van de Algemene Rekenkamer. Nee, dat mag zo zijn, maar de 
Rekenkamer heeft wel kritiek op precies dit punt. Ik zou, in navolging van mevrouw 
Agema, graag van de bewindslieden willen horen hoe zij aankijken tegen die 
meevallers en tegen het feit dat je misschien, door zo te ramen, uiteindelijk de zorg 
tekortdoet. 

N.B. De 3 hiervóór genoemde moties zijn op 19 december verworpen.


