
Bijlage 2 - Amendementen  

Tijdens het Voorjaarsnotadebat zijn verschillende amendementen ingediend op de suppletoire 

begrotingswetten. Naast de behandeling van de Voorjaarsnota stemt uw Kamer namelijk over de 

ingediende suppletoire begrotingswetten. Met deze suppletoire begrotingswetten wordt uw Kamer 

gevraagd de wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten in de begrotingen voor het begrotingsjaar 

te autoriseren. Denk hierbij aan de overheveling van coalitieakkoordmiddelen van de Aanvullende 

Post naar de begrotingen zodat nieuwe voorstellen kunnen worden uitgevoerd en de bijstellingen 

van bijvoorbeeld inkomensregelingen voor burgers op basis van de macro-economische 

ontwikkeling. In onderstaande tabel gaat het kabinet in op de ingediende amendementen. 

 

Amendement Oordeel 

1. Amendement van het lid 

Hijink over het opnemen 

van het vaccin tegen de 

Rotavirusinfectie in het 

Rijksvaccinatieprogramma 

(2022D24110) 

De staatssecretaris van VWS heeft in het commissiedebat 

recentelijk toegezegd opties voor financiële dekking van 

het opnemen van de vaccinatie van het Rotavirus in het 

Rijksvacinatieprogramma in kaart te brengen en uw 

Kamer daarover voor de komende begrotingsbehandeling 

van VWS te informeren zodat hierover verder kan worden 

gesproken met uw Kamer.  

 

Oordeel: het amendement bevat geen specifieke dekking 

voor de kosten. De kosten van het voorstel worden ten 

laste van de schuld gebracht. Om die reden ontraadt het 

kabinet het amendement. 

 

2. Amendement van de leden 

Kuiken en Klaver over budget 

voor het bevriezen van de 

huren (2022D24730) 

 

Het kabinet onderschrijft het belang om de koopkracht 

van Nederlandse huishoudens in de gaten te houden. Uit 

de inventarisatie van de maatregelen komt echter naar 

voren dat het niet mogelijk is de huren in 2022 nog te 

bevriezen/verlagen. Wel zal het kabinet in gesprek gaan 

met de woningcorporaties om te kijken of het mogelijk is 

de afgesproken huurverlaging uit de prestatieafspraken 

naar voren te halen.    

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 

3. Amendement van het lid 

Klaver c.s. over een extra 

toeslag (2022D28080) 

 

Het kabinet onderschrijft het belang om de koopkracht 

van Nederlandse huishoudens in de gaten te houden. Bij 

de inventarisatie van de maatregelen is gebleken dat 

ongeacht de uitvoerder, er bij een ‘extra’ uitkering die 

gebaseerd is op de toeslagontvangers op een bepaalde 

peildatum, er grote problemen ontstaan. Dit leidt er 

namelijk toe dat veel burgers (onterecht) buiten de boot 

vallen. Dit resulteert in beroepsprocedures en herstel, 

waardoor er onvoldoende capaciteit is om aan regulier 

werk toe te komen. Dit maakt deze variant, waarbij 

betaling via een andere uitvoeringsorganisatie zou kunnen 

lopen, voor Toeslagen slechter uitvoerbaar dan het 

verhogen binnen de reguliere systematiek. Daarnaast 

heeft de SVB aangegeven op deze korte termijn een extra 

uitkering aan zorgtoeslagontvangers niet te kunnen 

uitvoeren. Het kabinet acht het daarom niet verantwoord 

om de zorgtoeslag tussentijds te verhogen. 

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 



4. Amendement van het lid 

Alkaya c.s. over het tolvrij 

maken van de 

Westerscheldetunnel per 

2025 (2022D24645) 

 

Het amendement wordt gedekt uit de middelen die zijn 

gereserveerd voor de Regiodeals. Dit budget is bestemd 

voor het bevorderen van brede welvaart.  

De minister van BZK heeft in haar brief van 15 april 

jongstleden het proces voor de selectie van regiodeals in 

2023 uiteengezet. Het kabinet wil daar niet op 

vooruitlopen door nu specifiek voor één project middelen 

vrij te maken. Het aannemen van het amendement leidt 

ertoe dat voor de Regiodeals 261 miljoen euro minder 

beschikbaar is.  

 

De minister van BZK informeert uw Kamer voor aanvang 

van het zomerreces over het proces voor het indienen van 

projecten door regio’s.  

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 

 

5. Amendement van het lid 

Wilders over het verlagen van 

de woonlasten voor sociale 

huurwoningen met 10% 

(2022D24358) 

 

Het kabinet onderschrijft het belang om de koopkracht 

van Nederlandse huishoudens in de gaten te houden. Uit 

de inventarisatie van de maatregelen komt echter naar 

voren dat het niet mogelijk is de huren in 2022 nog te 

bevriezen/verlagen. Wel zal het kabinet in gesprek gaan 

met de woningcorporaties om te kijken of het mogelijk is 

de afgesproken huurverlaging uit de prestatieafspraken 

naar voren te halen.  Het kabinet committeert zich 

bovendien aan de doelstellingen voor klimaat en stikstof. 

Daarom kan het zich niet vinden in de voorgestelde 

dekking.  

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 

6. Amendement van het lid 

Wilders over middelen voor 

het verhogen van de 

inkomensondersteuning AOW 

(2022D24353) 

 

Het kabinet onderschrijft het belang om de koopkracht 

van Nederlandse huishoudens, waaronder die van 

gepensioneerden, in de gaten te houden. Uit de 

inventarisatie van de maatregelen komt naar voren dat 

het technisch implementeerbaar is om de IOAOW te 

verhogen, maar dit kan leiden tot terugvorderingen en 

gaat in tegen de voorgenomen afschaffing van IOAOW. 

Het kabinet committeert zich bovendien aan de 

doelstellingen voor klimaat en stikstof. Daarom kan het 

zich niet vinden in de voorgestelde dekking.  

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 

7. Amendement van het lid 

Wilders over middelen voor 

het verhogen van de 

eenmalige energietoeslag 

(2022D24350) 

 

Het kabinet onderschrijft het belang om de koopkracht 

van Nederlandse huishoudens in de gaten te houden. Uit 

de inventarisatie van de maatregelen komt naar voren dat 

het technisch implementeerbaar is om het budget voor de 

energietoeslag te verhogen, maar dat het onduidelijk is of 

gemeenten deze extra middel kunnen inzetten. Ook 

vergroot dit de kloof tussen huishoudens die deze toeslag 

wel ontvangen en huishoudens die deze toeslag net 

ontvangen. 

 



Het kabinet committeert zich bovendien aan de 

doelstellingen voor klimaat en stikstof. Daarom kan het 

zich niet vinden in de voorgestelde dekking.  

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 

8. Amendement van het lid 

Bisschop over compensatie 

voor de kottervisserij 

(2022D24732) 

 

De visserijsector ondervindt, net als andere sectoren, de 

gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De kabinetslijn is dat 

geen nationale steun wordt verleend aan specifieke 

sectoren. Als reactie op de motie Grinwis (nr. 1448) heeft 

de minister van LNV toegezegd om uw Kamer te 

informeren over de haalbaarheid van een mogelijke 

overbruggingsregeling, bijvoorbeeld binnen het Europees 

Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds.  

 

Naar het oordeel van het kabinet is het amendement van 

het lid Bisschop voorbarig, gezien de toezegging die de 

minister van LNV heeft gedaan als reactie op de motie 

Grinwis. Het kabinet verzoekt de heer Bisschop dan ook 

om de brief van de minister van LNV af te wachten. 

 

Het aannemen van het amendement leidt ertoe dat 10 

miljoen euro wordt onttrokken uit de begrotingsreserve 

visserij en dat deze 10 miljoen euro niet meer 

beschikbaar is voor de uitvoering van beleidsvoornemens 

en bestuurlijke toezeggingen op het terrein van de 

visserij.   

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 

 

9. Amendement van het lid 

Stoffer over meer budget 

voor het sluizencomplex 

Kornwerderzand 

(2022D22416) 

 

Het amendement wordt gedekt uit de middelen die zijn 

gereserveerd voor de Regiodeals. Dit budget is bestemd 

voor het bevorderen van brede welvaart.  

 

De minister van BZK heeft in haar brief van 15 april 

jongstleden het proces voor de selectie van regiodeals in 

2023 uiteengezet. Het kabinet wil daar niet op 

vooruitlopen door nu specifiek voor één project middelen 

vrij te maken. Het aannemen van het amendement leidt 

ertoe dat voor de Regiodeals 10 miljoen euro minder 

beschikbaar is. 

 

De minister van BZK informeert uw Kamer voor aanvang 

van het zomerreces over het proces voor het indienen van 

projecten door regio’s.  

 

Oordeel: het kabinet ontraadt het amendement om 

bovengenoemde redenen. 

 

 

 


