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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 15 juli 2009
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en
Gezin2 heeft in haar vergaderingen van 12 en 19 mei 2009 gesproken over
de toezegging van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
inzake tandartszorg aan illegalen3, gedaan tijdens de plenaire behandeling
van het wetsvoorstel 31 249 op 28 oktober 2008.
De commissie heeft bij brief d.d. 19 mei 2009 de minister om informatie
verzocht over de uitkomsten van de door de minister naar aanleiding van
deze toezegging gemaakte afweging.
De minister heeft op 13 juli 2009 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin,
Warmolt de Boer
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDH EID, WELZIJN EN
SPORT
Den Haag, 19 mei 2009
In haar vergaderingen van 12 en 19 mei 2009 heeft de commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesproken over uw toezegging inzake
tandartszorg aan illegalen1, gedaan tijdens de plenaire behandeling van
het wetsvoorstel tot 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 (31 249) op 28 oktober 2008.
Naar aanleiding van de tijdens het debat ingediende motie SlagterRoukema c.s. zegde u de Kamer toe bereid te zijn een eventuele wetswijziging in overweging te willen nemen indien uit door u nog uit te voeren
onderzoek zou blijken dat tandartszorg voor illegalen onder medisch
noodzakelijke zorg dient te vallen. U zegde toe de desbetreffende motie
graag te willen betrekken bij het onderzoek en binnen een half jaar een
nadere afweging te zullen maken ten aanzien van een eventuele wetswijziging. De indieners van de motie hebben naar aanleiding van die toezegging besloten haar aan te houden totdat de resultaten van het aangekondigde onderzoek bekend zouden zijn.
De commissie zou thans graag door u geïnformeerd worden over de
uitkomsten van de door u naar aanleiding van deze toezegging gemaakte
afweging.
De voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin,
T. M. Slagter-Roukema
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 juli 2009
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel stroomlijning financiering medisch noodzakelijke zorg aan illegalen (31 249) op 28 oktober
2008, heb ik naar aanleiding van de aangehouden motie SlagterRoukema1 toegezegd een nadere afweging te zullen maken over een
eventuele wetswijziging voor een ruimere vergoeding van tandheelkundige hulp aan illegalen. Deze afweging zal worden gemaakt aan de hand
van gegevens over de effecten voor de tweedelijnszorg, als illegalen niet
de noodzakelijke tandheelkundige zorg kunnen krijgen omdat zij die niet
kunnen betalen.
In verband met de evaluatie van de wet en naar aanleiding van de vraag
om monitoring van deze regeling vanuit zowel de Tweede als de Eerste
Kamer, heeft het CVZ op mijn verzoek op 31 maart 2009 voor de eerste
maal over de regeling gerapporteerd. In deze rapportage heeft het CVZ
geconcludeerd dat de invoering van de wet zonder grote problemen is
verlopen.
De eerste rapportage van het CVZ bevat, zoals ook is aangegeven in de
aanbiedingsbrief bij de VWS-verzekerdenmonitor 20092, nog geen kwantitatieve gegevens. Om deze reden kunnen aan deze gegevens met betrekking tot de tandheelkundige zorg nog geen conclusies worden verbonden.
Het CVZ heeft aangegeven in een volgende rapportage bijzondere
aandacht te zullen besteden aan de tandheelkundige zorg en daarbij ook
te zullen analyseren hoe vaak illegalen gebruik maken van specialistische
tandheelkundige zorg in het ziekenhuis en of sprake is van substitutie.
Ik zal het CVZ vragen om zijn volgende rapportage zo snel mogelijk uit te
brengen en concreet in te gaan op de toegang tot tandheelkundige zorg
voor illegalen, niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin. Na
ontvangst en analyse van deze gegevens zal ik u zo mogelijk dit najaar,
doch uiterlijk bij de VWS-verzekerdenmonitor 2010 uitgebreider en
verdergaander informeren over de uitvoering van dit onderdeel van de
regeling.
Daarmee zal ik tevens voldoen aan mijn toezegging aan de Eerste Kamer
om de effecten te bezien die de wet heeft voor de toegang voor illegalen
tot tandheelkundige hulp.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
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