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A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 17 september 2008

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bij brief van
17 juli 2008 de Voorzitter van de Eerste Kamer geïnformeerd over het
onderhavige wetsvoorstel en daarbij opgemerkt dat het streven van het
kabinet erop gericht is de behandeling van dit wetsvoorstel parallel te
laten lopen met de behandeling van het Belastingplan 20091.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin2 heeft daarop bij brief van 12 september 2008 gereageerd.

De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schrifte-
lijke overleg.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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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, 17 juli 2008

Namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris
van Financiën vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In de brief van 29 april jongstleden (Kamerstukken II 2007/08, 29 689,
nr. 188) aan de voorzitter van de Tweede Kamer hebben de hiervoor
genoemde bewindslieden de contouren van een nieuwe regeling voor de
tegemoetkoming in de meerkosten van chronisch zieken en gehandi-
capten uiteengezet. De nieuwe regeling bevat een combinatie van speci-
fieke en generieke elementen. De specifieke elementen betreffen de intro-
ductie van een nieuwe, op de doelgroep toegespitste, forfaitaire regeling,
een verlaging van de eigen bijdrage voor de AWBZ en de invoering van
een beperkte fiscale regeling. Het generieke deel betreft de algemene
inkomenscompensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten alsmede de
compensatie in de huurtoeslag voor ouderen. Gelet op de samenhang van
de genoemde maatregelen hecht het kabinet eraan deze maatregelen
integraal in één wetsvoorstel op te nemen. Voor een belangrijk deel komt
deze regeling in de plaats van de buitengewone uitgavenregeling in de
inkomstenbelasting die met ingang van 1 januari 2009 komt te vervallen.
Het is dan ook de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 januari 2009
inwerking treedt.

Tijdens het Algemeen Overleg «Financiële tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten» op 1 juli jongstleden1, hebben de genoemde
bewindslieden aan de Tweede Kamer toegezegd dat het wetsvoorstel met
de beoogde nieuwe regeling op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zal
worden aangeboden. Tijdens dit Algemeen Overleg hebben de bewinds-
lieden tevens opgemerkt dat van de kant van het kabinet het streven erop
is gericht de behandeling van het wetsvoorstel nagenoeg parallel te laten
lopen met de behandeling van het Belastingplan 2009.

Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u bij de planning van uw werk-
zaamheden voor het najaar van 2008 rekening zou willen houden met het
voorgaande.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

1 Kamerstukken II 2007–2008, 29 689, nr. 218.
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2008

Naar aanleiding van uw brief van 17 juli 2008 inzake het wetsvoorstel
tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (Wtmg)
heeft de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en
Gezin in haar vergadering van 9 september 2008 besloten het volgende
onder uw aandacht te brengen.

In uw brief verzoekt u de Eerste Kamer bij de planning van de werkzaam-
heden rekening te houden met de beoogde inwerkingtreding van de
Wtmg op 1 januari 2009.
De commissie heeft echter met bezorgdheid kennis genomen van de
krappe planning in het indicatief tijdschema voor behandeling van de
Wtmg in de Tweede Kamer en wil u in verband daarmee reeds in dit
stadium wijzen op het volgende.

In de eerste plaats merkt de commissie naar aanleiding van dat schema
op dat de procedure van de volgtijdige behandeling van de Wtmg en het
Belastingplan 2009 zodanig moet zijn opgezet dat ook de Eerste Kamer in
de gelegenheid wordt gesteld om voor beide onderwerpen te komen tot
een zorgvuldige en afgewogen besluitvorming.

In de tweede plaats merkt de commissie op dat de voorgestelde gecompli-
ceerde besluitvormingsprocedure er in geen geval toe mag leiden dat
betrokkenen vanaf 1 januari 2009 de nadelige financiële consequenties
van die procedure ondervinden. De doelgroep van de nieuwe
tegemoetkomingsregeling in de Wtmg mag met andere woorden per
1 januari 2009 niet geconfronteerd worden met een «gat», maar moet per
die datum òf vallen onder die nieuwe tegemoetkoming, òf vanaf die
datum verzekerd zijn van voortzetting van de buitengewone uitgaven-
regeling in de inkomstenbelasting.

De commissie vraagt uw bijzondere aandacht voor het voorgaande en ziet
uw reactie met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin,
T. M. Slagter-Roukema
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