
31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor
chronisch zieken en gehandicapten (Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten)

B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT, DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2008

In reactie op uw brief van 12 september jl.1 aan de minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport inzake de parlementaire behandeling van het
Wetsvoorstel tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg),
kunnen wij u het volgende mededelen.

Zoals u in uw brief opmerkt, is er weinig tijd beschikbaar voor de behan-
deling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. Dit laat onverlet dat
uiteraard ook de Eerste Kamer in de gelegenheid moet zijn om tot een
zorgvuldige en afgewogen besluitvorming te komen. Het kabinet reali-
seert zich dat terdege.

Inmiddels hebben wij begrepen dat de Tweede Kamer alles op alles zal
zetten om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen. Tijdens
haar procedurevergadering op 11 september jl. heeft de vaste commissie
voor Volksgezondheid Welzijn en Sport uit de Tweede Kamer besloten het
wetsvoorstel in procedure te nemen. Op 14 oktober zal zij haar verslag
uitbrengen.

Het kabinet zal er van zijn kant alles aan doen om de beide Kamers in de
gelegenheid te stellen om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen.
Mocht u in dat kader prijsstellen op bijvoorbeeld een technisch overleg
over het wetsvoorstel, dan zijn wij daar graag toe bereid.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner

De staatssecretaris van Financiën,
J. C. de Jager
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