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

T  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 21 juni 2011  

De toenmalige vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) heeft op 22 maart 2011 gesproken over 
de vierde voortgangsrapportage Wtcg (31 706, 43). Naar aanleiding 
daarvan is op 5 april 2011 een brief gestuurd aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
De minister heeft op 26 april 2011 geantwoord dat zij de brief heeft 
doorgestuurd aan de staatssecretaris van Financiën ter beantwoording. 

De staatssecretaris heeft op 15 juni 2011 gereageerd. 

De huidige commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 brengt 
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
Warmolt de Boer 
 

 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD) (vice-voorzitter), 
Linthorst (PvdA), Putters (PvdA), Slagter-
Roukema (SP) (voorzitter), Thissen (GL), Nagel 
(50PLUS), Hermans (VVD), Koffeman (PvdD), 
Kuiper (CU), Meurs (PvdA), Quik-Schuijt (SP), 
Reuten (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), 
Flierman (CDA), Martens (CDA), vac. (CDA), 
Scholten (D66), Backer (D66), M. de Boer 
(GroenLinks), De Lange (OSF), Beuving 
(PvdA), Vlietstra (PvdA), Popken (PVV), 
Frijters-Klijnen (PVV), Van Dijk (PVV), De Grave 
(VVD), Bröcker (VVD) en Beckers (VVD).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT  

Den Haag, 5 april 2011 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en 
Gezin (VWS/JG) heeft op 22 maart 2011 gesproken over de vierde 
voortgangsrapportage Wtcg (31 706, 43). Naar aanleiding daarvan wil de 
commissie de volgende vragen aan u voorleggen. 

Paragraaf 4 van uw brief1 (Regeling specifieke zorgkosten) vormt de 
reactie op de bij de beantwoording van aanvullende vragen van de Eerste 
Kamer over de tweede voortgangsrapportage gedane toezegging2 de 
Kamer – mede namens de staatssecretaris van Financiën – te informeren 
over het gebruik van de Regeling specifieke zorgkosten. 
Naar het oordeel van de commissie is paragraaf 4 van uw brief echter een 
onvolledige reactie. In april 2010 heeft de commissie de toenmalige 
staatssecretaris van VWS namelijk gevraagd3 in een volgende voort-
gangsrapportage een overzicht te verschaffen van de mate waarin nog 
gebruik wordt gemaakt van de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten. 
Tevens heeft de commissie destijds gevraagd aan te geven hoeveel 
mensen er gebruik van maken, om welk bedrag gaat het (gemiddelde en 
spreiding) en wat het budgettaire beslag zou bedragen. De staatssecre-
taris liet toen weten dat pas in het derde kwartaal van 2010 een eerste 
voorzichtige inschatting van deze gegevens kon worden verwacht.4 

De commissie constateert dat in paragraaf 4 van de vierde voortgangsrap-
portage slechts het totaal teruggavebedrag (ongeveer € 520 miljoen) 
wordt genoemd en dat de overige door de commissie in april 2010 
gestelde vragen in deze paragraaf niet worden beantwoord. De commissie 
verzoekt u alsnog om een aanvullende reactie, zodat ook haar vragen uit 
april 2010 worden beantwoord. 

Overigens begrijpt de commissie de door u in paragraaf 4 genoemde 
getallen niet helemaal. Op basis van extrapolatie van de ontvangen 
aangiftes over het jaar 2009 (bijna 90%) blijkt een totaal teruggavebedrag 
van ongeveer € 520 miljoen, terwijl de aftrekposten zijn: geneeskundige 
en heelkundige hulp € 440 miljoen, dieetkosten € 300 miljoen en 
(specifiek voor 2009) eigen bijdragen € 35 miljoen. Dit maakt totaal 775 
miljoen euro. Graag ontvangt de commissie een nadere toelichting op 
deze in paragraaf 4 gegeven bedragen. 

De commissie ziet uw reactie op bovenstaande vragen met belangstelling 
tegemoet. 

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

 

1  31 706, 43, blz. 10–11. 
2  31 706, S, blz. 4. 
3  31 706, R, blz. 4. 
4  31 706, R, blz. 13.
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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, 26 april 2011 

Bij brief van 5 april 2011 (kenmerk 142401.35u) heeft u gevraagd om een 
reactie op vragen over de Regeling specifieke zorgkosten, welke u niet 
aantrof in de vierde Wtcg-voortgangsrapportage. 
Ik heb de staatssecretaris van Financiën gevraagd om uw brief te 
beantwoorden en op uw vragen in te gaan. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. I. Schippers 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 juni 2011 

Bij brief van 5 april 2011 (kenmerk 142401.35u) heeft u de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om een reactie op vragen 
over de Regeling specifieke zorgkosten, welke u niet aantrof in de vierde 
Wtcg-voortgangsrapportage (31 706, 43). Bij brief van 26 april 2011 heeft 
de minister u medegedeeld dat mij is gevraagd om uw brief te beant-
woorden en op uw vragen in te gaan. 

In uw brief verzoekt u alsnog een overzicht te verschaffen van de mate 
waarin nog gebruik wordt gemaakt van de fiscale aftrek van specifieke 
zorgkosten, hoeveel mensen er gebruik van maken, om welk bedrag het 
gaat (gemiddelde en spreiding) en wat het budgettaire beslag zou 
bedragen. 
Daarnaast vraagt u om een nadere toelichting op het in paragraaf 4 van de 
vierde Wtcg-voortgangsrapportage genoemde totale teruggavebedrag 
van ongeveer € 520 miljoen. De vaste commissie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) wijst daarbij op een aantal 
aftrekposten die samen al optellen tot een groter bedrag, namelijk € 775 
miljoen. 

Ik begin met een nadere uitleg over deze € 520 miljoen. Met dit bedrag is 
het budgettaire beslag van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten 
bedoeld.1 De bedragen die door de commissie voor Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) worden genoemd betreffen de 
in aftrek gebracht bedragen. De belastingteruggave die voortvloeit uit de 
in aftrek gebrachte (bruto) bedragen vormt het (netto) budgettaire beslag, 
in casu € 520 miljoen. 
De voor aftrek in aanmerking komende specifieke zorgkosten zijn de 
uitgaven genoemd in artikel 6.17, eerste lid, van de Wet inkomstenbe-
lasting 2001. Voor een deel van de daarin opgenomen uitgaven mag het in 
aftrek te brengen bedrag worden verhoogd overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 6.19 van genoemde wet (vermenigvuldigingsfactor). Deze 
categorie in aanmerking te nemen uitgaven bedraagt in totaal € 1185 
miljoen.2 De op dit totaal toe te passen verhoging bedraagt in totaal € 839 
miljoen. 
Voor de andere categorie specifieke zorgkosten (genees- en heelkundige 
hulp en reiskosten ziekenbezoek) bedragen de in aftrek gebrachte 
uitgaven € 478 miljoen. 
Het totaal van de in aftrek gebrachte uitgaven voor specifieke zorgkosten 
komt daarmee op € 2514 miljoen. Op dit bedrag dient de zogenoemde 
drempel in mindering te worden gebracht. Deze bedraagt € 652 miljoen, 
waarmee de totaal relevante aftrek uitkomt op € 1862 miljoen. 
Voor de berekening van het budgettaire beslag wordt op dit laatste bedrag 
het zogenoemde marginale tarief in de inkomstenbelasting toegepast, in 
casu een gemiddeld tarief van 28,3%. De totale teruggaaf, zijnde het 
budgettair beslag van de regeling, komt daarmee op de eerder genoemde 
€ 528 miljoen. 

Het vorenstaande is per specifieke aftrekpost nader gespecificeerd in 
onderstaande tabel. Daarin is tevens per specifieke zorgpost aangegeven 
hoeveel huishoudens daarvan gebruik maken. In totaal maken ongeveer 
1,3 miljoen huishoudens gebruik van de aftrek voor specifieke zorgkosten. 
Ongeveer de helft daarvan heeft betrekking op personen van 65 jaar of 
ouder. Het gemiddelde bedrag dat als specifieke zorgkosten in aftrek 
wordt gebracht (na aftrek van de drempel) bedraagt ongeveer € 1400. 

 

1  Dit bedrag is overigens gebaseerd op het 
destijds ontvangen deel van de aangiften over 
2009 (83% van het totaal te verwachten 
IB-aangiften 2009). Er is geen aanleiding te 
veronderstellen dat het uiteindelijke bedrag 
substantieel zal afwijken. 
2  De hier genoemde bedragen zijn afgeronde 
bedragen. Totalen kunnen daardoor afwijken.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 31 706, T 4



Specifieke zorgkosten bedrag in mln Aantal 
huishoudens 

(x 1000) 

voorgeschreven medicijnen 130 697 
hulpmiddelen 217 474 
aanpassingen aan woning 39 24 
andere aanpassingen 15 18 
vervoer 166 634 
dieet op doktersvoorschrift 306 423 
extra gezinshulp 94 137 
extra uitgaven voor kleding en beddengoed 135 355 
eigen bijdrage AWBZ/Wmo t/m 2008 77 112 
te verhogen specifieke zorgkosten 1 185 1 234 
verhoging 839 965 

totaal 2 024 

genees- en heelkundige hulp 439 734 
reiskosten ziekenbezoek 49 135 

totaal specifieke zorgkosten 2 514 1 332 

drempel -652 
Aftrekbedrag specifieke zorgkosten 1 862 

kosten 528 

Bron: IB-aangiften 2009
 

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

De staatssecretaris van Financiën,
F. H. H. Weekers
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