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Geachte Commissieleden,
Vandaag hebben Platform VG en de CG-Raad in Nieuwspoort het Nibud-rapport
‘inkomenseffecten van het afschaffen van een aantal specifieke regelingen ter
compensatie van meerkosten van mensen met een beperking en meerkosten’
gepresenteerd. Concreet gaat het over het laten verdwijnen van de Wet
Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten, de Compensatie Eigen Risico
Zorgverzekeringswet en de fiscale Regeling Specifieke zorgkosten. De
cliëntenorganisaties maken zich grote zorgen over het inkomensverlies voor
chronisch zieken en mensen met een beperking. Wij roepen u op bij de algemene
en financiële beschouwingen na Prinsjesdag en in de begrotingsbehandelingen van
VWS, SZW en Financiën ervoor te zorgen dat de gelden die binnen het
Regeerakkoord beschikbaar zijn voor compensatie van de afschaf van de WTCG, de
fiscale aftrek bijzonder zorgkosten en de compensatie eigen risico gericht bij
mensen met beperkingen terecht gaan komen.
In het Regeerakkoord staat dat er een nieuwe maatwerkregeling op gemeentelijk
niveau gemaakt wordt. Hier was oorspronkelijk 750 miljoen voor beschikbaar,
terwijl in de bestaande compensatieregelingen 1,3 miljard beschikbaar was. Uit
berichten van VNG en VWS wordt duidelijk dat de regering er voor kiest om de
structureel vrijkomende middelen (vanaf 2017 700 miljoen) over te hevelen naar
het gemeentefonds. Deze middelen zijn niet geoormerkt en zoals het plan nu is,
komt er geen specifieke maatwerkvoorziening en worden er voor de besteding van
de gelden geen aanvullende voorwaarden voor gemeenten gesteld.
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om te zorgen voor een evenwichtige inkomensverdeling van mensen. Wij
constateren dat meer dan 1 miljoen chronisch zieken en gehandicapten de
komende jaren geconfronteerd worden met een substantiële
inkomensachteruitgang, waarbij het voor een groot deel gaat om mensen met een
minimum inkomen tot modaal. Wij constateren bovendien dat de
inkomensachteruitgang gelijk loopt aan een ambitieuze decentralisatie agenda in
het sociale domein onder inboeken van forse bezuinigingen. Het risico bestaat dat
de compensatiegelden door de bezuinigingsdoelstelling van de decentralisatie en
het tempo waarin nieuwe beleid ontwikkeld wordt, niet bij de mensen met een
beperking en meerkosten terecht gaan komen.
Tegen deze achtergrond pleiten wij ervoor de gelden die structureel beschikbaar zijn
voor een maatwerkregeling binnen een kader gericht bij de doelgroep van mensen
met een beperking en meerkosten terecht te laten komen. Overwegende dat de
overheid grip wil houden op een evenwichtige inkomensverdeling voor mensen met
en zonder beperking, overwegende dat de structurele gelden in een administratief
eenvoudig en op de doelgroep gerichte manier ingezet worden, overwegende dat
de nieuwe systematiek moet aansluiten bij de werkwijze van gemeentes stellen wij
het volgende voor:
- Zorg voor een basis-tegemoetkoming voor mensen met een beperking en
meerkosten met een inkomen tot modaal via het CAK.
- Garandeer de toegang tot een administratief eenvoudige
compensatieregeling op gemeentelijk niveau binnen het minimabeleid door
een moet bepaling voor de categoriale regeling chronisch zieken op te
nemen.
- Regel maatwerk in inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand.
- Regel een inkomensafhankelijk eigen bijdrage systeem over de stelsels
heen.
Wij vragen u met klem bij de beoordeling van de Miljoenennota aandacht te vragen
voor de inkomenspositie van mensen met een beperking. Ook vragen wij u om
tijdens de financiële en algemene beschouwingen en de begrotingsbehandelingen
van SZW, Financiën en VWS die volgen, ervoor te zorgen dat het structurele geld
dat beschikbaar is voor de nieuwe inkomensmaatwerkregeling voor chronisch
zieken en mensen met een handicap ook bij deze mensen terecht komt. Alleen op
deze manier kan recht gedaan worden aan de landelijke taak om te zorgen voor
een evenwichtige inkomensverdeling voor groepen.
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