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Geachte Kamerleden,
Woensdag sluit de schriftelijke inbreng Verslag Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor
chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek
van specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de
grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten – 33726. Naar verwachting zal kort
na deze datum een plenair debat volgen.
Onze zorgen
De PG-organisaties maken zich grote zorgen over de koopkrachteffecten die de bezuiniging op de
gerichte compensatiemaatregelen voor onze achterban zullen hebben. Zolang de overheid er niet
in slaagt om de samenleving zo in te richten dat iedereen hieraan naar vermogen mee kan doen,
zullen mensen met een beperking meerkosten hebben. Een goede compensatie van deze
meerkosten voor mensen met een beperking binnen een landelijk kader blijft dan essentieel.
Wij vragen u bij de behandeling van het voorliggende wetsvoorstel aandacht te vragen voor de
onderstaande punten.
Koopkracht
•
De koopkrachtontwikkeling van mensen met beperking is al jaren slechter dan die van
mensen zonder beperking. Door de bezuiniging op de beschikbare budgetten zullen ook deze
voorstellen, zelfs als het de gemeenten gaat lukken mensen gericht te compenseren, leiden
tot meer dan gemiddeld koopkrachtverlies voor mensen met een beperking. Zie hiervoor het
Nibud-rapport in de bijlage. Overigens, de uiteindelijke cijfers zullen voor 2015 nog negatiever
uitvallen, omdat dan ook de 33% korting op de eigen bijdragen wordt afgeschaft, de fiscale
aftrekregeling wordt beperkt en gemeenten tot 100% eigen bijdrage kunnen gaan heffen.
•
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de betaalbaarheid van de zorg. Door het overhevelen
van taken uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet zal de premie van de
zorgverzekeringswet en het eigen risico naar verwachting stijgen. Wij willen u vragen ervoor

•

te zorgen dat een verhoging van het eigen risico niet opnieuw het zwaarst de mensen treft die
ieder jaar hun eigen risico kwijt zijn door een chronische aandoening of handicap.
Mensen met een beperking in AWBZ instellingen hebben nu vaak al onvoldoende inkomen.
Betrek die moeilijke inkomenssituatie bij de vormgeving van de WLZ en zorg ervoor dat de
(zogenaamde vrijwillige) eigen bijdragen niet leiden tot een stapeling van kosten, waardoor
mensen niet meer mee kunnen doen.

Nieuwe compensatieregelingen
•
De doorstart van een aangepaste fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten zoals in het
Herfstakkoord is afgesproken, zal een deel van de koopkrachtachteruitgang voor mensen met
een beperking wegnemen en biedt een goed landelijk kader voor gerichte compensatie van
daadwerkelijke meerkosten in verband met handicap of ziekte.
•
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2014 via de Wmo aanvullend inkomenssteun gaan bieden
aan chronisch zieken en gehandicapten. Dit heeft het kabinet onlangs besloten. De vraag is
wel of gemeenten in 2014 nog gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid gelet op de late
bespreking in de Kamer. Ook is het de vraag of deze vorm van inkomenssteun terugkomt in
de WMO 2015 die binnenkort naar de Kamer wordt gestuurd. Wij vragen u daarop te letten.
•
Daarnaast zou het goed zijn als gemeenten voor deze inkomenssteun kunnen beschikken
over persoonsgegevens van het CAK, uit Wtcg, CER en korting op eigen bijdragen. Door deze
gegevens beschikbaar te stellen, kan ervoor worden gezorgd dat juist de mensen die
geconfronteerd worden met een forse koopkrachtachteruitgang goed in beeld zijn bij de
gemeente. Zou u hiervoor willen ijveren?
•
Verder is er behoefte aan een handreiking voor gemeenten om op een gerichte manier
invulling te geven aan inkomensondersteuning voor mensen met een beperking. Zou u er op
aan willen dringen dat die wordt ontwikkeld? Betrek hierbij ook de PG-organisaties en de
goede ervaringen die bijvoorbeeld in Amsterdam zijn opgedaan met de Amsterdamse
Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten. (ATCG)
Zorgvuldigheid beleid
•
Er wordt aan de compensatieregelingen al jaren gesleuteld. Dit levert veel onrust en ook veel
bureaucratische rompslomp op. Kunt u zorgen voor moratorium? Regelingen blijven dan
langere tijd van kracht, waardoor mensen met een beperking niet ieder jaar op een ander
wijze gecompenseerd worden voor hun meerkosten.
•
De stapeling van kosten voor mensen met een beperking is al jaren een probleem. Zorg bij de
keuzes die gemaakt worden t.a.v. de financiering van AWBZ, ZVW en Wmo en de vormgeving
van eigen bijdrage-regelingen dat een stapeling van kosten voor mensen met een beperking
wordt voorkomen. Wij vragen u bovendien aan te dringen op het monitoren van lokaal en
landelijk beleid dat de inkomenspositie van onze achterban raakt.

•

De PG-organisaties vragen tot slot uw aandacht voor het tijdstip van de behandeling van dit
wetsvoorstel in relatie tot de beoogde inwerkingtreding. Het wetsvoorstel behandelt de afschaf
van regelingen in 2014, waarover dan in 2015 nog besluitvorming in Tweede en Eerste kamer
moet plaatsvinden. Vraag is of dit past bij een zorgvuldig besluitvormingsproces en recht doet
aan behoorlijk bestuur van de overheid.

Wij vertrouwen erop dat u deze punten wilt meenemen in het komende debat.
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