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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33045 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het 

recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht  

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer.  D66, VVD, 

SGP, CDA en  PVV stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel C, vijfde, zesde en zevende lid van artikel 2a 

Artikel I, onderdeel C, vierde lid van artikel 2a  

8 (Van der Staaij/Dijkstra) 

Het bijgevoegde amendement beoogt huishoudens waarbij het zorggebruik voldoende is 

voor twee of meer tegemoetkomingen, te ontzien bij de inkomenstoets. Het amendement 

heeft tot gevolg dat een huishouden door de inkomenstoets ten hoogste één 

tegemoetkoming verliest. De inkomenstoets die leidt tot het verlies van twee of meer 

tegemoetkomingen zou de betrokken huishoudens te hard treffen. In het voorgestelde 

artikel 2a van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten worden met het 

oog op de bovenbedoelde matiging van de inkomenstoets een nieuw vijfde en zesde lid 

ingevoegd. Het ingevoegde vijfde en zesde lid voorzien in een aantal gevallen waarin de 

inkomenstoets niet geldt voor belanghebbende. Dit betekent dat indien het zorggebruik 
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voldoende is voor een tegemoetkoming voor de betrokken belanghebbende recht bestaat 

op een tegemoetkoming, ongeacht het toetsingsinkomen.  

Het nieuw ingevoegde vijfde lid ziet op de meerderjarige belanghebbende. De 

inkomenstoets geldt in de eerste plaats niet voor een meerderjarige belanghebbende 

indien zijn partner op basis van diens eigen zorggebruik, recht heeft op een hogere 

tegemoetkoming of een even hoge tegemoetkoming als belanghebbende en ouder is dan 

belanghebbende. Het buiten toepassing blijven van de inkomenstoets betekent dat de 

belanghebbende bij voldoende zorggebruik, ongeacht het toetsingsinkomen, recht heeft op 

een tegemoetkoming. De inkomenstoets geldt in de tweede plaats niet voor een 

meerderjarige belanghebbende indien een minderjarig kind dat behoort tot het huishouden 

van belanghebbende op basis van diens eigen zorggebruik recht heeft op een hogere 

tegemoetkoming dan de belanghebbende.  

Het ingevoegde zesde lid ziet op de minderjarige belanghebbende. De inkomenstoets geldt 

niet voor een minderjarige belanghebbende indien het zorggebruik van een persoon die 

behoort tot het huishouden van belanghebbende, voldoende is voor een hogere 

tegemoetkoming of een even hoge tegemoetkoming en die persoon ouder is dan 

belanghebbende.  

Het ingevoegde vijfde en zesde lid leiden ertoe dat de inkomenstoets hetzij leidt tot het 

verlies van de hoogste tegemoetkoming door het huishouden hetzij, in het geval er geen 

sprake is van een hoogste forfait, leidt tot verlies van de tegemoetkoming door het oudste 

lid van het huishouden. Het verlies van de hoogste tegemoetkoming dan wel, bij het 

ontbreken daarvan, van de tegemoetkoming van het oudste lid van het huishouden, houdt 

in het verlies van ten hoogste een tegemoetkoming per huishouden.  

De matiging van de inkomenstoets verlaagt de jaarlijkse besparingen in verband met het 

inkomensafhankelijk maken van de tegemoetkoming met € 15 mln. De bedragen van de 

tegemoetkomingen in het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

worden derhalve over het tegemoetkomingsjaar 2012 met 4% verlaagd. 

Aangenomen. Voor: D66, VVD, SGP, CDA en de PVV 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel C, artikel 2a, eerste lid 

Artikel I, onderdeel C, artikel 2a, derde lid 

7 (Wiegman-van Meppelen Scheppink/Klijnsma) 

Met dit amendement bewerkstelligen de indieners dat de inkomensgrens naar boven wordt 

bijgesteld. De WTCG dient terecht te komen bij chronisch zieken en gehandicapten die 

vanwege hun beperking hoge meerkosten hebben. Door de tegemoetkoming 

inkomensafhankelijk te maken, is niet alleen het hebben van een handicap of chronische 

ziekte bepalend voor een tegemoetkoming, maar ook het inkomen. De oorspronkelijke 

grens sluit een te grote groep uit van het krijgen van een tegemoetkoming. Wanneer deze 

grens naar boven wordt bijgesteld zorgt dit ervoor dat ook mensen met een beperking met 

een modaal inkomen recht op een tegemoetkoming krijgen. Voor de nieuwe hoogte van 

het toetsingsinkomen voor het recht op een tegemoetkoming is de maximum grens van de 

zorgtoeslag voor het jaar 2012 overgenomen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 
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Moties 
TK 32.575 / 33.045, nr. 7 (Wiegman-van Meppelen Scheppink) over het investeren van 
niet-uitgekeerde bedragen 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 
 
TK 32.575 / 33.045, nr. 8 (Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s.) over mensen met een 
auditieve beperking 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en het 
CDA 
 
TK 32.575 / 33.045, nr. 9 (Klijnsma c.s.) over overleg over beleidsvoornemens 
Ingetrokken 
 
TK 32.575 / 33.045, nr. 10 (Klijnsma/Voortman) over coulanceregeling  
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 
 
TK 32.575 / 33.045, nr. 11 (Klijnsma c.s.) over het inkomensafhankelijk maken van de 
Wtcg 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 

 

 


