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Vergaderjaar 2005–2006

30 034

Bevordering van het naar arbeidsvermogen
verrichten van werk of van werkhervatting van
verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn
en tot het treffen van een regeling van inkomen
voor deze personen alsmede voor verzekerden
die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn
(Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

30 118

Regels omtrent de invoering en financiering van
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
alsmede met betrekking tot de intrekking
van de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en
financiering Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen)
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 25 januari 2006
Tijdens de behandeling van de WIA op 1 november 2005 heb ik aan het lid
Van Leeuwen toegezegd te zullen kijken of de compensatie voor «andere
niet-medische kosten» noodzakelijk is. Dit naar aanleiding van de rapportage «Zorg- en maatschappelijke situatie van mensen met kanker in
Nederland». Hierbij heb ik ook verwezen naar het toen nog lopende NIVEL
onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond en heeft nog
niet geleid tot nieuwe inzichten. Zodra het definitieve rapport beschikbaar
is, zal ik het uw Kamer toesturen.
Mede naar aanleiding van de voorlopige rapportage van het NIVELonderzoek en het onderzoek van de Belastingdienst naar de buitengewone
uitgavenregeling zijn in het Belastingplan 2006 reeds verbeteringen opgenomen van de buitengewone uitgavenregeling. Op dit moment kent de
fiscale buitengewone uitgavenregeling een systematiek die ook rekening
houdt met verborgen kosten die samenhangen met ziekte. Enerzijds
gebeurt dit door de forfaits, anderzijds door de vermenigvuldigingsfactor
voor specifieke uitgaven. Deze vermenigvuldigingsfactor is bij het
Belastingplan 2006 verhoogd van 1,65 naar 2,13. Gemiddeld genomen
zorgt deze verhoging ervoor dat er bijna 90% van de specifieke uitgaven
door de belastingdienst worden vergoed. De doorwerking van de buitengewone uitgavenregeling naar de huur- en zorgtoeslag betekent dat de
specifieke kosten uiteindelijk ruimschoots worden vergoed. De forfaits in
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de buitengewone uitgavenregeling geven daarnaast een compensatie
voor verborgen kosten. Tevens bestaat voor gemeenten de mogelijkheid
om voor verborgen kosten bijzondere bijstand te verstrekken (zowel individueel als categoriaal).
Op verzoek van uw kamer is er op dit moment ook een werkgroep actief
die kijkt naar de mogelijkheden voor integratie van de buitengewone
uitgavenregeling en de zorgtoeslag. Deze werkgroep kijkt niet alleen naar
de mogelijkheden van integratie, maar heeft ook aandacht voor vereenvoudiging, terugdringen van niet-gebruik en zorgen voor een adequate
compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De
compensatie van niet-medische kosten of verborgen kosten zal hierin dan
ook een plaats krijgen. Het rapport van deze werkgroep zal op een
dusdanig tijdstip worden aangeboden dat het nog mogelijk is om voor het
zomerreces 2006 hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus
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