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35 146 Wijziging van de Wet langdurige zorg om 
toegang tot deze wet te bieden aan mensen die 
vanwege een psychische stoornis blijvend 
behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 
uur per dag zorg nabij 

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN DE LANGE 
Ontvangen 24 juni 2019 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Artikel V wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. De voordracht voor een koninklijk besluit als bedoeld in het eerste lid 

wordt, indien het de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, betreft, 
niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers 
der Staten-Generaal is overgelegd. 

Toelichting  

Dit wetsvoorstel treedt in werking op een bij koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit amendement regelt dat 
de voordracht voor het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding van 
artikel I, onderdeel C, regelt niet eerder kan worden gedaan dan vier 
weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. Dat artikelonderdeel regelt dat artikel 3.2.2 van de Wet 
langdurige zorg, inhoudende het driejaarscriterium, wordt afgeschaft. De 
indieners zijn van mening dat dit driejaarscriterium op termijn afgeschaft 
kan worden als duidelijker in beeld is wat de uitwerking van deze 
wetswijziging is. Naast de consequenties voor de risicoverevening en de 
financiële effecten van het uitgangspunt «geld volgt cliënt» kunnen er ook 
gevolgen bestaan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 
de behandeling van patiënten met psychiatrische problematiek in de 
Zorgverzekeringswet. Er wordt immers een inhoudelijk criterium in de Wet 
langdurige zorg toegevoegd waar ook nog nadere regels aan kunnen 
worden gesteld. Het vervangen van een criterium gebaseerd op jaren in 
een inhoudelijk criterium is wenselijk volgens de indieners maar zoals ook 
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uit de MvT bij dit wetsvoorstel naar voren komt zijn veel van de gevolgen 
tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel nog niet in kaart gebracht. 

Slootweg 
De Lange
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