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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT1
Vastgesteld 2 mei 2006
Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.
De leden van de commissie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940–1945 in verband met de vereenvoudiging van de wet systematiek
toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van
wijzigingen van andere en ondergeschikte aard.
In de memorie van toelichting lezen deze leden «De (verlaagde) inkomensafhankelijke premie (4,4%) die uitkeringsgerechtigden met ingang van
2006 moeten gaan betalen over de WUV/WUBO uitkering wordt niet in
deze vergelijking betrokken. Ik ben van plan voor de regeling van de integrale compensatie van dit onderdeel van de premie een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen.» (p. 3) Kan in dit verband worden meegedeeld
wanneer dit wetsvoorstel zal worden ingediend? Kan tevens worden
vermeld waarom er niet voor is gekozen om de compensatie van de inkomensafhankelijke premie in het voorliggende wetsvoorstel te regelen? De
laatste vraag van de commissieleden is op welke wijze de compensatie
voor de inkomensafhankelijke premie die uitkeringsgerechtigden betalen
over hun WUV/WUBO uitkering, gestalte zal krijgen.
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Vertrouwende, dat deze vragen volledig en tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Van Leeuwen
De griffier van de commissie,
Janssen
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