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22815 Regels met betrekking tot de verlening van
voorzieningen aan gehandïcapten (Wet
voorzieningen gehandicapten)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 juli 1993

Hierbij stel ik u mede namens de Staatssecretarissen van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur ervan in kennis dat het kabinet vrijdag 2 jul i jl.
akkoord is gegaan met het voorstel de beoogde invoeringsdatum voor de
WVG te verschuiven van 1 januari 1994 naar 1 april 1994.

Deze verschuiving vloeit voort uit het bestuurlijk overleg dat ik met de
VNG heb gevoerd. Zoals bekend is in het bestuursaccoord over de WVG
een invoeringstermijn van zes maanden na publikatie van de wet met de
VNG overeengekomen. Door de verschuiving naar 1 april 1994 blijft deze
termijn, die nodig is voor een zorgvuldige voorbereiding van de
overdracht naar en invoering door de gemeenten, gehandhaafd. Het
Kabinet gaat er daarbij van uit dat de Eerste Kamer de behandeling van
het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk na het zomerreces zal afronden,
zodat publikatie rond 1 oktober 1993 mogelijk is.

De invoering per 1 april 1994 heeft betrekking op de overdracht van
de woon– en leefvoorzieningen naar de gemeenten. De invoeringsdatum
voor de overdracht van VROM-woonvoorzieningen (ADL-clusters en
woningaanpassingen boven f45 000,-) en van zorgvoorzieningen uit de
AAW naar de zorgverzekeraars, resp. de AWBZ blijft gehandhaafd op
1 januari 1994.

Eveneens per 1 januari 1994 zullen de bepalingen van de WVG in
werking treden, die de beperking van de verzekeringsplicht en premie–
plicht tot de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de AAW regelen (artikelen
12, onder A, en 21).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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