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Geachte heren Samsom en Bos,

Met deze brief doet het Landelijk Platform GGz een laatste oproep aan de fractievoorzitters en Kamerleden
om de eigen bijdrage voor de ggz ook met terugwerkende kracht, dus per 1 januari 2012 te laten vervallen.
Deze reparatiemogelijkheid levert tevens het voordeel op dat er niet een kostbaar inningssysteem alleen
voor 2012 moet worden opgezet. Wij vragen u om dit voorstel ook tijdens de begrotingsbehandeling in te
brengen en te steunen.
Gedupeerden 2012
Uiteraard was het Landelijk Platform GGz verheugd dat de VVD en PvdA op 1 oktober jl. bij de presentatie
van het deelakkoord besloten om de ggz-specifieke eigen bijdrage per 1 januari 2013 te laten vervallen.
Onze achterban (20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz) heeft hierop positief gereageerd). Maar
tegelijkertijd is iedereen van mening, dat we iets moeten doen voor de patiënten die in 2012 niet gebruik
konden maken van de zorg in de ggz, terwijl zij dit wel hard nodig hadden. Volgens de meest recente cijfers
van het LPGGz, tot en met oktober dit jaar: 14% (173 mensen) is gestopt met zorg, 32% (of 411 mensen)
heeft overwogen om de zorg stop te zetten, 46 % (1.272 mensen) heeft het advies voor opname in een
instelling niet opgevolgd. Volgens cijfers van GGZ Nederland blijkt tevens dat er een toename is van de
(duurdere) crisisopvang met 11%.
Laatste oproep
Het Landelijk Platform GGz heeft op verzoek van de Staat besloten om de bodemprocedure die
oorspronkelijk op 15 oktober jl. gepland stond, aan te houden. Dit verzoek van de Staat kwam direct na de
presentatie van het tussenakkoord van de PvdA en VVD van 1 oktober jl. waarin werd besloten om de eigen
bijdrage in de ggz per 1 januari 2013 te laten vervallen. Het Landelijk Platform GGz heeft besloten om op dit
verzoek van de Staat in te gaan. Maar vragen de fractievoorzitters van de VVD en PvdA alsmede de
Kamerleden wel om met een passende(r) oplossing te komen voor de gedupeerde ggz-patiënten die in 2012
de eigen bijdrage wel hebben moeten betalen. De rechtszaak zal nu begin 2013 plaats vinden. Door dit
uitstel geven we de fractievoorzitters en Kamerleden ruimte om alsnog ook de eigen bijdrage 2012 kwijt te
schelden.
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