Regeling van de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van
,
houdende het uitzonderen van letselschade-uitkeringen
voor de toepassing van de vermogensinkomensbijtelling
in de eigen bijdragen voor het beschermd wonen en voor
zorg op grond van de Wet langdurige zorg

1523562-190071-Z
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op de artikelen 3.3.1.2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit langdurige
zorg en 3.2, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;
Besluit:

Artikel I
De Regeling langdurige zorg wordt gewijzigd als volgt:
A
Onder vernummering van de artikelen 4.1 tot en met 4.7 tot 4.2 tot en met 4.8
wordt voor artikel 4.2 (nieuw) een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4.1
Van de vermogensgrondslag, bedoeld in artikel 3.3.1.2, tweede of derde lid, van
het Besluit, wordt het vermogensbestanddeel afgetrokken dat een
schadevergoeding vormt voor letselschade waarvan de hoogte is vastgelegd in
een overeenkomst of rechterlijke uitspraak.
B
Artikel 4.2 (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel a wordt “4.2” vervangen door “4.3”.
2. In onderdeel b wordt “4.3” vervangen door “4.4”.
3. In onderdeel c wordt “4.4” vervangen door “4.5”.
4. In onderdeel d wordt “4.5” vervangen door “4.6”.
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C
In de artikelen 4.3, aanhef, 4.4, eerste lid, aanhef, 4.5, aanhef, (nieuw) wordt
“artikel 4.1” telkens vervangen door “artikel 4.2”.
D
In artikel 4.6, aanhef, (nieuw) wordt “artikel 4.1” vervangen door “artikel 4.2” en
wordt “artikelen 4.2 tot en met 4.4,” vervangen door “artikelen 4.3 tot en met
4.5,”.

Artikel II
De Uitvoeringsregeling Wmo 2015 wordt gewijzigd als volgt:
A
In artikel 2a, vierde lid, wordt “derde lid” vervangen door “tweede lid”.
B
Onder vernummering van de artikelen 9 tot en met 21 tot 10 tot en met 22 wordt
voor artikel 10 (nieuw) een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 9
Van de vermogensgrondslag, bedoeld in artikel 3.2, tweede of derde lid, van het
Besluit, wordt het vermogensbestanddeel afgetrokken dat een schadevergoeding
vormt voor letselschade waarvan de hoogte is vastgelegd in een overeenkomst of
rechterlijke uitspraak.
C
In artikel 13, eerste tot en met vierde lid, (nieuw) wordt “artikelen 9 tot en met
11,” telkens vervangen door “artikelen 10 tot en met 12,”.

Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal (met toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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