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I. ALGEMEEN GEDEELTE 

§ 1. INLEIDING 

Zoals de ondergetekende in de memorie van antwoord naar 
aanleiding van het voorlopig verslag van de Tweede Kamer op de 
begroting van zijn Departement voor het dienstjaar 1962 heeft 
uiteengezet, strekt het onderhavige wetsontwerp er in de eerste 
plaats toe het nog steeds van kracht zijnde bezettingsrecht te ver-
vangen door een op normale wijze tot stand te komen wettelijke 
regeling der verplichte ziekenfondsverzekering. Het vervangen 
van het bezettingsrecht kan intussen zoals ook bij tal van andere 
maatregelen, welke strekken tot vervanging van bezettings-
reeht, slechts plaatshebben door de indiening van een volwaar-
dige wettelijke regeling. Daarbij geeft de urgentie thans einde-
lijk met dat bezettingsrecht te breken enerzijds het voordeel, 
dat niet diepgaand op tal van vraagstukken van de zieken-
fondsverzekcring dient te worden ingegaan, anderzijds het na-
deel, dat een aantal vraagstukken, waarover de discussie in ons 
land nog niet is afgesloten, niet of niet geheel tot oplossing 
kan worden gebracht. Voorts is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt het ziekenfondsrecht, hetwelk thans verspreid is 
over verschillende wettelijke regelingen, in één regeling onder 
te brengen. 

De ondergetekende moge beginnen met te constateren, dat 
het ziekenfondswezen in ons land, gelet op het feit enerzijds 
van een langdurig bestaan en anderzijds op het feit, dat thans 
reeds meer dan twintig jaar een wettelijk geregelde vcrplich-
te ziekenfondsverzekering bestaat, sterk leeft in het rechtsbe-
wustzijn van ons volk. Een poging om de regeling van de 
geneeskundige verzorging op een andere wijze te doen plaats-
hebben dan die, welke aansiuit bij hetgeen historisch gegroeid 
is, lijkt hem dan ook ongewenst. Met name zou hij er reeds thans 
op willen wijzen, dat in het voorliggende wetsontwerp de struc-
tuur en de uitvoeringsorganisatie van de verplichte ziekenfonds-
verzekering in beginsel onaangetast blijven. 

De ondergetekende is in de tweede plaats van oordeel, dat 
met name de omstandigheid, dat in Nederland gedurende 
meer dan twintig jaar een wettelijk verplichte verzekering 
voor loontrekkenden en een aantal daarmede gelijk gestelde 
groepen bestaat, gecombineerd met de omstandigheid, dat de-
ze verzekering in het algemeen tot tevredenheid heeft gefunc-
tioneerd, het vermoeden wettigt, dat het wenselijk is de thans 
tot stand te brengen wettelijke regeling te doen aansluiten bij 
de bestaande. Beide overwegingen hebben ertoe geleid, dat de 
ondergetekende geen uitvoerige beschouwing zou willen geven 
over de rechtsgrond der tot stand te brengen wettelijke re-
geling. Niet omdat de ondergetekende het niet belangrijk 
zou vinden, dat de wetgever zich steeds rekenschap geeft van 
de rechtsgrond voor het overheidsoptreden op welk gebied dan 
ook, doch wel omdat de nieuwe wettelijke regeling in het be-
staande overheidsoptreden geen ingrijpende wijzigingen aan-
brengt. Er bestaat in Nederland een wettelijk geregelde ver-
plichte ziekenfondsverzekering, deze verzekering is een uitne-
mend middel gebleken om in de behoefte aan geneeskundige 
verzorging voor brede lagen van het volk te voldoen; de volks-
gezondheid is erdoor in belangrijke mate gediend en de rege-
ling leeft in het rechtsbewustzijn. 
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Enkele beschouwingen van algemene aard acht de ondergete-
kende nochtans hier van belang. De bestaande verplichte ver-
zekering beperkt zich in hoofdzaak tot de werknemers beneden 
de loongrens van de Ziektewet en enkele groepen van perso-
nen, die geheel of grotendeels uit de kring der loontrekkenden 
zijn voortgekomen. Meer dan eens is de vraag aan de orde ge-
weest, of het aanbeveling verdient de verplichte verzekering 
uit te breiden tot al degenen, ook niet-werknemers, wier in-
komen beneden een zodanige grens ligt. Het tot stand bren-
gen van een zodanige voorziening zou de invoering betekenen 
van een volksverzekering voor geneeskundige verzorging, zij 
het dat die volksverzekering beperkt zou zijn tot personen be-
neden een bepaalde inkomensgrens. 

De ondergetekende heeft gemeend om een tweetal redenen 
deze weg nog niet te moeten begaan. In de eerste plaats zou 
het gieten van deze regeling in de vorm van een volksverze-
kering hem voor een zodanig aantal technische vraagstukken 
geplaatst hebben, dat het hem niet mogelijk geweest zou zijn 
op zeer korte termijn aan het bestaande bezettingsrecht een 
einde te maken, terwijl hij meent, dat anders dan met betrek-
king tot het bezettingsrecht hierover ook nader advies ge-
vraagd had moeten worden aan verschillende adviserende in-
stanties. 

In de tweede plaats heeft de ondergetekende gemeend ook 
daarom nog niet met de gedachte van zulk een beperkte 
volksverzekering te moeten komen, omdat hij het vraagstuk 
van een volksverzekering voor geneeskundige verzorging ten 
principale aan de orde zou willen stellen in verband met de 
dekking van de zogenaamde zware risico's, welke nagenoeg 
voor niemand in de samenleving zijn te dragen en waarvan 
de dekking in het kader van de bestaande verzekering niet 
voldoende is te achten. De ondergetekende stelt zich voor binnen-
kort aan de Sociaal-Economische Raad advies te vragen over de 
wenselijkheid van het tot stand brengen van een volksverzekering 
voor zogenaamde zware risico's in het vlak der genees-
kundige verzorging, over de wijze van financiering en uitvoe-
ring van een zodanige verzekering en over de consequenties, 
die de totstandbrenging ener volksverzekering voor zware risi-
co's heeft voor de bestaande verzekering. 

De ondergetekende zou er de voorkeur aan gegeven hebben 
het vraagstuk der voorzieningen van ziektekosten in zijn ge-
heel, in één wetsontwerp, aan de orde te stellen, doch de om-
standigheid dat zeventien jaren na de bevrijding op dit stuk 
nog steeds bezettingsrecht bestaat en het feit, dat voor het 
vraagstuk van de zware risico's diepgaand beraad wenselijk 
is, maken het naar zijn oordeel onmogelijk deze weg te be-
gaan. 

Het thans voorliggende wetsontwerp is echter zodanig ge-
construeerd, dat het, bij eventuele nadere voorzieningen als 
in de advies-aanvrage aan de S.E.R. bedoeld, een bruikbare 
grondslag biedt om daarop later voort te bouwen. 

Zoals gezegd, meent de ondergetekende ook om die reden 
thans de vraag van de verplichte verzekering voor anderen 
dan loontrekkenden beneden de inkomensgrens buiten beschou-
wing te kunnen laten, hoewel hij ten volle erkent, dat men 
de verplichte ziekenfondsverzekering voor anderen dan loon-
trekkenden zou kunnen zien als een complement op de sociale 
zekerheid, die deze groep vindt in de verplichte ouderdoms-, 
weduwen- en wezen-, en kinderbijslagverzekering. Tal van klei-
ne zelfstandigen en andere niet onder de huidige verplichte 
verzekering vallende personen ontberen vaak in tijden van 
ziekte de nodige middelen om hun gezondheid redelijk te ver-
zorgen. Reeds een niet al te ernstige ziekte met operatie e.d. 
vormt in de gezinnen van vele der hier bedoelde personen een 
ernstige calamiteit. Niet allen komen er toe zich voldoende 
te verzekeren, mede omdat tot dusverre bij de vrijwillige zieken-
fondsverzekering de premieheffing niet naar draagkracht ge-
schiedt en procentueel zwaar drukt voor de verzekerden met 
lage inkomens. Voorts kan een vrijwillige verzekering thans 
slechte risico's weren, hetgeen sociaal tot ongewenste consequen-
ties leidt. Invoering van een volksverzekering voor de zware 
risico's zou aan deze bezwaren tegemoet komen zonder ze 
echter geheel te ondervangen. 

Zou in de toekomst worden besloten zulk een volksverzeke-
ring voor zware risico's in te voeren naast de verplichte zie-
kenfondsverzekering voor loontrekkenden, dan zou daarna 
de vraag van de uitbreiding van de verplichte verzekering 
voor kleine risico's tot anderen dan loontrekkenden opnieuw 
aan de orde komen. Intussen heeft de ondergetekende in het 
hierbijgaande wetsontwerp er naar gestreefd door een herziening 
van de vrijwillige verzekering met invoering van een premie naar 
draagkracht en het afsnijden van de mogelijkheid slechte risico's 
te weren in de positie van de niet-loontrekkenden, die op de 
vrijwillige verzekering zijn aangewezen, een verbetering te bren-
gen. 

Gelijk bekend heeft de vraag of de ambtenaren, uiteraard 
voorzover hun bezoldiging de loongrens niet te boven gaat, al 
dan niet onder de verplichte ziekenfondsverzekering dienen te 
vallen, reeds jaren lang een onderwerp van discussie gevormd. 
Mede ter beantwoording van deze vraag — waarbij immers de 
bijzondere rechtsverhouding van de ambtenaar tot de overheid 
in het geding was — is bij Koninklijk besluit van 13 augustus 
1952 ingesteld de „Staatscommissie van advies inzake de status 
van de ambtenaren". Uit haar op 9 juli 1958 uitgebracht rapport 
bleek, dat in de commissie omtrent de vraag of de ambtenaren 
buiten de verplichte ziekenfondsverzekering dienen te blijven, 
geen eenstemmigheid heerste. Een meerderheid beantwoordde 
deze vraag bevestigend, een minderheid daarentegen sprak zich 
uit vóór het onderbrengen van de ambtenaren onder de ver-
plichte ziekenfondsverzekering. 

Ter adstructie van haar standpunt wees de meerderheid van 
de commissie o.m. op het bezwaar van het bestaan van een loon-
grens in de verplichte ziekenfondsverzekering. Hierdoor zou bij 
onderbrenging van de ambtenaren in de verplichte ziekenfonds-
verzekering een splitsing ontstaan tussen hogere en lagere ambte-
naren, hetgeen in strijd zou komen met de gedachte van het ene, 
alle ambtenaren omvattende, ambtenarencorps, in dienst van de 
overheid werkzaam in het algemeen belang. 

Voorts behoeft naar de mening van de meerderheid van de 
commissie in het treffen van een bijzondere (op het verrichtin-
genstelsel gebaseerde) regeling voor de ambtenaren geen discri-
minatie van de algemene (op het abonnementsstelsel gebaseerde) 
regeling te worden gezien. Immers ook door de werkgevers 
worden aanvullende voorzieningen of gunstiger regelingen ge-
troffen voor hun onder de sociale verzekeringswetgeving vallend 
personeel. 

Vervolgens achtte de meerderheid van de Status-commissie 
het alleszins gemotiveerd, wijl bij verplichte ziekenfondsverzeke-
ring verband bestaat met de dienstbetrekking, indien de wetgever 
aan de besturen van de openbare lichamen de vrijheid zou laten 
om voor de ambtenaren in dienst van die lichamen een eigen 
regeling te treffen. De dienstbetrekking van de ambtenaren 
onderscheidt zich toch, aldus de meerderheid van de commissie, 
van elke andere dienstbetrekking alleen reeds hierdoor, dat het 
de overheid is, die daarin niet alleen de gezaghebbende positie 
uitoefent, welke vergelijkbaar is met die van iedere andere werk-
gever, maar dit steeds doet in haar hoedanigheid van overheid 
en als zodanig ook met betrekking tot deze dienstbetrekking 
eenzijdige overheidsbevoegdheden hanteert. 

Met betrekking tot het discriminatoire karakter van een loon-
grens merkte de minderheid van de commissie op, dat voor de 
verschillende inkomstencategorieën de behoefte aan dekking van 
een ziektekostenrisico niet gelijk is. De beter gesitueerden hebben 
alleen behoefte aan dekking van de grotere risico's, zodat de 
loongrens der verplichte ziekenfondsverzekering een positieve 
functie vervult, welke bij de invoering van een uniforme ziekte-
kostenverzekering voor de ambtenaren zou ontbreken. De min-
derheid zag dan ook in het bestaan van een loongrens in de 
verplichte ziekenfondsverzekering geen beletsel om de ambte-
naren onder deze verzekering te brengen. 

De minderheid van de commissie zag echter in een afzonder-
lijke regeling voor de ambtenaren, steunend op het verrichtin-
genstelsel, wel een discriminatie van de ziekenfondsverzekering, 
welke voor belangrijke delen der medische verzorging het abon-
nementsstelsel kent. 
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Na langdurige afweging van de hierboven weergegeven argu-
mcnten van de meerderheid en minderheid der Status-commis-
sie heeft de regering gemeend aan het standpunt van de meer-
derheid de voorkeur te moeten geven. Zij heeft daarbij in het 
bijzonder doen gelden het argument van de aan de verplichte 
ziekenfondsverzekering verbonden loongrens, welke ook naar 
haar mening een ongewenste scheiding in het ambtenarencorps 
zou te weeg brengen. Daarbij komt dat er reeds voor het politie-
personcel en voor de ambtenaren in dienst van de provinciën en 
van 805 gemeenten afzonderlijke regelingen zonder loongrens 
zijn, neergelegd in de rechtspositieregelingen van de betrokken 
ambtenaren, welke bevredigend werken. Zoals de Minister van 
Binnenlandse Zaken in de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer der Staten-üeneraal bij diens begroting voor het 
jaar 1962 heeft medegedeeld, heeft de Ministerraad dan ook in 
beginsel besloten om voor het rijkspersoneel een definitieve 
ziektekostenregeling te treffen, gebaseerd op het verrichtingen-
stelsel. Onder deze omstandigheden meende de ondergetekende 
ervan te moeten afzien de ambtenaren onder de ontworpen wet-
telijke regeling te brengen. 

Bij de keuze van het uitgangspunt van de definitieve rege-
ling van het ziekenfondswezen moet met verschillende gege-
venheden rekening worden gehouden. Hiertoe heeft de onder-
getekende in de eerste plaats gerekend de ontwikkeling van 
het sociaal-politieke en sociaal-medische denken over de mate-
rie van het ziekenfondswezen. Het wil hem voorkomen, dat 
deze beide elkaar niet dekken. Wat het sociaal-politieke den-
ken betreft, zij hier herinnerd aan het feit, dat dit sinds het 
begin dezer eeuw steeds sterk in de richting der verplichte 
verzekering is gegaan. In zoverre het Ziekenfondsenbesluit 
die verplichte verzekering bracht, sloot het dus nauw aan bij 
de vóór mei 1940 te onzent reeds levende gedachten. De vak-
beweging met name heeft de totstandkoming der ve:plichte 
verzekering als de verwezenlijking van één harer belangrijke 
wensen gezien en zij beschouwt deze verzekering als een der 
pijlers van de sociale zekerheid. Wel is men zich in de kringen 
der vakbeweging bewust van bepaalde gebreken, welke aan het 
huidige stelsel kleven, doch, ziet de ondergetekende het goed, 
dan zal men deze gebreken liever willen wegnemen met hand-
having van het stelsel der verplichte verzekering dan door aan 
het stelsel der ziekenfondsverzekering het element der ver-
plichting te ontnemen. 

Uit andere kringen hoort men pleidooien, welke ervan uit-
gaan, dat het element der verplichting in het huidige tijdsbestek 
noch noodzakelijk noch wenselijk is voor de ziekenfondsver-
zekering. Niet wenselijk, omdat hierdoor de wezenlijke vrijheid 
niet tot het centrale gegeven van het stelsel wordt gemaakt; 
niet noodzakelijk, nu het Nederlandse volk zo overtuigd is van 
de waarde der verzekering, dat bij het wegvallen der verplich-
ting de kring der verzekerden nagenoeg gelijk zou blijven. 

De arbeiderswereld staat blijkens de uitlatingen in de vak-
beweging terzake tegenover deze laatste gedachtengang wan-
trouwig. Men is van oordeel, dat, al moge dit in de huidige 
pe: iode van welvaart wellicht voor grote — evenwel niet voor 
alle — groepen zo zijn, toch reeds bij een kleine recessie in 
de conjunctuur, met de dan intredende verhoging van het aan-
tal werklozen en de verhoogde bestaansonzekerheid, een 
ander beeld zal ontstaan. Hierbij moet er aan worden herin-
nerd, dat de huidige verplichte verzekering ook geldt voor 
degenen, die onder de wettelijke wachtgeld" en werkloosheids-
verzekering vallen (alsmede voor hen, die ziekengeld krach-
tens de Ziektewet en in de meeste gevallen uitkering krach-
tens de Ongevallenwetten ontvangen). Daar komen dan nog 
andere argumenten bij, welke voor de verplichte verzekering 
pleiten, zoals het ontbreken van de antiselectie, waarmede 
bij vrijwillige verzekeringen vaak rekening moet worden gchou-
den, alsmede de mogelijkheid, welke vooral de verplichte verze-
kering biedt om ongelijke risico's te „poolen" en aldus de zware 
risico's, die in onze samenleving welhaast geen individu en 
ook geen kleine groep meer kan dragen, op de beste wijze op 
te vangen. 

Het sociaal-medische denken is anders gericht. Men kan 
niet zeggen, dat hierin een communis opinio tot uitdrukking 
wordt gebracht met betrekking tot het beginsel der verplichte 
verzekering. Alhoewel de mening, dat het stelsel der vrij-
willige ve;zekering te prefereren is boven dat der verplichte 
verzekering, stellig veelvuldig en met nadruk naar voren 
wordt gebracht, kan men zich afvragen of het niet veeleer zo 
is, dat men in het algemeen tegenover het stelsel der verplich-
te verzekering tamelijk indifferent staat, indien daarin maar 
een aantal essentiële vrijheden zijn neergelegd. Immers, hoeveel 
verschil van nening er ook in het sociaal-medische denken met 
betrekking tot de ziekenfondsverzekering bestaat, daarin valt 
beslist de tendentie te onderkennen, dat meer belangstelling 
bestaat voor de essentiële vrijheden in het stelsel der verplichte 
ziekenfondsverzekering dan voor de vraag of die verzekering een 
verplicht dan wel een vrijwillig karakter heeft. Die essentiële 
vrijheden zijn niet onverenigbaar met de in de kringen der 
vakbeweging levende gedachtengang en dit is voor de wetgever 
van de allergrootste betekenis. Een regeling tot stand brengen, 
die door de vakbeweging als geheel genomen niet aanvaard 
wordt, is in de Nederlandse verhoudingen van vandaag prak-
tisch een onmogelijkheid, maar een regeling tot stand te 
brengen, die door brede kringen uit de volksgezondheid niet 
gewaardeerd wordt, is al evenzeer een hachelijke onderneming. 
Wanneer het — binnen het raam van de eisen die het alge-
meen belang stelt — mogelijk is beide standpunten te ver-
enigen, bestaat er een gerede kans, dat een komende wettelijke 
voorziening, die hiervan uitgaat, nagenoeg van alle zijden 
instemming zal ondervinden. 

De ondergetekende moge erop wijzen, dat wanneer men in 
de maatschappelijke ordening van vandaag de mense-
lijke persoon en diens vrijheden en verantwoordelijkheden 
steeds centraal stelt, dit zeker centraal gesteld moet worden, 
wanneer het gaat over de gezondheidszorg ten aanzien waar-
van de mens zulke fundamentele plichten heeft. Met name 
moet bij de ordening van de volksgezondheid de aan de per-
soonlijke verantwoordelijkheid verschuldigde vrijheid gewaar-
borgd worden. Centraal is hierbij voor wat het ziekenfonds-
wezen betreft de vrije artsenkeuze, de vrije ziekenhuiskeuze en 
de vrije ziekenfondskeuze. Hiermede hangen twee andere ele-
menten samen, welke men ook in elke andere o ganisatie-
vorm van de gezondheidszorg zal willen behouden, name-
lijk het recht van de arts patiënten te aanvaarden of niet te 
aanvaarden, zijn recht binnen de grenzen van redelijkheid 
en zedelijkheid zijn therapie te bepalen en de garantie van de 
geheimhouding omtrent de diagnose en de therapie. 

Is deze trits van vrijheden speciaal gericht op de instandhou-
ding en bevordering van de persoonlijke ve:antwoorde-
lijkheid van patiënt en medewerker, zij moet gecompleteerd 
worden met een ander samenstel van vrijheden, welke bc-
trekking hebben op de overheidsverantwoordelijkheid en 
de verantwoordelijkheid der ziekenfondsen. De laatste toch 
zijn solidariteitskringen van belanghebbenden, die als zodanig 
— overigens grote verantwoordelijkheid medebrengende •—• vrij-
heidsrechten bezitten. 

De ondergetekende zou daarop niet uitvoerig willen ingaan 
doch willen vaststellen, dat die beide beginselen cis^n, dat het 
tot de taak van de overheid behoort de vorming van solidari-
teitskringen als de ziekenfondsen mogelijk te maken en zelfs, 
waar nodig, te stimuleren. Hij meent eveneens, dat het de taak 
van de overheid is een zo vrij mogelijke ontplooiing der zie-
kenfondsen — binnen de grenzen van het redelijk mogelijke en 
de eisen die het algemeen belang stelt — te bevorderen, met 
name door de autonomie der ziekenfondsen te erkennen en 
te waarderen. Daarbij is het duidelijk, dat autonomie 
wel betekent zelfstandigheid, maar niet onafhankelijkheid. Te-
gen verkeerde toestanden moet de overheid kunnen optreden, 
maar zij moet bij een normaal ziekenfondsbeheer niet op de 
stoel van het ziekenfonds willen zitten. Doet zij dit toch, dan 
denatureert zij het ziekenfonds tot een verlengstuk van de 
overheid. Dan trekt zij een verantwoordelijkheid aan zich, die 
zij niet dragen kan en mag; dan ontneemt zij ook aan het 
ziekenfonds verantwoordelijkheden, die het uit zijn aard zelf 

III 6808 3 (2) 



4 

moet dragen. Dan kweekt zij bij de ziekenfondsen welhaast 
vanzelf toestanden, waarmede noch de ziekenfondsen, noch de 
verzekerden, noch de medewerkers en het allerminst het alge-
meen belang gediend zijn. 

Als bij de ordening van het ziekenfondswezen deze beide 
groepen vrijheden in het oog worden gehouden, zal de 
overeenstemming van de sociaal-medische wereld en de vak-
beweging, naar het de ondergetekende wil voorkomen, niet zo 
moeilijk bereikbaar zijn. 

Met als uitgangspunt het streven naar combinatie van de 
gedachte van de verplichte verzekering met die van de vrij-
heden, welke voor een zo goed mogelijke verzorging van de 
volksgezondheid noodzakelijk zijn, moet worden onderzocht 
welke vorm de verplichte ziekenfondsverzekering dient te heb-
ben. Het is de ondergetekende bekend, dat naar veler oordeel 
deze combinatie slechts mogelijk is door de in de wet neerge-
legde verplichting tot verzekering te realiseren via het sluiten 
van verzekeringen, welke naar hun aard het karakter hebben 
van verzekeringsovereenkomsten in de zin van het Wetboek 
van Koophandel. Het wil hem echter voorkomen, dat dit niet 
juist is. Wanneer men erkent, dat de verplichte ziekenfonds-
verzekering, zoals deze zich in Nederland heeft ontwik-
keld, het karakter draagt van een verplichte sociale verze-
kering ter realisering van een belangrijk stuk volksgezondheids-
zorg — het wil de ondergetekende voorkomen, dat de strijd-
vraag of de ziekenfondsverzekering tot de sociale verzekering 
of tot de volksgezondheidszorg behoort, van een oneigenlijke 
tegenstelling uitgaat — dan betekent dit, dat die verplichte 
verzekering zich in belangrijke mate dient aan te sluiten bij de 
rechtsvorm der sociale verzekering, welke publiekrechtelijk ge-
aard is. Het publiekrechtelijk karakter van de sociale verze-
kering komt tot uitdrukking in het feit, dat degenen, die onder 
de verzekering vallen, van rechtswege verzekerd zijn, dat er 
van rechtswege premie verschuldigd is, welke premie het ka-
rakter draagt van een openbare heffing, zonodig met dwang-
maatregelen in te vorderen, dat de rechten gewaarborgd zijn 
door het scheppen van een beroep op de administratieve rech-
ter, en dat, tenslotte en in het algemeen gesteld, enerzijds de 
verzekerde waarborgen heeft tegen het niet nakomen van ver-
plichtingen door uitvoeringsorganen en anderzijds de gemeen-
schapsbelangen beveiligd worden door strafrechtelijke en an-
dere publiekrechtelijke sancties. Er is naar het oordeel van de 
ondergetekende geen enkele aanleiding bij de wettelijk geregel-
de verplichte ziekenfondsverzekering een andere rechtsvorm 
te kiezen. Wel dienen de nodige waarborgen te bestaan dat 
— met inachtneming van de publiekrechtelijke rechtsvorm — 
de individuele vrijheden, welke boven zijn genoemd, tot hun 
recht komen. 

In het ontwerp van wet komt het publiekrechtelijk karakter 
tot uitdrukking door de bepalingen, dat de werknemers 
van rechtswege verzekerd zijn. Willen zij hun rechten, uit de 
verzekering voortvloeiende, geldend maken, dan moeten zij 
zich daartoe aanmelden bij een erkend ziekenfonds. Deze 
aanmelding draagt niet het karakter van het sluiten ener 
verzekering in de zin van het Wetboek van Koophandel. Zij 
is echter nodig, wijl, ondanks het collectieve karakter van de 
verplichte ziekenfondsverzekering, nochtans individuele re-
gistratie noodzakelijk is om de aan de verzekerden toekomende 
rechten te kunnen verwezenlijken, zoals dat ook elders in de 
sociale verzekeringswetgeving het geval is. 

Het sluitstuk op het van rechtswege verzekerd zijn en het 
recht zich aan te melden bij een erkend ziekenfonds is de ver-
plichting van het ziekenfonds de verzekerde als lid te aanvaar-
den; deze verplichting bestaat ook indien het risico van de ver-
zekering op het moment van de aanmelding reeds manifest is. 

De ondergetekende meent, dat er geen aanleiding is met het 
draagkrachtbeginsel in de financiering der verplichte zieken-
fondsverzekcring te breken en een zgn. flat ratestelsel, zoals in 
Engeland wordt toegepast, in te voeren. Weliswaar wordt in 
prestaties der ziekenfondsverzekering niet naar inkomen 
gedifferentieerd en zou ook moeilijk naar inkomen gedifferen-
tieerd kunnen worden, doch de ondergetekende meent, dat er 
sterke solidariteitsgronden en rechtvaardigheidsoverwegingen 

aangevoerd kunnen worden om een premie naar draagkracht 
te heffen. Hij moge in dit verband er op wijzen, dat de ver-
plichte ziektekostenverzekering drieërlei solidariteitsaspect te 
zien geeft. In de eerste plaats valt te wijzen op de risico-solida-
riteit, welke meebrengt dat het te lopen risico door alle ver-
zekerden gezamenlijk wordt gedragen. Vervolgens speelt hier 
het element van de premie-solidariteit, welke er toe leidt, dat 
de kosten der verzekering naar draagkracht over de verzeker-
den worden omgeslagen. En tenslotte is er nog de solidariteit 
ongeacht de burgerlijke staat, welke meebrengt dat voor on-
gehuwden, voor gehuwden zonder kinderen en voor gehuwden 
met kinderen dezelfde premie geldt. 

In de afgelopen twintig jaar is van enig bezwaar tegen het 
heffen van een premie naar draagkracht nauwelijks gebleken. 
In de thans bestaande regeling van de premieheffing zal bij 
aanvaarding van het wetsontwerp dan ook geen wijziging 
komen. 

Een belangrijke wijziging is echter, dat ten aanzien van de 
premiebetaling zowel als ten aanzien van de verstrekkingen een 
stelsel van administratief beroep is ontworpen. De onderge-
tekende meent, dat daarmede een belangrijke bijdrage tot de 
rechtszekerheid wordt gegeven. Tenslotte kan de ondergeteken-
de erop wijzen, dat aan de nieuwe wettelijke regeling op zich-
zelf geen financiële en economische consequenties verbonden 
zijn. 

De gekozen publiekrechtelijke rechtsvorm belet niet, dat 
aan de ziekenfondsen, die van oudsher als vrijwillige instellin-
gen met een privaatrechtelijk karakter tot ontwikkeling zijn 
gekomen, de nodige autonomie zou kunnen worden gelaten. 
Zoals reeds is gezegd, acht de ondergetekende deze autono-
mie, gepaard aan de eerdergenoemde vrijheden van de ver-
zekerde van primaire betekenis als waarborg, dat het belang 
der volksgezondheid op de beste wijze zal worden gediend. 

De autonomie der ziekenfondsen wordt in hoge mate be-
paald door een tweetal elementen, namelijk de vrijheid van 
werkgebied en de methode van financiering. De ondergeteken-
de moge in dit verband vooropstellen, dat autonomie van zie-
kenfondsen, die een rol vervullen bij de uitvoering van de wet-
telijk geregelde verplichte verzekering, natuurlijk niet volko-
men kan zijn. Autonomie in de zin van zelfstandigheid is niet 
gelijk aan onafhankelijkheid. Als orgaan van uitvoering der 
verplichte verzekering is het ziekenfonds in zijn handelen reeds 
beperkt door de regelingen, welke de wet oplegt, bijvoorbeeld 
door de regels inzake de verplichting tot inschrijving en de 
omvang der verstrekkingen, het beroepsrecht e.d. Maar ook 
verder kan de onafhankelijkheid beperkingen ondergaan. Deze 
zullen echter nooit zo ver mogen gaan, dat de zelfstandigheid 
der ziekenfondsen in haar wezen wordt aangetast. Deze ge-
dachte dient leidinggevend te zijn bij de gehele omlijning 
van de plaats van de ziekenfondsen in het kader der verplichte 
verzekering. Zij dient ook richtsnoer te zijn voor de wijze 
waarop de Ziekenfondsraad volgens de nieuwe regeling het 
contact zal moeten onderhouden met de ziekenfondsen. 
Alleen dan is het voor de fondsen mogelijk naar behoren hun 
eigen verantwoordelijkheid te dragen, in het aanvaarden waar-
van de ondergetekende een belangrijke bijdrage ziet tot een 
goede uitvoering der verplichte verzekering. 

Een beleid, gericht op het dragen van eigen verantwoorde-
lijkheid door zelfstandige ziekenfondsen sluit naar het oordeel 
van de ondergetekende ook in, dat de ziekenfondsen — bin-
nen redelijke grenzen — het recht dienen te hebben hun eigen 
werkgebied te kiezen. Hij acht dit laatste intussen niet alleen 
van belang met het oog op de zelfstandigheid der ziekenfond-
sen, het is naar zijn mening ook een sequeel van de vrije 
ziekenfondskeuze. Het ligt uiteraard niet op de weg van de 
overheid ervoor te zorgen, dat in iedere gemeente de keuze 
bestaat uit twee of meer ziekenfondsen, zomin het op haar 
weg ligt ervoor te zorgen, dat de patiënt inderdaad de keuze 
heeft uit twee of meer artsen, maar de overheid dient wel wet-
telijke belemmeringen weg te nemen, welke de uitoefening van 
zodanige keuzen verhinderen. 

Het is de ondergetekende bekend, dat van verschillende 
zijden bezwaren worden geuit tegen het geven van de vrijheid 



5 
aan de ziekenfondsen om zelf hun werkgebied te bepalen. Ge-
vreesd wordt, dat ziekenfondsen zullen trachten hun vcrzeke-
ringsbcstand uit te breiden door het concurreren met premie-
en uitkeringsvoorwaarden. Juist met het oog daarop is 
in het verleden de beperking aangebracht. De ondergetekende 
meent echter, dat de beperking daarvan een ondoelmatig 
middel is. Daarenboven ziet hij tegen het hanteren van dat 
middel het ernstige en niet te overkomen bezwaar, dat het 
rechtstreeks indruist tegen het beginsel van de vrije ziekenfonds-
keuze. De ondergetekende meent dus, dat tegen eventuele on-
gewenste concurrentie als bovenbedoeld, met andere middelen 
dient te worden opgetreden. Hij denkt in dit verband aan de 
bevoegdheid van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid om zijn goedkeuring aan de uitbreiding van het 
werkgebied te onthouden, als hem niet aannemelijk wordt ge-
maakt, dat het ziekenfonds in het nieuwe werkgebied ten 
minste een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aan-
tal leden zal omvatten (artikel 34, lid 5). Als uiterste middel 
om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, ziet hij de in 
het ontwerp opgenomen mogelijkheid, dat de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid aan een ziekenfonds, dat 
duidelijk desastreuze concurrentie pleegt met verstrekkingen 
of premiën der aanvullende verzekering, bepaalde beperkingen 
kan opleggen (artikel 43). 

Het tweede element, dat de ondergetekende van grote be-
tekenis acht voor de positie van de ziekenfondsen, is de mate 
van de financiële zelfstandigheid. Hij zou te dezer zake een 
tweetal gedachtengangen willen noemen, welke hij niet tot de 
zijne wil maken. De eerste gedachtengang is deze, dat een 
ziekenfonds een privaatrechtelijk lichaam is, vaak in de ver-
enigingsvorm, en dat de middelen, die aan dat ziekenfonds uit 
de verplichte verzekering toevallen, eigenlijk het karak-
ter hebben van verenigingscontributies. In deze gedachtengang 
dient het ziekenfonds een zo volstrekt mogelijke financiële 
autonomie te hebben. De tweede der bedoelde gedachten-
gangen is deze, dat — als de ziekenfondsen in feite gevoed wor-
den uit publieke heffingen en een publieke taak vervullen — 
financiële zelfstandigheid geheel onmogelijk zou zijn. 

Men zal opmerken, dat in het maatschappelijke leven deze 
gedachtengangen in deze volstrekte vorm nagenoeg geen ver-
dediging vinden. De ondergetekende geeft dit toe, maar zou 
er wel op willen wijzen, dat de eraan ten grondslag liggende 
gedachten in tal van redeneringen terugkomen. 

De ontworpen wettelijke regeling gaat er, in aansluiting aan 
de historische ontwikkeling, van uit, dat de verplichte 
ziekenfondsverzekering uitgevoerd wordt door particuliere or-
ganen. Bewust is niet gekozen voor publiekrechtelijke — het-
zij bedrijfstaksgewijze gedecentraliseerde, hetzij territoriaal ge-
decentraliseerde — uitvoeringsorganen. De ondergetekende 
meent, dat de keuze van de privaatrechtelijke uitvoeringsvorm 
consequenties moet hebben ten aanzien van een zekere finan-
ciële zelfstandigheid. Hij spreekt met name van een „zekere" 
financiële zelfstandigheid, omdat natuurlijk niet voorbij ge-
gaan kan worden aan het feit, dat de taak, welke de zieken-
fondsen vervullen, hun door een verplichte sociale-verzeke-
ringswet is toegekend en dat de gelden, waarmede zij die taak 
ten uitvoer brengen, hun toevloeien op grond van een in die 
wettelijke regeling neergelegde verplichting en bovendien het 
karakter hebben van publieke heffingen. Het is duidelijk, dat 
uit een oogpunt van algemeen belang toezicht moet worden 
uitgeoefend op een goede uitvoering der verplichte verzeke-
ring voor wat de verstrekkingen betreft; het is evenzeer duide-
lijk, dat het geboden is een doeltreffend toezicht op het finan-
cieel beheer der publieke heffingen te laten plaatshebben. Ge-
combineerd moet derhalve worden de erkenning van het be-
ginsel der autonomie der ziekenfondsen met de nood-
zaak van toezicht op de financiële faits et gestes van de zieken-
fondsen. 

De huidige regeling van uitkering op basis van de werke-
lijk gemaakte en gedeclareerde kosten is niet in alle opzichten 
bevredigend. Langs verschillende wegen kan wellicht een beter 
stelsel worden geschapen. Zo kan men denken aan een be-
grotingsstelsel, dat de ziekenfondsen een zekere financiële 

ruimte laat om overschotten naar eigen goeddunken te bc-
steden. Men kan ook denken aan een systeem, waarbij de zie-
kenfondsen volgens vaste maatstaven hun gemaakte uitkering 
ontvangen bijvoorbeeld naar rato van hun ziclental, welke 
uitkering zij in het belang van de verplichte verzekering dienen 
aan te wenden. Wellicht bestaan ook andere mogelijkheden. 
De ondergetekende heeft gemeend nog geen keuze te moe-
ten doen. Hij vindt de beide genoemde mogelijkheden stel-
lig reëel, doch hij zou gaarne zien, dat na de totstandkoming 
van de wet over een concrete regeling terzake overleg ge-
pleegd zou worden tussen de ziekenfondsen en de Ziekcn-
fondsraad, waarna hij van de Ziekenfondsraad een uitgewerkt 
voorstel verwacht. De regeling zou dan plaats moeten vinden 
bij algemene maatregel van bestuur, waartoe in het ontwerp 
van wet een bepaling is opgenomen. 

Mede in verband met het karakter van de ziekenfondsen 
zou de ondergetekende nog een opmerking willen maken over 
de activiteiten, welke de ziekenfondsen in het maat-
schappelijk verkeer vervullen. Omdat de ziekenfondsen licha-
men zijn, die zich bewegen op het terrein van de volksgezond-
heid, en omdat zij de wettelijk geregelde verplichte verzeke-
ring uitvoeren, meent de ondergetekende, dat zij in het maat-
schappelijk verkeer geen andere taken dienen te vervullen dan 
die, welke in overeenstemming zijn te achten met hun karak-
ter van orgaan ter verzorging van volksgezondheidsbelangen 
en die hen niet in strijd doen komen met de beginselen van 
vrije artsenkeuze e.d., waarvan het wetsontwerp uitgaat. 

Dit betekent enerzijds, dat naar het oordeel van de onder-
getekende ziekenfondsen zich niet dienen te bewegen op het 
terrein van het economisch leven, zoals b.v. het exploiteren 
van eigen opticiensbedrijven, en anderzijds, dat zij niet zelf 
de geneeskundige voorzieningen ter hand moeten nemen, waar-
op de wet betrekking heeft, zoals de inrichting van poliklinie-
ken e.d. De ondergetekende heeft dan ook in het wetsontwerp 
bepalingen opgenomen, welke waarborgen inhouden, dat de 
ziekenfondsen in beide opzichten de grens van het wenselijke 
niet zullen overschrijden. Hij gaat er daarbij van uit, dat, 
teneinde gevestigde belangen niet te laederen, afwijkende si-
tuaties, welke bestaan op het tijdstip van indiening van dit 
wetsontwerp, onder goedkeuring van de Ziekenfondsraad moe-
ten kunnen blijven bestaan. 

Met verwijzing naar § 5 van deze memorie, zou de onderge-
tekende te dezer plaatse slechts enkele opmerkingen willen wij-
den aan de Ziekenfondsraad. Zoals uit het bovenstaande reeds 
kan worden opgemaakt, acht hij het bestaan van een lichaam 
als de Ziekenfondsraad voor een goede uitvoering der verze-
kering geboden. 

Hij meent evenwel, dat er aanleiding is de samenstelling en 
bevoegdheden van de Raad opnieuw in overweging te nemen, 
zowel om tot juistere verhoudingen in ons ziekenfondsbestel 
te geraken als om tot juistere verhoudingen tussen overheid 
en Ziekenfondsraad te komen. Het wil hem voorkomen, dat 
het voor de zuiverheid der eerstgenoemde verhoudingen ge-
wenst is de raad een tripartite samenstelling van werkgevers, 
werknemers en Kroonleden te geven, terwijl vertegenwoordi-
gers van medewerkers en ziekenfondsen aan het werk van 
commissies uit de raad zullen deelnemen. Voor de juistheid 
in de laatstgenoemde verhoudingen lijkt het de ondcrgeteken-
de wenselijk een naar zijn oordeel juistere bestuurlijke afbake-
nine tot stand te brengen tussen hetgeen aan de Kroon en de 
minister is voorbehouden enerzijds en de Ziekenfondsraad an-
derzijds. 

De ondergetekende meent met het bovenstaande ter inleiding 
van het algemeen gedeelte van deze memorie te mogen vol-
staan. Op verschillende der aangestinte vraagstukken zal in het 
vervolg van deze memorie meer gedetailleerd worden ingedaan. 

Het komt de ondergetekende dienstig voor aan deze memorie 
gerevens toe te voegen omtrent de kwantitatieve betekenis 
van het ziekenfondswezen in ons land. Daartoe zijn in bijlage I 
bij deze memorie gegevens opgenomen betreffende de aan-
tallen verzekerden van de verplichte verzekering, de bejaarden-
verzekering en de vrijwillige verzekering naar de stand per 
1 januari 1962, terwijl tevens een overzicht wordt gegeven van 
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het aantal verzekerden in de loop van de jaren 1936—1962. 
Zoals de ondergetekende bij de mondelinge behandeling van 

de begroting van zijn Departement voor het dienstjaar 1962 
reeds heeft uiteengezet, hebben in de loop der jaren de 
bij de materie betrokken instanties hun inzichten ruimschoots 
naar voren kunnen brengen. Voor een samenvatting van die 
adviezen alsmede voor een beknopt overzicht van andere sug-
gesties en plannen inzake de wettelijke regeling van de zieken-
fondsverzekering moge worden verwezen naar bijlage II bij 
deze memorie en naar de ter griffie van de Tweede Kamer ter 
inzage gelegde rapporten. De ondergetekende acht de menin-
gen met betrekking tot de ziekenfondsverzekering thans ge-
noegzaam bekend. Voor het overige acht hij het (opnieuw) 
inwinnen van adviezen niet noodzakelijk en wegens de ver-
eiste spoed ook niet wenselijk. 

Een uitzondering maakt hij voor het vraagstuk van de z.g. 
zware risico's, waarover hij, zoals reeds is vermeld, op korte 
termijn het advies van de Sociaal-Economische Raad zal 
vragen. 

In bijlage III is een overzicht opgenomen van de wijze 
waarop in de voornaamste West-Europese landen de verlening 
van geneeskundige verzorging aan arbeiders en daarbij gelijk-
gestelde groepen is geregeld. De daaropvolgende bijlagen be-
vatten een aantal technische gegevens betreffende de huidige 
situatie in het Nederlandse ziekenfondswezen. 

Mede gelet op het feit, dat het huidige ziekenfondsrecht 
bezettingsrecht is, waaraan zo spoedig mogelijk een einde moet 
worden gemaakt, wenst de ondergetekende nogmaals de na-
druk te leggen op de wenselijkheid van een spoedige totstand-
koming van de ontworpen wettelijke regeling. 

Zoals reeds boven gezegd biedt de ontworpen regeling een 
juist kader om daarin later eventuele nadere voorzieningen 
in te bouwen. Hij hoopt gaarne, dat deze mening weerklank 
zal vinden in de beide Kamers der Staten-Generaal. 

§ 2. HISTORISCHE ONTWIKKELING 

De ondergetekende moTe als vrij bekend veronderstellen, 
dat de gedachte van onderlinge hulp voor personen, die niet op 
bevredigende wijze in de geneeskundige verzorging van zich 
zelf en hun gezin kunnen voorzien, zeer oud is. 

Het lijkt hem dan ook niet nodig op de oudste sporen van 
het zickenfondswezen uitvoerig in te gaan. Het ziekenfonds-
wezen in zijn huidige vorm is in de vorige eeuw ontstaan en 
met name in de laatste decennia tot grote ontplooiing geko-
men. De maatschappelijke ontwikkeling, de groei der medi-
sche mogelijkheden en daarmede de toeneming van de kosten 
der medische ve-zorging, de geleidelijke verbetering van de 
levensomstandigheden en het beschavingspeil van grote groe-
pen der bevolking, al deze omstandigheden zijn daarop van 
invloed geweest. Het verdient de aandacht, dat het daarbij 
niet alleen ging om de kosten, maar ook om de kwaliteit van 
de medische verzorging. Van meet af aan hebben vele zieken-
fondsen getracht verhoging van het peil van de medische ver-
zorging van hun leden te bevorderen. De ziekenfondsen zijn 
dus steeds meer geweest dan alleen instituten tot het gezamen-
lijk dragen van de kosten van medische hulp, hoe belangrijk 
dat element ook moge zijn. 

De ontwikkeling tot ongeveer 1900. 
De ziekenfondsen, welke in de loop van de tijd ontston-

den, waren van zeer uiteenlopende aard en omvang. In de aan-
vang van de vorige eeuw waren het — naast kleine en vaak 
primitieve onderlinge ,.kassen" — voornamelijk winstbeogen-
de instellingen, welke zich met de ziekenfondsverzekering be-
zisr hielden. Deze hebben, ook in later tijd, door grote activi-
teit veel tot de verbreiding van de verzekeringsgedachte bij-
gedragen. Er slopen echter ook allerlei misbruiken in, waar-
van niet alleen de vczekerden nadeel ondervonden, doch ook 
de artsen en apothekers, die zich hadden verbonden voor 
deze instellingen te werken. 

Dit leidde sinds ongeveer 1840 tot de oprichting van enige 
nieuwe fondsen, op initiatief van artsen en andere notabelen; 
ook sommige ondernemers en de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen nebben zich op dit terrein verdienstelijk gemaakt. 
Enkele van de aldus in het leven geroepen fondsen bestaan 
nu nog. 

De ontwikkeling van het organisatorisch leven onder de 
aibeiders gaf in wat later tijd, sinds ongeveer 1870, een krach-
tige stimulans tot het ontstaan van grotere en sterkere „onder-
linge" ziekenfondsen. 

Daarnaast werd de activiteit van artsen van steeds meer be-
tekenis. Zij gingen, soms individueel, soms groepsgewijze en 
vaak tezamen met apothekers, over tot het stichten van zie-
kenfondsen voor het wéinig-draagkrachtige deel van hun pa-
tiënten. Zij deden dit zowel om sociale redenen als op zake-
lijke gronden en mede om sterker te staan tegenover commer-
ciële en „onderlinge" ziekenfondsen. De Nederlandschc Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst heeft deze activiteit 
der artsen bevorderd en geleid. Dit heeft tot gevolg gehad, 
dat (echter in een later stadium) uit de oude „doktersfond-
sen" of „bussen" door concentratie de grotere en sterkere 
„Maatschappijfondsen" zijn ontstaan. 

Al met al ontstond er een bonte schakering van zieken-
fondsen; de gevarieerdheid naar aard, vorm en omvang heeft 
zich voor een belangrijk deel tot in deze tijd gehandhaafd. 

Voor bijzonderheden over de huidige situatie moge de onder-
getekende verwijzen naar bijlage IV van deze memorie. 

De ontwikkeling van 1900 tot 1941. 

Omstreeks de eeuwwisseling was het aantal verzekerden van 
alle ziekenfondsen tezamen vooral in de steden reeds belang-
rijk, doch voor het gehele land beliep het vermoedelijk niet 
meer dan ongeveer tien procent van de bevolking. 

Ook overigens kon van een bevredigende situatie stellig niet 
worden gesproken. Er kwamen veelvuldig conflicten voor 
tussen fondsen van verschillende aard, tussen fondsen en art-
sen en apothekers, daarnaast ook in de boezem der fondsen 
zelf. Het ging daarbij om tal van onderwerpen, waarvan als 
de voornaamste kunnen worden genoemd: bestuurssamenstel-
line; medewerking van vrij gevestieöe artsen en apothekers of 
het aanstellen van artsen en apothekers in dienstverband; in-
komensgrenzen voor het recht op lidmaatschap; toelating of 
handhaving als lid van personen met ziekten of gebreken: 
hoogte van de premie: kosteloze of goedkope opneming van 
kinderen; honoraria van de medewerkers; onderwerpen die 
ook thans nog steeds min of meer actueel zijn. 

Door de grote verbrokkeling waren vele fondsen klein in 
ledental en financieel zwak. De prestaties der fondsen (de 
„verstrekkingen") waren vaak van te geringe omvang en van 
onvoldoende kwaliteit, desondanks waren de premiën vaak 
nog te hoog voor het minst-draagkrachtige deel der bevol-
king. In de armste delen van het land kwamen de zieken-
fondsen nauwelijks tot ontplooiing. 

Belangrijke rapporten van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen (1895) en van de Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (1900 en 1908) gaven een goed 
beeld van de vele bezwaren en leemten. De wenselijkheid van 
een wettelijke regeling van het ziekenfondswezen werd daar-
door reeds toen duidelijk in het licht gesteld. 

Een nieuw element kwam in de ontwikkeling der zieken-
fondsen met de totstandkoming van de eerste sociale verzeke-
ringswetten. De eerste Nederlandse wet van deze aard, de On-
gevallenwet van 1901, handelde weliswaar in hoofdzaak over 
geldelijke uitkeringen, maar voorzag daarnaast voor de on-
der de wet vallende groep arbeiders in geneeskundige behan-
dclins na bedrijfsongevallen. Hierdoor onderging de werk-
zaamheid der ziekenfondsen een weliswaar beperkte maar prin-
cinieel niet onbelangrijke vermindering. 

Kort daarna kwam het vraagstuk van de ziekenfondsver-
zekering veel directer en duidelijker aan de orde, namelijk toen 
Minister Kuyper in 1904 zijn ontwerp-ziekteverzekeringswet 
indiende; dit ontwerp immers strekte niet slechts tot het voor-
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zien in uitkering van ziekengeld aan vaste arbeiders, maar 
ook tot de voorziening in de geneeskundige behandeling van 
die arbeiders en hun gezinnen. Particuliere en overheidszie-
kenkassen zouden met de zorg voor beide voorzieningen wor-
den belast. 

Voor het combineren der twee voorzieningen in het wets-
voorstel waren sterke argumenten aanwezig. Een regeling be-
treffende ziekengeld kan niet goed functioneren als geen 
waarborgen bestaan voor de beschikbaarheid van goede ge-
neeskundige hulp. Die waarborgen kon het ziekenfondswezen 
in die tijd niet in voldoende mate bieden. De ziekenfondsen 
waren daarvoor nog te zwak en te veel arbeiders waren er nog 
niet bij aangesloten, hetzij wegens financieel onvermogen dan 
wel door onwetendheid of onverschilligheid. De verplichte 
verzekering, welke volgens het wetsvoorstel ook voor de medi-
sche voorzieningen zou gelden, zou deze bezwaren ondervan-
gen. Anderzijds echter moest worden gevreesd, dat de nog zo 
zwakke ziekenfondsen door aanneming van het wetsvoorstel 
in hun ontwikkeling ernstig zouden worden geschaad, onder 
meer door de concurrentie met de overheidsziekenkassen. En 
toch zouden de ziekenfondsen nodig blijven als instituten ter 
voorziening in de medische voorziening van de vele weinig-
draagkrachtigen, die niet onder de werking van de Ziekte-
wet zouden vallen. 

Het ontwerp-Kuyper bracht het niet tot mondelinge behan-
deling. Onder het volgende ministerie kwam Minister Veegens 
in 1906 met een gewijzigd ontwerp, dat echter op de hier van 
belang zijnde punten niet van het vorige afweek; ook Veegens 
wilde dus aan één soort organen, de ziekenkassen, zowel de 
uitkering van ziekengeld als de geneeskundige behandeling der 
arbeiders en hun gezinnen opdragen. 

De kritiek hierop, die in het vorig stadium was uitgebleven, 
kwam nu echter duidelijk naar voren, met name van de zijde 
der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Genees-
kunst, die in 1907 in een adres haar bezwaren tegen het sy-
steem der wet kenbaar maakte. Het gevaar voor een ernstige 
verzwakking van de ziekenfondsen werd in dit adres in het 
licht gesteld. Betoogd werd voorts, dat de zorg voor de me-
dische voorziening van geheel andere aard is en geheel ande-
re problemen medebrengt dan de uitvoering ener regeling be-
treffende ziekengeld. De organisatorische combinatie werd 
daarom ongewenst geacht, te meer omdat in de beoogde op-
zet het medische element in de leiding der ziekenkassen zou 
ontbreken. Mede daarom werd de vrees geuit, dat de zieken-
kassen te sterk zouden streven naar verhoging van de zieken-
gelden en dat zij de medische zorg tot de sluitpost op hun be-
groting zouden maken. 

Het ontwerp-Veegens bracht het evenmin tot het Staats-
blad; het werd door Minister Talma ingetiokken en vervangen 
door diens ontwerp-ziektewet 1910. Hierin waren geen bepa-
iingen over de geneeskundige behandeling te vinden. Wel 
was in dit ontwerp een regeling vervat van de eisen, waaraan 
een ziekenfonds moest voldoen, wilde het toegelaten worden. 
Deze regeling sloot aan op de bepaling, dat aan de verzeker-
de geen ziekengeld toekwam, indien hij niet was ingeschreven 
bij een toegelaten ziekenfonds en ook niet kon aantonen, dat 
hij geneeskundige hulp kon krijgen (de zogenaamde indirec-
te verplichting, welke echter eerst in 1941 een feit werd). 

Voor het ontbreken van een regeling van de geneeskundige 
behandeling zelve gaf Minister Talma als motief, dat de ver-
zekering van geneeskundige behandeling niet specifiek een 
arbeidersbelang is, doch een algemeen volksbelang, welk be-
lang regeling in een afzonderlijke wet behoeft; een zodanige 
wettelijke regeling zou dienen aan te sluiten bij het historisch 
gegroeide ziekenfondswezen. Blijkens deze toelichting had de 
kritiek van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst op de minister veel indruk gemaakt. 

Over de eisen, waaraan de ziekenfondsen zouden moeten 
voldoen om toelating te verkrijgen, is een felle strijd gevoerd, 
in en buiten de Tweede Kamer. De Nederlandsche Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunst had, met het oog op het 
aanhangige wetsvoorstel, in 1912 een bindend besluit geno-
men, inhoudende dat haar leden niet aan nieuwe ziekenfondsen 

zouden deelnemen, indien niet de statuten aan scherp geformu-
leerde eisen zouden voldoen. Alle te goeder naam en faam be-
kende en in het gebied van een fonds werkende artsen zouden 
tot dat fonds moeten kunnen toetreden; de artsen zouden in 
het bestuur en in de algemene vergadering ten minste even-
veel macht moeten hebben als verzekerden en andere groepen 
tezamen; er zou een welstandsgrens moeten zijn, waarvoor in 
het besluit concrete maximumbedragen werden genoemd. 

De desiderata der Maatschappij zijn echter in de Ziektewet, 
zoals deze tenslotte het Staatsblad beieikte (Sib. 204 van 1913), 
slechts ten dele verwezenlijkt. Zo werd wel bepaald, dat in het 
bestuur van een ziekenfonds, dat toelating wenste, verzeker-
den, geneeskundigen en apothekers zitting moesten hebben, 
maar over de wijze van verdeling der bestuursplaatsen wer-
den geen regels gesteld. Ook ten aanzien van de vrije toetre-
ding van medewerkers en van de welstandsgrens bevatte de 
wet niet alles wat de Maatschappij wilde; de wet liet op deze 
en nog andere punten vrij veel iuimte. Daarom heeft de Maat-
schappij in 1913 besloten, dat in elk van haar afdelingen een 
algemeen ziekenfonds zou worden opgericht op grondslag van 
haar beginselen. Zo zijn van 1914 af de zogenaamde Maat-
schappij-ziekenfondsen ontstaan, waarin de meeste der oude 
doktersfondsen opgingen. 

De Ziektewet was dus intussen tot stand gekomen, maar 
het zou 1930 worden, eer zij, na ingrijpende wijzigingen, in 
werking trad. De belangrijkste oorzaak voor deze langdurige 
vertraging was — naast het uitbreken van de eerste wereld-
oorlog — de strijd over de uitvoering van de ziekengeldver-
zekering (Raden van Arbeid of bedrijfsverenigingen), welk on-
derwerp buiten het kader van deze memorie van toelichting 
valt. 

Ook de bepalingen betreffende de ziekenfondsverzekering 
zijn echter nog herhaaldelijk ter sprake gekomen. Dit begon 
al direct nadat Talma in 1913 als minister was opgevolgd 
door Treub. Deze had als kamerlid het ontwerp-1 alma be-
streden en heeft als minister voorgesteld alsnog de voorziening 
in de medische verzorging in de Ziektewet op te nemen. We-
gens zijn aftreden als minister in 1916 leidde dit voorstel niet 
tot een beslissing. 

In 1929 zijn, bij de grote wijziging van de Ziektewet, welke 
aan haar inwerkingtreding voorafging, de artikelen over de 
toelating van ziekenfondsen vervallen. Dit geschiedde omdat 
sinds 1920 een ontwerp van wet tot regeling der ziekenver-
zorging, ingediend door Minister Aalberse, bij de Tweede Ka-
mer aanhangig was. Gehandhaafd bleef alleen het reeds ge-
noemde artikel over de zogenaamde indirecte verplichting, dat 
echter nog tot 1941 buiten werking zou blijven. 

Dit wetsvoorstel was voorbereid door een commissie onder 
voorzitterschap van dr. D. A. P. N. Kooien, welke commissie 
advies had uit te brengen „aangaande de meest wenschelijke 
wijze, waarop ziekenverzorging van arbeiders en van in econo-
misch opzicht met arbeiders gelijkstaanden, al of niet in aan-
sluiting aan de bij de Ziektewet geregelde ziekteverzekering, zal 
plaats hebben." 

Het ontwerp beoogde een uitgebreide regeling te scheppen 
ten aanzien van vele der controversiële punten, welke hier-
voor zijn vermeld. Zo bevatte het bepalingen over de omvang 
van de verstrekkingen en de wijze van honorering der mede-
werkers; het formuleerde belangrijke beginselen, als het recht 
van alle artsen enz. tot toetreding als medewerker en het recht 
der verzekerden op vrije artsenkeuze; het opende de moge-
lijkheid tot het stellen van maxima voor het aantal verzekerden 
per huisartsen-praktijk enz.; het wilde de inkomensgrens voor 
toetreding tot de ziekenfondsen bij algemene maatregel van be-
stuur doen vaststellen. 

Een nader aan te wijzen college zou het toezicht op de 
ziekenfondsen uitoefenen. 

De verzekering, welke het ontwerp van 1920 op het oog 
had, was nog geheel een vrijwillige. De uitbreiding van de 
ziekenfondsverzekering zou echter worden bevorderd door bij-
dragen uit 's rijks kas. In 1922 moest de regering op deze ge-
dachte terugkomen wegens de ongunstiger geworden financiële 
situatie. 

UI 6808 3 (3) 
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In 1925 kwam Minister Aalberse bij een nota van wijziging 
met een veel beperkter opzet. Het doel was nu alleen eisen te 
stellen, waaraan ziekenfondsen zouden moeten voldoen. 

Drie bewindslieden uit volgende kabinetten, te weten de Mi-
uisters Slotemaker de Bruine, Verschuur en Slingenberg heb-
ben zich verder met deze materie bezig gehouden en nota's 
van wijzigingen op het hangende ontwerp ingediend. Het groei-
de daardoor weer sterk in omvang, maar elke wijziging en aan-
vulhng gat aanleiding tot nieuwe Kritiek, in en buuen de volks-
vertegenwoord:ging. De materie bleek bijzonder gecompliceerd 
te zijn en een groei naar een zekere mate van eenheid van in-
zicht was in die tijd nog nauwelijks te bespeuren. 

Toch waren er belangrijke ontwikkelingen in gang. Zo bleek 
b.v. de overtuiging, dat een wettelijke regeling van net zieken-
fondswezen noodzakelijk was, snel toe te nemen. Nog in 1931 
was de bijzonder commissie uit de Iweede Kamer, welke het 
wetsvoorstel in behandeling had, van die noodzaak allerminst 
overtuigd, omdat zij van oordeel was, dat de ziekenfondsen 
over htt algemeen op bevredigende wijze werkten. In 193b 
echter spraK uezeilde commissie (zij het m een wat andere sa-
mensteinng) van „een aantal onvolkomenheden en tekortko-
mingen", hoewei de leden ook toen nog niet eensgezind waren 
over de vraag in hoeverre de overheid zou moeten ingrijpen. 

ben belangrijk teit uit de buiten-pailemeniaire ontwiKke-
ling der deriKoeelden was de totstandkoming van het Umtica-
tieiapport in ly.O. Dit rapport was de vrucht van het werk 
van e n breed samengestelde commissie, ingesteld op initiatiet 
van het iNedenandscn veroond van VaKvereenigingen.De Maat-
scnappijen tot bevordering der Geneeskunst, der Pharmacie 
en der landneelkunde, de grote stromingen in de vakbeweging 
en het zieKenlondswezen waren in deze commissie (voorge-
zeten door de neer E. Kupers) vertegenwoordigd. Ten aanzien 
van tal van strijdpunten had men in de commissie een voor 
bijna alle leden aanvaardbaar compromis gevonden, b.v. voor 
de samenstelling van de besturen der ziekenfondsen( mede-
werkers in alle besturen, doen een meerderheid voor de ver-
zekerden) en voor de vraagstukken van de vrije keuze en de 
vrije toetreding van medewerkers. 

Van misschien nog meer betekenis was, dat de commissie 
zich in haar geheel uitsprak voor een stelsel van verplichte 
verzekering van de arbeiders, die onder de (toen nog niet in 
werkmg getreden) Ziektewet zouden vallen, mitsgaders hun ge-
zinnen, vele leden der commissie wilden verder gaan en de 
verplichte verzekering invoeren voor „alle personen, wier wei-
stand beneden een zekere grens ligt, onafhankelijk van de om-
standigheid, of zij al dan niet in loondienst zijn". 

Over de wijze, waarop de verplichting zou moeten worden 
geëffectueerd en over de vraag, of de werkgevers zouden moe-
ten bijdragen in de kosten van de ziekenfondsveizekering der 
arbeiders, heeft de commissie zich niet uitgelaten. Wel deed 
zij de negatieve uitspraak, dat zij de zogenaamde indirecte 
dwang van de Ziektewet-Talma (eventuele weigering van zie-
kengeld: zie boven) onvoldoende achtte. 

Het rapport is door de in de commissie vertegenwoordigde 
organisaties niet aanvaard. De strijd bleef dus in volle omvang 
voortduren. Niettemin heeft het Unificatierapport op de verde-
re ontwikkeling een grote invloed gehad. 

Een andere belangrijke factor was, dat de vakbeweging zich 
in de jaren tussen 1920 en 1940 in toenemende mate voor 
het ziekenfondswezen is gaan interesseren, hetgeen tot uiting 
kwam in de vorming van contact-organen en in het zitting ne-
men van vertegenwoordigers der vakbeweging in besturen van 
ziekenfondsen. 

Afzonderlijke vermelding verdient hier nog het vraagstuk 
van de moraal-clausule, waarover jarenlang meningsverschil 
heeft bestaan tussen de Maatschappij tot bevordering der Ge-
neeskunst en de groep der katholieke onderlinge ziekenfond-
sen. Deze ziekenfondsen, sinds 1932 verenigd in de „Bond van 
R.K.. Ziekenfondsen", stonden op het standpunt, dat zij het 
recht dienden te hebben tot weigering van artsen als mede-
werker in geval van vrees voor aantasting van de beginselen 
der rooms-katholieke moraal. Het ging hier dus om een bepaald 
aspect van het vraagstuk der vrije keuze en der vrijheid van 

toetreding als medewerker. Na veel overleg slaagden de partij-
en er in een juridische constructie te vinden, welke voor beide 
aanvaardbaar was; de overeenstemming is echter nimmer for-
meel tot stand gekomen. 

Het wetsvoorstel-Aalberse is, na zes maal te zijn gewijzigd, 
ten slotte door Minister Romme in 1937 ingetrokken. Onder 
deze minister en zijn opvolger Minister Van den Tempel is 
opnieuw gewerkt aan een wetsontwerp van beperkte opzet. 
Juist in mei 1940 was een nieuw ontwerp gereed om aan de 
belanghebbende maatschappelijke organisaties te worden voor-
gelegd. ,; • ' J 

De ontwikkeling der ziekenfondsen was intussen verder 
voortgegaan. Zij waren gegroeid in aantal en omvang; volgens 
de sinds 1936 verzamelde jaarcijfers was het aantal verzeker-
den tot boven de 40 en kort vóór de oorlog zelfs tot boven 
de 45 procent der bevolking gestegen. Met de groei van het 
aantal verzekerden hadden de ziekenfondsen geleidelijk hun 
verstrekkingen uitgebreid, bij voorbeeld met nieuwe vormen 
van specialistische hulp en in een aantal gevallen ook met 
tandheelkundige hulp. Zij hadden organisaties gevormd, welke 
in de vele onderhandelingen en conflicten een belangrijke rol 
speelden. In de minst welvarende delen van het land kon-
den de ziekenfondsen echter nog steeds moeilijk tot ontwikke-
ling komen. De economische moeilijkheden in de derti-
ger jaren stelden trouwens ook elders de ziekenfondsen voor 
grote problemen. Hoe langer hoe duidelijker kwamen de be-
zwaren, verbonden aan een ziekenfondsbestel, geheel geba-
seerd op vrijwillige toetreding en op financiering uitsluitend 
door de verzekerden zelf, aan het licht. Eveneens bleek steeds 
duidelijker — mede door de toenemende mobiliteit der bevol-
king — de behoefte aan een redelijke mate van uniformiteit 
inzake de verstrekkingen, de inkomensgrens en daarmede 
samenhangende onderwerpen. Maar die eenheid was nog ver 
te zoeken. 

Het Ziekenfondsenbesluit 1941. 
Zo was de toestand toen ons land bezet werd. Lang duur-

de het niet, of van de zijde van de bezettende macht, door 
eigen motieven gedreven, werd te kennen gegeven, dat een 
wettelijke regeling van de verzekering ter zake van geneeskun-
dige verzorging diende te worden ingevoerd. Van die zijde 
werd een regeling ontworpen, welke vele vreemde en bedcnke-
lijke elementen bevatte. Nederlandse ambtenaren zijn er ech-
ter in geslaagd de invoering van deze regeling te voorkomen. 

Toen kwam een nieuw ontwerp ter tafel, waarvan de be-
zetters in mei 1941 de snelle invoering eisten. Dit ontwerp be-
rustte op enige door Nederlandse ambtenaren opgestelde 
grondstellingen. Uit oude wetsontwerpen en rapporten (met 
name uit het Unificatierapport) was veel overgenomen. Hier-
aan is het te danken, dat de regeling in vele opzichten aan-
sloot bij hetgeen in Nederland was gegroeid en aanvaard, al 
droeg zij anderzijds stellig de sporen van de abnormale om-
standigheden, waaronder zij, op 1 november 1941, werd in-
gevoerd. 

De aldus tot stand gekomen regeling was het Ziekenfond-
senbesluit van 1 augustus 1941,vastgesteld door de waarne-
mend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken. Het besluit behoefde, mede wegens de overhaasting 
bij de totstandkoming en invoering, op vele punten uitwerking 
en aanvulling. Hiertoe zijn drie „Uitvoeringsbesluiten" uitge-
vaardigd; voorts zijn een aantal punten bij circulaire op voor-
lopige wijze geregeld en verduidelijkt. 

Het Ziekenfondsenbesluit heeft de verplichte ziekenfondsver-
zekering ingevoerd voor de verzekerden in de zin der Ziekte-
wet (rechtstreeks-verzekerden) en voor hun gezinsleden (de 
zogenaamd indirect-verzekerden). De koppeling van de beide 
voorzieningen, ziekengeld en geneeskundige hulp, welke reeds 
Kuyper en Veegens beoogden, werd dus tot op zekere hoogte 
gerealiseerd, echter op een organisatorisch andere wijze dan 
in de vroegere voorstellen was bedoeld. De zorg voor de ver-
plichte ziekenfondsverzekering werd namelijk niet opgedragen 
aan de organen, welke met de uitvoering der Ziektewet waren 
belast, maar bleef ook in de nieuwe verhoudingen de taak der 
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ziekenfondsen. Deze werden dus belast met de uitvoering der 
verplichte verzekering, naast de voorziening in de vrijwillige 
verzekering voor het deel hunner verzekerden, dat niet onder 
de verplichte verzekering is gebracht (kleine zelfstandigen 
en andere niet in loondienst werkende personen benevens 
de ambtenaren). Voor de verplicht-verzekerden werden de 
prestaties der verzekering (de verstrekkingen) belangrijk uit-
gebreid in vergelijking met die der vrijwillige verzekering (uit-
zonderingen daargelaten). De verstrekkingen werden boven-
dien voor de verplichte verzekering uniform over het gehele 
land. 

De inning van de premie voor de verplichte ziekenfonds-
verzekering werd niet opgedragen aan de ziekenfondsen, maar 
aan de daarvoor veel beter geoutilleerde organen, welke de 
Ziektewet uitvoeren (bedrijfsverenigingen en toen nog de Ra-
den van Arbeid). 

De inning kon aldus worden gecombineerd met die van de 
premie voor de Ziektewet. 

Als centrale kas der verplichte verzekering werd het Ver-
eveningsfonds ingesteld om de geïnde premiebedragen voor de 
verplichte ziekenfondsverzekering te beheren en de gelden 
voor de uitvoering der verplichte verzekering over de zieken-
fondsen te distribueren. 

De premie der verplichte ziekenfondsverzekering wordt vol-
gens het Ziekenfondsenbesluit uitgedrukt in een percentage 
van het loon in de zin der Ziektewet. Dit percentage wordt 
jaarlijks vastgesteld; het is voor het gehele land en voor alle 
bedrijfstakken uniform. De premielast is dus over alle verze-
kerden verdeeld met toepassing van het draagkrachtbeginsel, 
hetgeen voor de arbeiders in minder welvarende delen des 
lands en in bedrijfstakken of ondernemingen met lage lonen 
van grote betekenis was. Het betalen van de premie is als een 
verplichting van de werkgever geformuleerd; echter moet de 
werkgever de helft inhouden op het loon, zodat de last gelijke-
lijk over werkgever en werknemer wordt verdeeld. 

Tegelijk met het Ziekenfondsenbesluit trad het reeds ge-
noemde artikel 41 (oud 50) der Ziektewet in werking, ten ge-
volge waarvan een verplicht-verzekerde, die zich niet bij een 
ziekenfonds aanmeldt, geen recht kan doen gelden op zieken-
geld. 

Een belangrijk uitgangspunt van het Ziekenfondsenbesluit 
is voorts, dat de overheid een zeker toezicht op de zieken-
fondsen dient uit te oefenen. Aanvankelijk was het staatstoe-
zicht opgedragen aan de Secretaris-Generaal van het Depar-
tement van Sociale Zaken, die echter aanstonds gebruik maak-
te van zijn bevoegdheid, dit toezicht te delegeren aan een 
nieuwe functionaris, de Commissaris, belast met het toezicht 
op de ziekenfondsen. Deze Commissaris was niet slechts belast 
met het toezicht, maar oefende ook een zekere verordenende 
bevoegdheid uit, waarbij een Raad van Bijstand moest ad-
viseren. Daar deze Raad van Bijstand na het jaar 1941 niet 
meer bijeen is geweest, heeft de Commissaris van zijn be-
voegdheid tot het stellen van regelen in de vorm van beschik-
kingen slechts korte tijd gebruik kunnen maken en was hij 
genoopt vele onderwerpen bij rondschrijven aan de algemene 
ziekenfondsen te regelen. 

Het Ziekenfondsenbesluit opende de mogelijkheid het toe-
zicht ook te doen gelden voor instellingen, welke geen zieken-
fondsen zijn in de betekenis, welke gemeenlijk aan dat woord 
wordt toegekend, doch wel van verwante aard zijn. Met name 
is hierbij te denken aan verenigingen en andere instellingen, 
welke voorzien in de kosten van verpleging en behandeling in 
ziekenhuizen. Dergelijke instellingen, welke dus niet, zoals de 
ziekenfondsen, streven naar het voorzien in een volledige me-
dische verzorging, waren er vele, vooral ten plattelande. 
Zij bestaan ook nu nog, doch hun betekenis is door de uit-
breiding der ziekenfondsverzekering verminderd. Voorts zou 
het toezicht ook kunnen gelden voor commerciële instellingen, 
welke geldverzekeringen sluiten ter dekking van de kosten van 
medische hulp. Een en ander is echter niet gebeurd. In feite 
is het toezicht, behoudens enkele uitzonderingen, beperkt ge-
bleven tot de eigenlijke ziekenfondsen, welke in 1941 de 
naam Algemene Ziekenfondsen hebben gekregen. Het toezicht 

strekt zich, voor wat deze fondsen betreft, echter ook uit tot 
de verzekering van andere personen dan de verplicht-verzeker-
den, zij het met de verschillen, welke uit de verschillen in de 
aard der verzekering en de financiering moeten voortvloeien. 

Tegen de splitsing der verzekerden in twee groepen, welke 
het Ziekenfondsenbesluit heeft veroorzaakt, zijn uiteraard be-
zwaren van organisatorische, administratieve en financiële 
aard aan te voeren. Ten dele is daarop boven reeds gewezen, 
bij het bespreken van de wetsontwerpen -Kuyper en -Veegens. 
In 1941 konden de bezwaren, als gevolg van de bijzondere 
omstandigheden, in mindere mate tot uiting worden gebracht. 
Toch is van vele zijden bezorgdheid over de toekomst van de 
vrijwillige verzekering uitgesproken. Dat het daarmede nogal 
is meegevallen, is een gevolg van het feit, dat de zieken-
fondsen in de jaren tussen 1900 en 1940 veel krachtiger 
lichamen waren geworden, zowel door de groei van het aan-
tal verzekerden als door toeneming van de welstand, welke ge-
leidelijk aan het heffen van hogere premiën mogelijk maakt. 
Een en ander neemt niet weg, dat de vrijwillige verzekering 
zich bij voortduring voor grote moeilijkheden ziet geplaatst; 
deze komen nader aan de orde. 

Dat de aanpassing van de organisatie van het ziekenfonds-
wezen aan de nieuwe toestand met grote moeilijkheden ge-
paard ging, vooral omdat zij op zo korte termijn moest 
worden tot stand gebracht, spreekt wel vanzelf. Grote waar-
dering verdient zowel de wijze, waarop de algemene zieken-
fondsen zich van hun zware taak ten deze hebben gekweten, 
als de toewijding, in het belang van de Nederlandse bevolking 
aan de dag gelegd door de overgrote meerderheid van de art-
sen en andere medewerkers. 

Een belangrijke functie hebben na de invoering van het 
Ziekenfondsenbesluit de organisaties van algemene ziekenfond-
sen gekregen. Er zijn thans zeven van die organisaties; slechts 
drie algemene ziekenfondsen zijn niet bij een organisatie aan-
gesloten (Zie bijlage IV). 

Hoewel het Ziekenfondsenbesluit over de organisaties niet 
spreekt, treden zij in vele gevallen namens de bij hen aange-
sloten fondsen op. Van betekenis is vooral, dat het de orga-
nisaties van algemene ziekenfondsen zijn, welke met de orga-
nisaties van medewerkers onderhandelen over honoraria en 
andere voorwaarden, waaronder de medewerkers zich aan de 
algemene ziekenfondsen verbinden. Landelijk uniforme over-
eenkomsten zijn in de plaats getreden van de vroegere sterk 
gedifferentieerde plaatselijke contracten. 

De ontwikkeling na 1945 
In de eerste tijd na de bevrijding bleef de Commissaris, be-

last met het toezicht op de ziekenfondsen, nog in functie. 
Al spoedig echter werd hem een Commissie van Advies, be-

staande uit vertegenwoordigers van belanghebbende groepen 
en van de minister, toegevoegd. 

Vervolgens werd bij de wet van 24 april 1947, Stb. H 135, 
in werking getreden met ingang van 1 januari 1949, de Com-
missaris vervangen door de Ziekenfondsraad. De wet bepaal-
de, dat de Ziekenfondsraad in hoofdzaak zou bestaan uit ver-
tegenwoordigers van bij het ziekenfondswezen betrokken 
maatschappelijke groepen. Bij algemene maatregel van bestuur 
van 31 januari 1949 (Stb. I 32) is deze wetsbepaling aldus 
uitgewerkt, dat de Ziekenfondsraad bestaat uit een voorzitter, 
tevens lid, en 35 andere leden, waarvan 7 ambtelijke deskun-
digen, 9 vertegenwoordigers van ziekenfondsen, 7 vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven en 12 vertegenwoordigers 
van de groepen van personen en instellingen, die hun mede-
werking verlenen aan de ziekenfondsen bij het verstrekken van 
de geneeskundige verzorging. Alle benoemingen zijn aan de 
Kroon opgedragen; de betrokken maatschappelijke organisaties 
worden vóór de benoeming gehoord. 

De bevoegdheden en verplichtingen van de Commissaris 
zijn voor het grootste deel overgegaan op de Ziekenfonds-
raad. Met name geldt dit voor het toezicht op de ziekenfond-
sen. De wet bevat voorts bepalingen, waarin de Ziekenfonds-
raad wordt belast met het uitbrengen van adviezen aan Kroon 
en minister — hetzij desgevraagd of uit eigen beweging — 
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over alle onderwerpen welk het ziekenfondswezen raken, 
alsmede met het beheer van het Vereveningsfonds. 

Aldus was althans een der ernstigste bezwaren tegen de re-
geling uit de bezettingstijd ondervangen. Het was de bedoeling 
om hierna zo spoedig mogelijk tot een volledige wet, ter ver-
vanging van het Ziekenfondsenbesluit, te komen. Op de pogin-
gen in deze richting wordt hieronder tei uggekomen. De onder-
getekende moge — alvorens daarop in te gaan — echter nog 
een ogenblik stil staan bij enige weliswaar incidentele doch 
voor de ontwikkeling van het ziekenfondswezen zeer belang-
rijke maatregelen. 

In de eerste plaats moeten de maatregelen genoemd worden 
met betrekking tot de vrijwillige verzekering. Hierbij moet 
voorop worden gesteld het feit, dat de kosten der zieken-
fondsverzekering na de bevrijding in een snel tempo zijn ge-
stegen, als gevolg van een complex van oorzaken, welke in 
§ 4 van deze memorie zullen worden geanalyseerd. Deze 
kostenstijging heeft zich in vrijwel gelijke mate gemanifesteerd 
bij de verplichte en bij de vrijwillige verzekering. De eerste 
heeft echter de gevolgen gemakkelijker kunnen opvangen om-
dat de premielast door de verzekerde en zijn werkgever te-
zamen wordt gedragen en nog meer omdat deze premie wordt 
geheven naar de hoogte van het loon, zodat de arbeider met 
een laag loon slechts een lage premie betaalt. De vrijwillig-
verzekerde moet echter zonder hulp van derden, tot dusverre 
een per fonds vaste premie betalen, ongeacht de grootte van zijn 
inkomen. Voor het minst-draagkrachtige deel der vrijwillig-
verzekerden is de last dus relatief zeer zwaar. 

In de eerste tijd na de bevrijding was de premie der vrijwil-
lige verzekering nog per fonds verschillend. Ook de verstrek-
kingen liepen uiteen. Bij de aanvang van 1947 echter veran-
derde het een zowel als het ander. Als gevolg van een toen in-
gevoerde en hieronder besproken subsidiëring uit het Vereve-
ningsfonds werd de p.emie der vrijwillige verzekering bij alle 
ziekenfondsen gesteld op f 0,50 per verzekerde per week, 
met dien verstande dat voor tot een verzekerd gezin beho-
rende kindeien beneden 16 jaar geen premie was ver-
schuldigd. Genoemd premiebedrag gold bij een omvang der 
verstrekkingen, gelijk aan die der verplichte verzekering. Tot 
deze „gelijkstelling" der verstrekkingen gingen bijna alle zie-
kenfondsen over, hoewel zij daartoe niet verplicht waren. 

In de volgende jaren moest de premie verder worden ver-
hoogd. Tot en met het jaar 1950 bleef zij bij alle ziekenfond-
sen gelijk, daarna ging zij, als gevolg van een wijziging en be-
perking van de subsidiëring, bij de onderscheiden fondsen uit-
eenlopen. Bij de aanvang van 1962 was de gemiddelde premie 
f 2,66 per week, dat is dus ruim vijfmaal zoveel als in 1947. 
Het hoogste premiebedrag was in april 1962 f3,50 per week, 
het laagste f 2,08 per week. (De velschillen vloeien voort uit 
uiteenlopende kosten en uit verschillen in de verhouding tus-
sen de aantallen betalende verzekerden en niet-betalende kin-
deren). Echtparen, al of niet met kinderen, betalen per week 
tweemaal de genoemde bedragen. De ondergetekende moge 
voor nadere bijzonderheden verwijzen naar bijlage V. 

Zoals reeds is opgemerkt, betekende de sterke stijging van 
de premie vooral een zware last voor de vrijwillig-verzekerden 
met de kleinste inkomens. Hoewel kleine zelfstandigen over het 
algemeen van de noodzakelijkheid van aansluiting bij een zie-
kenfonds doordrongen zijn en hoewel tot nu toe een belang-
rijke teruggang van het aantal verzekerden wegens de hoge 
premie niet geconstateerd is, is hier toch van een latent ge-
vaar sprake. In een tijd van economische moeilijkheden zou 
dit gevaar groter kunnen worden. 

Er is wel verband gelegd tussen de sterke kostenstijging van 
de vrijwillige verzekering en de invoering der verplichte ver-
zekering. Daarbij werd er dan op gewezen dat het draagvlak 
der vrijwillige verzekering ernstig is versmald, doordat een 
groot deel der verzekerden overging naar de op andere wijze 
georganiseerde en gefinancierde verplichte verzekering. Ver-
der werd er wel op gewezen dat de naar de verplichte ver-
zekering overgegane personen overwegend tot de zogenaamde 
goede risico's, d.w.z. tot de groep gezonde en daardoor relatief 

lage kosten veroorzakende verzekerden, behoorden, terwijl al 
degenen, die door slechte gezondheidstoestand of door gevor-
derde leeftijd hun werkzaamheden in loondienst beëindigen, 
opnieuw tot de vrijwillig-verzekerden gingen behoren en voor 
die verzekering veelal relatief hoge kosten veroorzaakten. 

Dit was in de eerste jaren na de bevrijding stellig juist. Het 
is het belangrijkste motief geweest voor de toekenning van bij-
dragen uit de middelen der verplichte verzekering (het Ver-
eveningsfonds) aan de vrijwillige verzekering over de jaren 
1947—1950 (wet van 30 november 1950, Stb. K 535, en wet 
van 22 mei 1953, Stb. 279). 

In de tweede plaats moet vermeld worden, dat met ingang 
van 1 januari 1951 een aantal nieuwe groepen onder de ver-
plichte verzekering werd gebracht (wet van 21 december 1950, 
Stb. K 590) en daartoe behoorden juist velen van hen, die 
voorheen uit de verplichte naar de vrijwillige verzekering 
werden afgestoten. Met name moeten hier worden genoemd de 
bejaarden met uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdoms-
voorziening en, met zekere beperkingen, degenen die uitke-
ringen ontvingen ingevolge de Invaliditeitswet of een der On-
gevallenwetten. 

Sindsdien was er geen motief meer voor het geven van bij-
dragen uit het Vereveningsfonds aan de vrijwillige verzekering. 
Wel worden uit 's rijks kas ook na 1950 elk jaar een aantal 
miljoenen guldens ten behoeve van de vrijwillige verzekering 
beschikbaar gesteld, maar een belangrijke algemene vermin-
dering van de premie kan daarmede niet worden verkregen. 
In de latere jaren is het bedrag van het rijkssubsidie geheel 
bestemd voor het geven van reducties op de premie voor be-
paalde groepen van verzekerden, welke geacht kunnen wor-
den overwegend uit weinig-draagkrachtigen te bestaan. Voor 
deze groepen, elk jaar overeenkomstig het advies van de Zie-
kenfondsraad aangewezen, kon op deze wijze de premiedruk 
enigermate worden verlicht. 

Als gevolg van de vervanging van de Noodwet Ouderdoms-
voorziening door de Algemene Ouderdomswet is, bij de wet 
van 19 december 1956, Stb. 634, bepaald, dat bejaarden met 
inkomens beneden een zekere grens (aanvankelijk f 3 410 per 
jaar, thans verhoogd tot f4160 per jaar) kunnen toetreden 
tot een afzonderlijke ziekenfondsverzekering. Deze biedt de-
zelfde verstrekkingen als de verplichte verzekering, doch haar 
premie bedraagt slechts de helft of, voor de grote groep der 
minst-draagkrachtigen een vierde deel van de premie, die 
nodig zou zijn ter dekking van de kosten dezer verzekering. 
Van het overige deel der kosten (meer dan twee derden van het 
totaal) komt de helft voor rekening van het rijk; de andere 
helft wordt geput uit het Vereveningsfonds. De bejaarden 
zijn dus niet meer verplicht-verzekerd, maar van de moge-
lijkheid tot het sluiten van een goede verzekering tegen lage 
premie heeft het overgrote deel van hen, wier inkomen bene-
den de gestelde grens bleef, gebruik gemaakt. De bejaarden, 
wier inkomen te hoog is voor toetreding tot de nieuwe ver-
zekering, doch beneden f 8000 's jaars blijft, hebben zich voor 
het grootste deel in de gewone vrijwillige verzekering doen in-
schrijven. 

Organisatorisch bezien moet de totstandkoming der bejaar-
denverzekering uiteraard als een nadeel worden beschouwd. 
In plaats van twee hebben de ziekenfondsen nu drie verzeke-
ringssystemen naast elkaar uit te voeren, want de bejaarden-
verzekering is noch met de verplichte noch met de gewone 
vrijwillige verzekering op één lijn te stellen. Dit betekent, dat 
de taak der ziekenfondsen gecompliceerder is geworden. 

Door de bejaardenverzekering administratief zo nauw moge-
lijk aan de verplichte verzekering te koppelen, heeft men de 
bezwaren verminderd, hoewel stellig niet kunnen wegnemen. 
Het bestaan van de bejaardenverzekering is echter uit sociaal 
oogpunt van zo groot nut, dat de daaraan verbonden extra-
administratie verantwoord is te achten, althans zo lang er niet 
een andere, eenvoudige en niettemin sociaal verantwoorde 
verzekeringsmogelijkheid voor de bejaarden kan worden ge-
creëerd. 
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De pogingen tot het tot stand brengen van een nieuwe wet-
telijke regeling van het gehele ziekenfondswezen werden in-
geleid met het vragen van advies aan de Ziekenfondsraad over 
een voorontwerp van wet door Minister Joekes en Staatssecre-
taris Muntendam. Zij hebben daarna een ontwerp-Ziekenfonds-
wet — opgesteld met gebruikmaking van bedoeld advies — 
gepubliceerd en tegelijkertijd om advies aan de Sociaal-Econo-
mische Raad gezonden. De ondergetekende acht dit ontwerp 
een belangrijk moment in de parlementaire geschiedenis van 
het ziekenfondswezen. 

In hoofdzaak strekte dit ontwerp tot codificatie van de ver-
schillende delen van het ziekenfondsrecht, zoals dit geregeld 
is in het Ziekenfondsenbesluit, de daarop steunende Uitvoerings-
besluiten, en in de Wet op de Ziekenfondsraad. Dientengevolge 
behield volgens het ontwerp de vrijwillige verzekering haar 
plaats naast de verplichte verzekering, zoals deze laatste sinds 
1941 bestond. De vrijwillige verzekering zou echter wel, in 
afwijking van de bestaande toestand, tot op grote hoogte aan 
een wettelijke regeling worden onderworpen, met name t.a.v. 
de omvang der verstrekking, de inkomensgrens en de overige 
voorwaarden voor toelating als verzekerde. De vaststelling van 
de premiehoogte daarentegen wilde het wetsontwerp door elk 
fonds naar gelang van eisen behoefte doen geschieden: op dit 
punt zou dus de bestaande toestand blijven gehandhaafd. Wel 
opende het ontwerp de mogelijkheid van een jaarlijkse bijdrage 
uit 's rijks kas ten behoeve van de vrijwillige verzekering. 

Een nieuw element in dit ontwerp was ook, dat het de 
samenstelling van de ziekenfondsbesturen beoogde te regelen, 
in die zin dat daarin naast bepaalde aantallen vertegenwoor-
digers van verzekerden en medewerkers ook vertegenwoordi-
gers van werkgevers en werknemers zitting zouden hebben. 

Wat de werkgebieden der ziekenfondsen betreft, hield het 
ontwerp de bepaling in, dat de Ziekenfondsraad het gebied 
voor elk ziekenfonds zou aanwijzen. Daaraan was toegevoegd, 
dat een bepaalde gemeente als werkgebied aan een ziekenfonds 
zou worden toegewezen, indien een zeker percentage der be-
volking van die gemeente daartoe de wens kenbaar zou maken. 
Het bedoelde percentage zou door de Kroon worden bepaald 
en voor de onderscheidene gemeenten verschillend kunnen zijn. 

Er zouden volgens het ontwerp Districtsraden komen, welke 
in het algemeen een coördinerende taak met betrekking tot 
de werkzaamheden van de ziekenfondsen binnen de districten 
zouden hebben en welke voorts zouden samenwerken met an-
dere organisaties op het gebied van de volksgezondheid in het 
district. 

In de samenstelling van de Ziekenfondsraad werd in de ge-
dachtengang van het voorontwerp geen principiële wijziging 
gebracht. Het aantal leden zou volgens de ontworpen regeling 
worden uitgebreid tot 46 (buiten de voorzitter). Wegens dit 
grote aantal leden beoogde het ontwerp de instelling van een 
Commissie van Gedeputeerden voor de dagelijkse leiding der 
zaken. (De Wet op de Ziekenfondsraad schrijft dat niet voor, 
doch de algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van 
die wet heeft een soortgelijk college, onder de naam Commis-
sie van Gedelegeerden, wel in het leven geroepen). 

De taak en bevoegdheden van de Ziekenfondsraad werden 
over het algemeen in het ontwerp in wat ruimere zin geformu-
leerd dan in de Wet op de Ziekenfondsraad. 

De S.E.R. gaf zijn advies over het ontwerp onder dagteke-
ning van 21 december 1951. Uit het advies bleek, dat in de 
S.E.R. op tal van punten verschil van inzicht bestond. Zo pleit-
ten enige leden voor het creëren van een verplichte verzekering 
ook voor zelfstandigen met inkomens beneden een te stellen 
grens, m.a.w. voor het invoeren van een volksverzekering op 
het terrein van de ziektekosten. De meerderheid was echter 
bereid voorshands de bewindslieden te volgen in hun streven 
naar een codificatie. 

De S.E.R. had in meerderheid belangrijke bezwaren tegen 
de beoogde taak en werkwijze van de Ziekenfondsraad. Deze 
meerderheid pleitte voor scheiding van toezicht en beheer. 
Zij wilde het toezicht op het ziekenfondswezen, ook op de 
Ziekenfondsraad, opgedragen zien aan de Sociale Verzekerings-
raad, welk college daartoe ook bevoegdheden zou moeten krij-

gen, welke volgens het ontwerp aan de regering waren voorbe-
houden. De Ziekenfondsraad zou in die gedachtengang toch 
nog een belangrijke taak behouden van adviserende en beheren-
de aard. Hij zou daartoe vaste commissies moeten benoemen 
voor zaken van volksgezondheid, voor technische ziekenfonds-
zaken en honorarium-aangelegenheden. 

De meerderheid van de S.E.R.-leden zag geen noodzaak tot 
het geven van zo stringente bepalingen t.a.v. de samenstelling 
der besturen van de ziekenfondsen als het ontwerp bevatte. Wel 
kon men zich verenigen met een bepaling, waarin de vier groe-
pen, welke bestuursleden zouden benoemen, werden genoemd, 
zonder vermelding van aantallen, doch met de toevoeging, dat 
vertegenwoordigers van de verzekerden en van de werknemers-
organisaties tezamen de meerderheid zouden hebben (hetgeen 
volgens het ontwerp niet het geval zou zijn). 

De Districtsraden zouden naar het oordeel van de meerder-
heid in de S.E.R. geen levensvatbare colleges zijn. 

Ernstig bezwaar had een meerderheid in de S.E.R. tegen de 
mogelijkheid — welke volgens het ontwerp zou bestaan — dat 
de ambtenaren buiten de verplichte ziekenfondsverzekering 
zouden blijven. 

In plaats van de mogelijkheid van een subsidie uit 's rijks 
kas ten behoeve van de vrijwillige ziekenfondsverzekering wil-
de de S.E.R. een imperatief voorschrift tot het geven van zo-
danig subsidie. 

Gewezen werd tenslotte op het ontbreken van een goede 
regeling van het beroepsrecht. 

De ondergetekende moge hier vervolgens vermelden een 
oriënterend rapport over de gehele problematiek van het zie-
kenfondswezen, dat de Ziekenfondsraad in mei 1959 aan de 
toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
heeft aangeboden. Dit rapport was de vrucht van het werk 
van een commissie, welke tot taak had de grondslagen voor 
een nieuwe wetgeving te bestuderen. Een tegelijk aangeboden 
tweede rapport handelt over de werkgebieden der ziekenfond-
sen en over de gevolgen van het werken van twee of meer 
fondsen in hetzelfde gebied. Beide rapporten, tezamen gepu-
bliceerd, zijn ter griffie neergelegd. 

De Ziekenfondsraad heeft bij gelegenheid van de behandeling 
der rapporten enige conclusies vastgesteld, welke hierna worden 
vermeld: 

a. Terugkeer tot de vooroorlogse toestand van volledige 
vrijheid der ziekenfondsen, zonder enige wettelijke regeling en 
zonder enig toezicht, acht de Ziekenfondsraad zeer ongewenst. 

b. Voor een zeer groot deel van hen, die thans tot de ver-
plicht, of vrijwillig-verzekerden bij de ziekenfondsen behoren, 
verdient naar het oordeel van de raad het systeem van ver-
strekkingen in natura de voorkeur boven het restitutiesysteem 
(ziektekostenverzekering), omdat het laatste systeem in een 
aantal gevallen tot een te zware belasting van deze verzeker-
den leidt. i 

c. Het instellen of doen voortbestaan van regelingen. ge-
baseerd op het restitutiesysteem, voor bepaalde maatschappe-
lijke groepen, geheel of voor een groot deel bestaande uit per-
sonen met geen grotere draagkracht dan de verzekerden der 
ziekenfondsen, is naar de mening van de raad ongewenst, zo-
wel om organisatorische redenen als omdat door dergelijke bij-
zondere regelingen de ziekenfondsverzekering min of meer 
dreigt te worden gedegradeerd. Met name wordt hierbij ge-
doeld op de verzekering van de ambtenaren. 

d. De grensafbakening voor de verplichte ziekenfondsver-
zekering dient naar eigen merites te kunnen geschieden, dus 
zonder dat men onder alle omstandigheden gebonden is aan 
de grensafbakening van de Ziektewet. Evenwel moet om prak-
tische redenen de feitelijke gelijkheid van de grens voor de ver-
plichte ziekenfondsverzekering met die voor de ziekengelduit-
kering niet dan bij dringende noodzaak worden verbroken. 

e. Indien deze noodzaak zich voordoet (met name bij een 
sterke verhoging van de grens voor de ziekengelduitkering of 
bij het geheel vervallen van die grens), zal men toch, aldus ver-
volgt de raad, de grens voor de ziekenfondsverzekering op één 
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bedrag moeten houden, zonder differentiatie naar burgerlijke 
staat en gezinsgrootte. Een andere gedragslijn zou tot onder-
scheidene praktische moeilijkheden leiden, afgezien nog van 
de vraag of er voldoend sterke motieven zijn voor een diffe-
rentiatie als hier bedoeld. 

/. In de premieregeling der vrijwillige verzekering ware met 
de draagkracht rekening te houden. 

g. De verstrekkingen moeten voor de verplicht" en vrijwil-
lig-verzekerden gelijk zijn. 

h. Een onderscheid in verstrekkingen naar gelang van de 
draagkracht der verzekerden (zogenaamde getrapte verzeke-
ring) is niet doelmatig. 

Uitvoerig besprak de Ziekenfondsraad het vraagstuk van de 
werkgebieden der ziekenfondsen. Daarbij kwamen sterk uit-
eenlopende opvattingen tot uiting. De raad zelf geeft de vol-
gende samenvatting: 

Vóór het stelsel van toelating van één ziekenfonds per werk-
gebied zonder enige uitzondering sprak zich slechts een kleine 
minderheid der aanwezige leden uit; vóór het stelsel van toe-
lating van één ziekenfonds per werkgebied, met de mogelijk-
heid van nader te formuleren uitzonderingen, sprak zich 
een groter aantal leden, doch niettemin een minderheid, uit. 

Een meerderheid, doch geen gekwalificeerde meerderheid, 
sprak zich uit voor het beginsel van vrijheid tot het oprichten 
van ziekenfondsen, doch beperkt door middel van toelatings-
eisen, welke ook de werkgebieden zouden kunnen betreffen. 

Voor een stelsel, waarin de vrijheid tot het oprichten van 
ziekenfondsen wel zou kunnen worden beperkt, doch niet ten 
aanzien van de werkgebieden, sprak zich slechts een minder-
heid uit. 

Volledige vrijheid tot het oprichten van ziekenfondsen werd 
door niemand bepleit. 

Ten slotte dient een belangrijk advies van de Sociaal-Econo-
mische Raad hier te worden genoemd. Onder dagtekening 
van 24 november 1961 bracht dit college advies uit over de 
economische aspecten, welke binnen het kader van het huidige 
bestel van belang zijn voor de premiehoogte van de ver-
plichte ziekenfondsverzekering. De raad achtte het uitbren-
gen van zulk een advies noodzakelijk, omdat de S.E.R. elk 
jaar bij het uitbrengen van zijn advies over de premiehoogte, 
geconfronteerd wordt met een begroting van uitgaven ten be-
hoeve van de verplichte ziekenfondsverzekering, waarvan de 
bedragen steeds stijgen, niet alleen in absolute zin, maar ook 
uitgedrukt in een percentage van het nationale inkomen. 

Uit dit rapport zij het volgende vermeld. 
De Sociaal-Economische Raad heeft onderzocht aan welke 

normen de ontwikkeling van de honorering van bepaalde groe-
pen medewerkers (de huisartsen, specialisten, enz.) kunnen 
worden gebonden. Het bleek de raad, dat geen duidelijke nor-
men te vinden waren; hij beveelt aan bij de regelmatig terug-
kerende onderhandelinsen de algemene welvaartsontwikkeling 
in het ooa te houden. Er is echter niet één bepaald indexcijfer 
karakteristiek voor de welvaartsontwikkeling, b.v. de index van 
de verdiende lonen; ook andere elementen kunnen tegelijkertijd 
een rol spelen, zoals nivellerings-, c.q. denivelleringstendenties 
e.d. Periodieke enquêtes naar de praktijkkosten van de diverse 
groepen van medewerkers zijn daarnevens noodzakelijk. 

De raad acht de Ziekenfondsraad, die zijn goedkeuring 
moet hechten aan de honoreringsovereenkomsten, hiervoor 
niet het meest geschikte lichaam. In deze Ziekenfondsraad be-
zetten namelijk de organisaties van ziekenfondsen en me-
dewerkers negen, resp. twaalf van de 36 zetels. Met het oog 
op de in bewerking zijnde herziening van de wetgeving beveelt 
de raad dit punt ten sterkste in de aandacht van de regering 
aan. Van groot belang acht de raad het, dat de overeenkom-
sten betreffende de honorering uiteindelijk de goedkeuring van 
de zijde van de overheid moeten kunnen wegdragen. 

Thans kan de Kroon slechts de goedkeuring door de Zieken-
fondsraad ongedaan maken, maar een wijziging van de over-

eenkomsten is geheel afhankelijk van een nieuw voorstel van 
partijen, dat dan opnieuw de Ziekenfondsraad moet passeren. 

Wat de verpleegprijzen van de ziekenhuizen betreft acht de 
raad het niet gewenst de prijsbeheersing voor de zieken-
huistarieven te beëindigen. De Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid zou in een wettelijke regeling de nodige be-
voegdheden moeten krijgen om controle op deze prijzen 
uit te kunnen oefenen 1). Voorts dringt de raad aan op plan-
ning op lange termijn inzake de bouw, de uitbreiding en de 
vernieuwing van ziekenhuizen. Op korte termijn zou in een 
regeling moeten worden voorzien op grond waarvan de Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid de bevoegdheid 
krijgt ter zake regelend op te treden. 

Voor zover het onderzoek van de raad zich heeft uitge-
strekt, heeft de raad geen belangrijke verspillingen in het zie-
kenfondswezen kunnen constateren. 

Om administratieve rompslomp te vermijden meent de raad 
het zogenaamde ticket moderateur, waarmee een bijbetaling 
van de verzekerde voor bepaalde verstrekkingen wordt be-
doeld, te moeten ontraden. Het zou misschien wel een aantal 
onnodige doktersbezoeken voorkomen, maar anderzijds ook 
verzekerden, die wel degelijk doktershulp nodig hebben, ervan 
kunnen weerhouden zich tijdig tot de arts te wenden. In zulke 
gevallen kunnen de kosten voor de verplichte ziekenfondsver-
zekering heel gemakkelijk oplopen tot een veelvoud van wat zij 
zouden zijn geweest, indien de patiënt tijdig medische hulp had 
ingeroepen. 

De raad geeft er de voorkeur aan stijging van de kosten 
der verplichte ziekenfondsverzekering op te vangen door pre-
mieverhogingen en niet door het vragen van bijbetalingen. Bij-
betalingen drukken altijd op degenen, die de verstrekkingen 
nodig hebben en hebben dus tot effect dat het inroepen van 
medische hulp moeilijker wordt, juist voor de minst draag-
krachtigen, die ingeval van ziekte in het gezin toch al gemak-
kelijk in moeilijkheden raken. 

Op de opvatting van de S.E.R. ten aanzien van de huidige 
regeling, krachtens welke een deel van het tekort van de be-
jaardenverzekering ten laste van de verplichte verzekering 
komt, wordt hierna te bestemder plaatse teruggekomen (§ 
5, onder Ie). 

Wat de totale kosten van de verplichte verzekering betreft, 
welke zich in stijgende lijn bewegen, meent de raad niet 
te moeten adviseren tot het stellen van een maximum. Dit be-
tekent niet, dat de raad nu noodgedwongen de autonome be-
weging van de uitgaven der verplichte ziekenfondsverzekering 
aanvaardt. Een verantwoord beleid is noodzakelijk, waarbij, 
daar concrete regels veelal niet kunnen worden gegeven, de 
verantwoordelijkheid van de direct betrokkenen en het inrich-
ten van een doelmatige controle en een doelmatig inzicht, op 
het eerste plan dienen te komen. Een op deze basis opgezet 
systeem van verplichte ziekenfondsverzekering is, naar het 
oordeel van de S.E.R., in staat om dat deel van de bevolking, 
dat er bij betrokken is, een goede geneeskundige verzorging 
tegen redelijke kosten te bieden, zonder dat dit met dwang-
middelen als het fixeren van de premie gepaard behoeft te 
gaan. Mocht onder bepaalde omstandigheden — als de ontwik-
keling van het nationale inkomen tot omzichtigheid dwingt — 
de uitgavenstijging van de verplichte ziekenfondsverzekering 
tot het uiterste beperkt moeten worden, dan dienen naar de 
mening van de raad uitgavenstijgingen, voortvloeiende uit 
nieuwe ontwikkelingen der geneeskunde, een hoge prioriteit te 
verkrijgen. 

§ 3. ENKELE VOLKSGEZONDHEIDS-
ASPECTEN 

Onder de velen, die in het verleden in woord en geschrift 
de betekenis hebben belicht van de ziekenfondsen voor de 
volksgezondheid in Nederland, is er welhaast geen geweest, die 

1) Een zodanig ontwerp van wet heeft inmiddels het Departement van 
de Ondergetekende verlaten. 
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in zo treffende bewoordingen de taak van het ziekenfondswezen 
heeft aangewezen als de hoogleraar in de geneeskunde Matthias 
van Geuns. In zijn bundel „De Staatkundige handhaving van 
der ingezetenen Gezondheid en Leven", bevattende de tekst van 
een drietal redevoeringen uit de jaren 1778, 1783 en 1791, be-
handelt hij onder meer de strijd tegen de uitoefening der ge-
neeskunst door onbevoegden, waarbij hij er op wijst, dat alle 
moeite tevergeefs zal zijn, 

„. . zoo er niet tevens gezorgd worde, eerstelijk, dat 
alle soort van hulp en noodige middelen ter herstelling 
der gezondheid naar behooren ingerigt zijn; — 
voorts, dat dezelve, door het gehele Gemeenebest, over-
al bij de hand zijn; — en, eindelijk dat zij ook voor alle 
ingezetenen ligtelijk verkrijgbaar gemaakt worden.". 

In deze uitspraak, ruim 175 jaren geleden gedaan, waarin 
ook de toen reeds werkzame ,.bossen" en „kassen" betrokken 
werden, treffen wij de gronden aan, waarin een doe!tref-
fende zorg voor de volksgezondheid verankerd dient te zijn: 
een in omvang en aard voldoende geneeskundige hulp, overal 
in den lande beschikbaar, bereikbaar voor allen die haar be-
hoeven. Het was mede de ontwikkeling van het ziekenfonds-
wezen in de 19e eeuw, reeds geschetst in § 2 van deze toe-
lichting, welke de mogelijkheden zou scheppen voor het vol-
doen aan de door Prof. Van Geuns gestelde voorwaarden en 
niet ten onrechte stelde Minister Talma in 1910, dat een wet-
teliike regeling voor de geneeskundige zorg zich zou dienen aan 
te sluiten bij het historisch begroeide ziekenfondswezen. In de 
ziekenfondsen immers zag hij de instellingen, welke de genees-
kundige hulp zouden kunnen verstrekken om het herstel 
te bevorderen van hen, die krachtens de bepalingen van de ont-
worpen Ziektewet een uitkering bij arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte zouden ontvangen. 

Zou men de betekenis van de ziekenfondsen voor de vo1ks-
eezondheid slechts zien uit de hoek van de zogenaamde 
konnelina aan de ziekengeld-verzekering of zoals William 
H. Beveridge in ziin begripsbepaling van sociale zekerheid de 
Nationale Gezondheidsdienst inleidde — „. . . . but the provi-
sion of an income should be associated with treatment de-
signed to bring the interruption of earnings to an end as soon 
as possible" — dan zou men ongetwijfeld ernstig tekort doen 
aan de plaats van het ziekenfondswezen in het bestel van de 
gezondheidszorg in Nederland. Aan deze woordkeuze, de 
plaats in de gezondheidszorg, geeft de ondergetekende de voor-
keur boven die, welke men veelal ontmoet en waarbij men 
spreekt van de betekenis van de ziekenfondsen voor de vo1ks-
ge7ondheid. Hierbii immers, staat men voor de moeiIijk-
heid het begrip „volksgezondheid" te omschrijven en voorts de 
normen aan te geven, waarmede men deze tracht te meten. 
Men zal ervaren, dat dit een niet eenvoudige aangelegenheid 
is en dat het welhaast uitgesloten is de maatstaven aan te leg-
gen, waarmede men de betekenis van de ziekenfondsverzeke-
ring voor de volksgezondheid tot uitdrukking zou kunnen 
brengen. Doch ziet men, zoals in het rapport van de Wereld-
gezondheidsorganisatie over het meten van het peil van de ge-
zondheidstoestand geschiedt, als een van de criteria waaraan 
men de volksgezondheid van een land mag afmeten, de orga-
nisatie van de gezondheidszorg, dan krijgt men een juister in-
zicht in de waarde van ons ziekenfondswezen voor de volks-
gezondheid. Deze organisatie immers voorziet in de postulaten 
van Van Geuns. Het Nederlandse ziekenfondswezen brengt 
een vrijwel volledige en op de stand der wetenschap afgestem-
de curatieve zorg aan ruim 70 pet. der bevolking. Dit be-
tekent, dat voldaan wordt aan datgene, wat in een ander rap-
port van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gesteld. na-
meliik dat het beloop van een ziekte in belangrijke mate afhan-
kelijk is van de mogelijkheid tot het vroegtijdig stellen van een 
diagnose en het snel instellen van de behandeling. 

In hetzelfde rapport wordt met evenveel nndnjk betoogd, 
dat de voorkoming en het herstel van invaliditeit, de revali-
datie, van de grootste betekenis zijn. Het is hier zeker niet de 
plaats om over de ontwikkeling van het zogenaamde verstrek-

kingenpakket in de ziekenfondsverzekering uit te weiden. 
Slechts moge de ondergetekende hier in verband met de revali-
datie opmerken, dat vooral in de afgelopen tien jaren mede 
dank zij het ziekenfondswezen, de revalidatie in Nederland 
zich heeft kunnen ontwikkelen. Weliswaar staan wij hier nog 
aan het begin, doch zowel de verlenging van de duur der 
ziekenhuisverpleging in de hoofdverzekering als de verstrek-
kingen in de aanvullende verzekering, hebben aangetoond, dat 
ook in het ziekenfondswezen zeer duidelijk als doel staat ge-
schreven de gezondheidstoestand te bevorderen in de moderne 
zin van het begrip en naast het lichamelijke, het geestelijke en 
maatschappelijke welzijn niet te vergeten. En al mogen dan de 
resultaten van de reactivering bij chronisch zieken vaak een 
minder spectaculair beeld geven dan bij de revalidatie in engere 
zin. de betekenis hiervan kan niettemin niet hoog genoeg aan-
geslagen worden. 

Nieuwe mogelijkheden hebben zich hiertoe geopend sinds 
ook de kosten voor opneming in een verpleeginrichting ten 
dele door de ziekenfondsen worden gedragen. 

Na aldus gewezen te hebben op de zeer positieve bijdrage 
die het Nederlandse ziekenfondswezen levert aan de ontwik-
keling van de gezondheidszorg, wil de ondergetekende de 
aandacht vestigen op een bijzondere ontwikkeling welke in-
haerent is aan de historische groei van onze gezondheidszorg. 

De ziekenfondsen verlenen in het algemeen geen preventieve 
zorg en men hoort wel eens de opmerking, dat deze scheiding 
tussen curatieve en preventieve zorg een geïntegreerde ge-
zondheidszorg in de weg zou staan. Hiertegenover kan gesteld 
worden, dat het historisch gezien niet alleen zeer wel te ver-
klaren valt, dat deze gescheiden ontwikkeling zich heeft vol-
trokken, een ontwikkeling overigens waarin ons land niet a1-
leen staat, doch dat daarnaast ook voorzieningen zijn getrof-
fen om aan de bezwaren van deze scheiding tegemoet te komen. 

Historisch beschouwd is het uit hetgeen in het voorgaande 
is uiteengezet duidelijk, dat de taak van het ziekenfonds van 
oudsher heeft gelegen in het curatieve vlak, namelijk om in 
geval van ziekte mogelijkheden te scheppen tot het verlenen van 
geneeskundige hulp. De preventieve gezondheidszorg is de jon-
gere zuster van de curatieve zorg. Zij ontwikkelde zich pas 
na het midden der vorige eeuw met het doel de gevreesde be-
smettelijke ziekten, cholera, pokken, buiktvfus te bestniden. 
Aanvankelijk vond deze bestrijding plaats door de oprichting 
van plaatselijke commissies, waarna in 1875 de eerste Kruis-
verenigingen tot stand kwamen. Het zijn deze verenigingen ge-
weest. later nog gesteund door andere specifieke organisaties 
werkzaam op het terrein van de bestrijding van heoaalde volks-
ziekten, alsmede de gemeentelijke gezondheidsdiensten, die 
de preventieve gezondheidszorg in Nederland tot een hoog 
peil hebben opgevoerd. Het moet als een gelukkige omstan-
digheid worden beschouwd, dat de ziekenfondsen zich niet ziin 
gaan bewegen op het terrein van de Kruisorganisaties, die 
evenzeer als de fondsen voortgesproten zijn uit het doel ge-
zamenlijk de verantwoordelijkheid met betrekking tot de ge-
varen, welke de gezondheid kunnen bedreigen, te dragen. 

Moge dan al deze scheiding van uitvoering van preven-
tieve en curatieve zorg een feit zijn, zeer duidelijk ziin toch 
ook de kenmerken aanwezig van het streven tussen beide ter-
reinen verbindingen te leggen, waardoor een eenheid van be-
leidsvoering tot uitdrukking kan worden gebracht. Zo draagt 
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zowel de 
verantwoordelijkheid voor de preventieve als voor de cura-
tieve zorg en worden beide terreinen in zijn Departement be-
hartigd door de Directie Volksgezondheid: in vele andere lan-
den ressorteren beide sectoren vaak onder verschillende mi-
nisteries. In het bijzonder moge hier echter de aandacht ge-
vestigd worden op de betekenis van het Praeventiefonds, waar-
van de gelden door de premies van de verplichte ziekenfonds-
verzekering geleverd worden. Uit dit Fonds worden de pre-
ventieve gezondheidszorg en haar organen gesubsidieerd. Zo 
ontvangen ook de Kruisorganisaties subsidie voor bepaalde ac-
tiviteiten uit het Praeventiefonds en bevordert dus het zieken-
fondswezen door het stelsel van subsidiëring de preventieve ge-
zondheidszorg. 
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Ten slotte zou de ondergetekende nog de aandacht willen 

vestigen op belangrijke preventieve aspecten, zoals de kinder-
uitzending, welke door de aanvullende verzekering gesteund 
kunnen worden. De ondergetekende is dan ook van oordeel 
dat de ziekenfondsverzekering een uiterst belangrijke bijdrage 
levert aan de volksgezondheid en ook van het geheel aan in-
stellingen met betrekking tot de gezondheidszorg, een wezenlijk 
onderdeel uitmaakt. Zij is een vorm van verplichte sociale ver-
zekering, die een belangrijk stuk volksgezondheid realiseert en 
daartoe institutioneel behoort. 

De ondergetekende weet, dat tegen het stelsel van de zieken-
fondsverzekering ook bezwaren in het bijzonder van sociaal-
medische aard naar voren worden gebracht en hij acht het juist 
om, na de positieve aspecten van het ziekenfondswezen als 
element in de gezondheidszorg duidelijk belicht te hebben, 
hier ook aan de bezwaren de nodige aandacht te schenken. 

Niet zelden beluistert men de stelling, dat de ziekenfonds-
verzekering zou leiden tot een verzwakking van het persoonlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de gezondheid en tot een 
verstoring van de vertrouwensverhouding tussen arts en pa-
tiënt. Deze opvatting culmineert in het geïdealiseerde beeld 
van de particuliere patiënt, die de kosten van de hem verleen-
de hulp zelf betaalt en hierdoor een vertrouwensband met 
zijn arts heeft. De ziekenfondsverzekerde daarentegen, aldus 
het complement op dit betoog, ziet zich opgenomen in een 
onpersoonlijk systeem van massale verzorging, waarin hij zo-
veel mogelijk gebruik maakt van zijn rechten en daardoor de 
verzekerins duur en de praktijkuitoefening voor de artsen on-
aantrekkelijk maakt. 

Van een dergelijke voorstelling van zaken, welke nog vaak 
wordt gegeven, moet in de eerste plaats worden gezegd, dat 
zij getuigt van onvoldoende kennis van de feitelijke verhoudin-
gen in het Nederlandse ziekenfondswezen. De verzekerde is 
beslist niet een „nummer" in een lange rij van naamloze pa-
tiënten; hij kiest in de eerste plaats zelf zijn ziekenfonds en 
vooral ook zijn huisarts, tandarts, apotheker, enz. Hij heeft 
zelf ook zoveel mogelijk zeggenschap als het gaat om de keuze 
van ziekenhuis, sanatorium of verpleeghuis, waarin hij of een 
zijner gezinsleden zal worden verpleegd en behandeld. Deze 
vrijheden van de verzekerde komen weliswaar niet altijd tot hun 
recht — zo heeft een verzekerde in een dorp b.v. vaak geen 
keuze van huisarts, zo is er in een bepaald rayon vaak maar 
één vertegenwoordiger van een bepaald specialisme aanwezig 
en zo kan de keuze van ziekenhuis of andere inrichting door een 
tekort aan bedden zonder feitelijke waarde zijn — doch zulke 
situaties doen zich ook voor particuliere patiënten voor. De 
feitelijke beperkingen zijn weliswaar soms voor verzekerden 
iets groter dan voor particulieren, doordat niet alle huisart-
sen enz. aan de verzorging van ziekenfondsverzekerden mede-
werken, doch dit soort verschillen verliest steeds meer aan om-
vang en betekenis. 

Van belang is ook dat een eenmaal gedane keuze van huis-
arts enz. niet voor onbeperkte tijd bindend is, doch gemakke-
lijk kan worden gewijzigd, indien de vertrouwensrelatie tussen 
patiënt en verzorger niet meer voldoende sterk is. Dat deson-
danks het aantal „overschrijvingen" naar een andere verzor-
ger, anders dan wegens verhuizinaen en dergelijke redenen, 
verhoudingsgewijze gering is, bewijst dat in het algemeen de 
verhoudingen in het Nederlands ziekenfondswezen goed zijn. 

De behandeling of verzorging, welke de verzekerde ont-
vangt, mag in beginsel geen andere zijn dan die van de parti-
culiere patiënt. In het ziekenfondsstelsel kan geen genoegen 
worden genomen met een ten opzichte van de particuliere 
patiënt afwijkende behandeling. Elke arts, tandarts, apo-
theker, met een juiste beroepsopvatting, zal trouwens met 
verontwaardiging de gedachte afwijzen van een verschil in be-
handeling tussen verzekerden en particuliere patiënten. 

Toch liggen er op dit terrein zekere moeilijkheden, deels van 
praktische, deels van psychologische aard. Het is onvermijde-
lijk dat de hulpverlening aan verzekerden volgens bepaalde en 
vrij strakke regels moet verlopen. Dit vloeit ten dele voort uit 
de omstandigheid, dat de verplichte verzekering alle kosten 

draagt, hetgeen ertoe leidt, dat door administratieve en con-
trolerende werkzaamheden tegen onnodige uitgaven moet wor-
den gewaakt; voor een ander deel uit het feit, dat de zieken-
fondsverzekering de grote massa der bevolking omvat. 

Het is dan ook onmogelijk, dat een verzekerde onder alle 
omstandigheden de wijze van behandeling krijgt, welke naar 
zijn eigen inzichten voor hem het beste zou zijn. Het verkrijgen 
van de meeste verstrekkingen is op de een of andere wijze aan 
voorschriften en normen gebonden. De huisarts is hierbij een 
centrale figuur; zonder zijn medewerking kan de verzekerde 
b.v. niet als zodanig (dus voor rekening van het fonds) een 
specialist raadplegen. Geneesmiddelen worden uiteraard alleen 
op voorschrift van de behandelend medicus verstrekt en voor 
geneesmiddelen van bijzondere aard is soms een speciale mach-
tiging vereist. Voor opneming in een ziekenhuis is een machti-
ging van het ziekenfonds (controlerend geneesheer) nodig. 

Dat deze en vele soortgelijke regelingen noodzakelijk zijn, 
is evenmin voor tegenspraak vatbaar als dat ze wel eens als 
hinderlijk worden gevoeld en tot wrijvingen aanleiding kunnen 
geven. Doch ook hier geldt, dat de bezwaren vaak worden 
overdreven. Het controle-systeem in het Nederlands zieken-
fondsstelsel werkt in het algemeen soepel en het aantal moei-
lijkheden als bovenbedoeld is relatief gering. Voorts wordt vaak 
door de critici vergeten, althans onvoldoende belicht, wat er 
tegenover de beperking van de vrijheid van verzekerden en 
medewerkers staat, nl. het feit dat een naar medisch oordeel 
noodzakelijke of wenselijke behandeling nooit wordt belem-
merd door gebrek aan geldmiddelen. De geldelijke bezwaren 
zijn voor wéinig-draagkrachtige particuliere patiënten vaak ern-
stiger dan de reglementering in het ziekenfondsstelsel voor de 
verzekerden is. Geldelijke moeilijkheden vormen ook voor de 
behandelend medicus in vele gevallen een ernstiger beperking 
van zijn vrijheid van handelen dan die, welke uit zijn contrac-
tuele verhouding met de ziekenfondsen voortvloeit. 

Een opmerking over één der verstrekkingen moet in dit ver-
band nog worden gemaakt. In het algemeen zijn de verstrek-
kingen van de Nederlandse ziekenfondsen zeer ruim en wordt 
aan de verzekerde de gehele medisch verantwoorde en moge-
lijke hulp geboden. Tot de weinige uitzonderingen, die hierop 
moeten worden gemaakt behoort de tandheelkundige hulp, 
welke verstrekking met recht als het „zorgenkind" der zieken-
fondsverzekering is aangeduid. Wegens de grote verbreiding 
van de cariës is welbewust gekozen voor een beperking tot 
tandheelkundige hulp van eenvoudige aard. Dit kon niet an-
ders, zelfs al had men financiële overwegingen in het geheel 
niet laten medespreken. Er waren veel te weinig tandartsen 
voor een volledige verzorging der bevolking; er was (en is) 
ook een schromelijk gebrek aan begrip bij zeer velen voor 
de noodzaak van een goede gebitshygiëne. Het geldende stel-
sel van „systematisch-rationele behandeling" is dan ook geheel 
in overeenstemming met de inzichten der tandheelkundige 
professie ingevoerd. Het gevolg is echter, dat er thans een ern-
stige discrepantie is tussen datgene, wat de tandarts naar de 
huidige stand van wetenschap en techniek voor zijn patiënten 
kan doen en datgene, wat onder de verstrekkingen valt. Hier 
ligt een oorzaak van op zich zelf begrijpelijke klachten van 
verzekerden, die aan meer uitgebreide hulp behoefte hebben 
en deze, tandheelkundig gesproken, ook waard zijn. Dit feit 
te constateren is echter gemakkelijker dan het te verhelpen. 
De vraag, wat er ter zake van de uitbreiding van de verstrek-
kingen van tandheelkundige hulp kan worden gedaan, is in-
tussen in overweging; de ondergetekende vertrouwt dat dit eer-
lang tot resultaten zal leiden. 

Het leek de ondergetekende nuttig op de verstrekking van 
tandheelkundige hulp hier een ogenblik in te gaan, omdat deze 
verstrekking zo vaak kritisch wordt besproken, meer nog dan 
de andere verstrekkingen. De volgende opmerkingen gelden 
weer voor alle, althans voor een aantal verstrekkingen. Zij 
betreffen niet de omvang en inhoud der verstrekkingen, maar 
de omstandigheden waaronder de verstrekkingen worden ver-
leend. Zij raken ook de psychologische aspecten van het ver-
zekeringsstelsel. 
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Het reeds gereleveerde feit, dat de verzekering de grote mas-

sa der bevolking omvat, moet er namelijk wel toe leiden, dat 
het aantal verzekerden, waarvoor een medewerker de zorg 
draagt, in het algemeen groter is dan zijn aantal particuliere 
patiënten. Daar waar afzonderlijke spreekuren voor beide groe-
pen bestaan — een splitsing welke de ondergetekende bepaald 
niet toejuicht, doch welke niet op korte termijn over de hele 
lijn zal verdwijnen — komt het verschil duidelijk tot uiting 
in soms lange wachttijden, in overvolle wachtkamers en in een 
hoog werktempo van de medewerker. Het is duidelijk, dat dit 
bij de verzekerden vaak het verlangen doet rijzen naar de posi-
tie van „particulier patiënt". Maar het is evenzeer duidelijk, dat 
op die wijze de moeilijkheden slechts zouden worden verplaatst. 
De overgrote drukte zou zich dan in de sector van de particu-
liere patiënten manifesteren. 

Voor zover er gegronde klachten en bezwaren zijn over on-
voldoende accommodatie en aandacht voor de verzekerde pa-
tiënt — en het zou even onjuist zijn om te ontkennen, dat deze 
er zijn als om ze te generaliseren — dient daarom door andere 
middelen, in het kader van het ziekenfondsstelsel, verbetering 
te worden gebracht. 

De medewerkers kunnen door betere organisatie van hun 
praktijkuitoefening, door verbetering van hun behandelkamers, 
outillage en wachtgelegenheden, door het inschakelen van meer 
en betere hulpkrachten, docr het uitbreiden van de methode 
van behandeling na afspraak, zeer veel doen ter ondervanging 
van gegronde bezwaren. Een zeer belangrijke stimulerende 
invloed kan hier worden uitgeoefend door de organisaties van 
medewerkers, die zich van hun verantwoordelijkheid op dit ter-
rein terdege bewust zijn. Maar ook de ziekenfondsen en hun 
organisaties hebben hier een taak; zij zullen steeds weer de wen-
sen en klachten van hun verzekerden naar voren moeten bren-
gen en bij de onderhandelingen met medewerkers naar de no-
dige maatregelen ter ondervanging daarvan moeten streven. 

De ondergetekende heeft vertrouwen in de goede wil en 
de kracht tot optreden van degenen, die voor de goede gang 
van zaken in het ziekenfondswezen in eerste instantie verant-
woordelijk zijn; hij is bovendien overtuigd, dat een regelmati-
ge en niet aflatende activiteit op dit terrein meer betekenis 
heeft dan het geven van algemene en globale voorschriften 
door wetgever of regering. 

Het spreekt vanzelf dat bij alle activiteiten ter verbetering 
van de zorg voor de verzekerden de financiële consequenties 
steeds in het oog moeten worden gehouden. De kosten der ver-
zekering zijn in de afgelopen jaren voortdurend gestegen door 
een complex van oorzaken, waarover hierna zal worden ge-
sproken. Zoals in alle onderdelen der volkshuishouding geldt 
ook in de sector van de gezondheidszorg, dat niet al wat wen-
selijk en technisch mogelijk is kan worden gerealiseerd, al-
thans niet alles tegelijk. 

Deze financiële overweging brengt de ondergetekende van-
zelf tot een beschouwing over een ander complex van kriti-
sche opmerkingen. Vaak wordt namelijk betoogd, dat het nuttig 
zou zijn de verzekerde zelf een deel der kosten per behandeling, 
consult, verpleegdag of andere verstrekking te doen betalen. 

Dit betoog kan drieërlei grondslag hebben. Men kan de 
eigen betaling door de verzekerde zien als een middel ter ont-
wikkeling van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ver-
zekerde en ter versterking van de persoonlijke relatie tussen de 
verzekerde en zijn medische verzorgers; men kan deze betaling 
door de verzekerde ook eenvoudig zien als een middel tot ver-
groting van de inkomsten der verzekering en ten slotte — en 
dit is de meest gehoorde opvatting — als een middel ter be-
teugeling van verondersteld misbruik van rechten. 

De eerste gedachtengang, welke aan de wens tot eigen be-
talingen ten grondslag kan liggen, is de meest principieel ge-
fundeerde. Men betoogt dan, dat de verzekerde in het alge-
meen liever zelf de kosten van zijn medische verzorging aan 
zijn arts enz. betaalt dan dit aan een verzekeringsinstelling over 
te laten; men stelt dat dit meer beantwoordt aan zijn persoon-
lijke verantwoordelijkheid en dan ook zijn besef voor de kosten 
der behandeling versterkt, de relatie tussen verzekerde en ver-

zorger verbetert en dientengevolge ook het nut van de toege-
paste behandeling kan vergroten. 

Deze redenering heeft, logisch doorgetrokken, grote conse-
quenties. Men zou dan niet mogen voisiaan met het invoeren 
in het bestaande ziekenfondsstelsel van een aantal kleinere of 
grotere betalingen („bijbetalingen") door de verzekerden. Dat 
zou in deze gedachtengang slechts half werk of minder zijn. 

De verzekerde, die naar de aangenomen veronderstelling 
zelf zijn arts enz. wil betalen, zal men immers weinig geluk-
kig maken, indien hij per bezoek of recept b.v. een gulden 
moet betalen. Hij weet zeer wel, dat hij daarmede slechts een 
fractie van de kosten betaalt. Men zou hem daarom de reke-
ning geheel moeten laten betalen, waarna hij zich bij het zie-
kenfonds zou kunnen vervoegen voor gehele of gedeeltelijke 
restitutie. Dit is het systeem, dat bij de particuliere instituten 
voor ziektekosten wordt toegepast en dat redelijk wel kan wer-
ken voor verzekerden met een zekere mate van financiële 
draagkracht. Voor het grootste deel van de verzekerden zou 
dit, in vergelijking met het huidige stelsel van ziekenfondsver-
zekering, een ernstige achteruitgang betekenen. Niet alleen 
zouden zij de volle kosten van medische behandelingen in eer-
ste aanleg zelf moeten betalen, maar bovendien zouden zij in 
vele gevallen niet de volle kosten terugontvangen. Immers, in 
een stelsel van ziektekostenverzekering zijn zekere marges of 
„franchises" tussen de betaalde en de gerestitueerde bedragen 
belangrijke, zelfs onontbeerlijke, middelen om misbruiken te 
voorkomen. Zij vervullen daar de remmende werking, die in 
het ziekenfondsstelsel wordt uitgeoefend door het uitgebreide 
complex van overeenkomsten en controlemaatregelen. De 
verzekerde bij een instelling voor ziektekosten heeft in zekere 
zin een grotere vrijheid dan de verzekerde van het ziekenfonds, 
maar ook deze vrijheid moet worden betaald en voor de minst-
draagkrachtigen is de prijs te hoog. 

Een tweede belangrijke overweging is, dat in een stelsel 
van ziektekostenverzekering of restitutiestelsel geen plaats zou 
bestaan voor een andere methode van honorering der mede-
werkers dan naar het aantal verrichtingen. De Nederlandse zie-
kenfondsen honoreren de medewerkende huisartsen van ouds-
her op basis van bedragen per ingeschreven verzekerde per 
jaar. Dit is het zogenaamde abonnementssysteem, dat naar 
het oordeel van de ziekenfondsen en sedert vele jaren van 
de Koninklijke Nederlandsehe Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst het best past bij het stelsel van verstrekkingen in 
natura en dat als een der belangrijkste pijlers van het goed 
functionerende ziekenfondsstelsel kan worden beschouwd. 

Ter voorkoming van misverstand zij hierbij opgemerkt, dat 
hel Ziekenfondsenbesluit en zijn uitvoeringsvoorschriften geen 
bepaalde methoden van honorering voorschrijven en dat het 
onderhavige ontwerp van wet zulks evenmin beoogt. De wijze 
van honorering is aan de contracterende partijen, onder goed-
keuring van de Ziekenfondsraad, overgelaten. Voor de spe-
cialisten en tandartsen geldt het stelsel van honorering per 
verrichting, voor de apothekers een gemengd systeem. De voor-
keur voor het abonnementssysteem, vermeld in de vorige ali-
nea, betreft speciaal de huisartsen, die een zeer centrale plaats 
in het ziekenfondswezen innemen en wier taak veel moeilij-
ker is te omlijnen en te regulariseren dan die van de andere 
medewerkers. 

De ondergetekende onderschrijft op bovenstaande gronden 
volledig de uitspraak van de Ziekenfondsraad in 1959 over 
dit onderwerp, dat voor een zeer groot deel van hen, die 
thans tot de verplicht" of vrijwillig-verzekerden bij de zieken-
fondsen behoren, het systeem van verstrekkingen in natura de 
voorkeur verdient boven het restitutie-systeem, omdat het 
laatste systeem in een aantal gevallen tot een te zware belas-
ting van deze verzekerden leidt1). 

*) Met „restitutiesysteem" wordt Her hetzelfde bedoeld als met de 
term „ziektekostenverzekering". De Ziekenfondsraad deed de geciteerde 
uitspraak naar aanleiding van het rapport betreffende de grondslagen der 
ziekenfondsverzekering, dat ter griffie van de Tweede Kamer ter inzage 
is gelegd en dat uitvoerige beschouwingen over de voor- en nadelen van 
de beide stelsels bevat. 

III 6808 3 (4) 
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De bezwaren zouden in mindere mate gelden, indien de 

overgang van het ziekenfondsstelsel naar het stelsel van 
ziektekostenverzekering beperkt zou blijven tot het deel der 
verzekerden met relatief hoge inkomens. In deze gedachten-
gang zou voor de verzekerden met de geringste financiële 
draagkracht de ziekenfondsverzekering blijven gelden, voor 
degenen met grotere inkomens (doch beneden de thans geiden-
de inkomensgrens) zou er een stelsel komen met meer vrij-
heid, maar ook met meer eigen financieel risico; eventueel 
zou daarboven dan nog de groep komen van personen met 
inkomens boven de loongrens, welke alleen voor de zware 
risico's verzekerd zou zijn. 

Dit is de gedachte van de zogenaamde getrapte verzeke-
ring, welke wel logisch en in theorie wel aantrekkelijk lijkt. 
Praktisch zou zij echter tot grote moeilijkheden aanleiding ge-
ven. Hoe meer grenslijnen men trekt, hoe moeilijker de toe-
passing van het systeem wordt en hoe meer kansen op on-
voorziene gevolgen en onbillijkheden men schept. Elke grens-
lijn is bovendien in zekere mate willekeurig. Men zou ook 
niet met één grensbedrag kunnen volstaan; de draagkracht 
is immers in sterke mate mede afhankelijk van de grootte van 
het gezin. 

Ook op dit punt kan de ondergetekende zich aansluiten bij 
een uitspraak van de Ziekenfondsraad, die in 1959 een on-
derscheid in verstrekkingen naar gelang van de draagkracht 
der verzekerden (zogenaamde getrapte verzekering) niet doel-
matig achtte. 

In de tweede gedachtengang gaat het in wezen slechts 
om een vraagstuk van kostenverdeling. Het doel van een 
verzekeringssysteem is het collectief dragen van kosten; door 
het belasten van de individuele verzekerden met kosten we-
gens een behandeling doet men afbreuk aan dat doel. Er zijn 
zeker situaties denkbaar, waarin het middel van de eigen be-
taling moet worden toegepast ter voorkoming van beperking 
der ziekenfondsverstrekkingen, met name als de totale kosten 
van het stelsel blijven stijgen, het economisch onmogelijk 
moet worden geacht de middelen te vergroten, en de reserves 
der verzekering zijn uitgeput, dan wel dat de middelen tot 
het invoeren van een belangrijke nieuwe verstrekking anders 
niet te vinden zijn. Men kan dan de invoering van eigen beta-
lingen als het kleinste kwaad zien. 

In beginsel sluit de ondergetekende zich aan bij de be-
schouwingen van de Sociaal-Economische Raad in § 13 van 
het advies over de economische aspecten van de zieken-
fondsverzekering. Hierin wijst de raad de gedachte van het 
stellen van een maximum voor de kosten der ziekenfondsver-
zekering principieel af. In verband hiermede ziet de S.E.R. 
geen noodzaak tot het invoeren van nieuwe bijbetalingen tot 
verhoging van de inkomsten der verzekering. De ondergete-
kende kan zich hierbij in algemene zin aansluiten. De bestaan-
de bijbetalingen zijn dan ook zoals uit het onderstaande over-
zicht blijkt, uit overwegingen van andere aard ingevoerd, ter-
wijl deze invoering voor enkele van deze verstrekkingen gezien 
moet worden tegen de achtergrond van het aanvankelijk moei-
lijk begroten van de aan deze verstrekking verbonden uitga-
ven en derhalve voortvloeiend uit een voorzichtig gevoerd 
financieel beleid. 

De ontworpen wettelijke regeling maakt het mogelijk deze 
praktijk voort te zetten en maakt het eveneens mogelijk het 
aantal gevallen waarin de verzekerde een deel der kosten moet 
bijdragen, uit te breiden. Intussen meent de ondergetekende dat 
op dit ogenblik daarvoor geen noodzaak aanwezig is. 

De gevallen waarin momenteel de verzekerde een deel der 
kosten moet dragen zijn hieronder opgesomd, met een korte 
aanduiding van de motieven: 

a. tandheelkundige conserverende hulp (vullingen), doch 
niet voor z.g. gesaneerde patiënten; een en ander ter stimu-
lering van het regelmatig bezoek aan de tandarts; 

b. prothetische tandheelkundige hulp, ter beperking van 
de kosten van deze zeer frequent nodige verstrekkingen en 
tevens om de sub a genoemde reden; 

c. sanatoriumverpleging; de beperking tot 75 procent van 
de kosten is nog een overblijfsel van vroeger veel sterkere be-
perkingen, ter limitering van de uitgaven der verzekering; 

d. ziekenvervoer; een bijbetaling per rit ter voorkoming 
van onnodig gebruik; 

e. een aantal kunst- en hulpmiddelen waarvoor procentu-
ele of absolute maxima gelden, zulks ter bevordering van 
verantwoord gebruik en mede omdat de prijzen van één mid-
del soms uiteenlopend zijn; 

ƒ. verpleging in verpleeginrichtingen; hiervoor geldt voorlopig 
op financiële gronden een procentuele en een absolute grens 
(50 procent van de dagverpleegprijs, maximum f 7,50 per 
dag); hierbij gold tevens de overweging, dat vermoedelijk de 
aanvullende verzekering op dit terrein iets gaat doen. 

Mochten zich ontwikkelingen voordoen van sociale en eco-
nomische aard, die een herziening met betrekking tot het stand-
punt omtrent de bijbetalingen als bron van inkomsten nodig 
maakt, dan zal nauwkeurig overwogen moeten worden, op 
welke verstrekking of verstrekkingen een bijbetaling zal kun-
nen worden ingevoerd. Twee richtlijnen zullen bij deze over-
weging in acht genomen moeten worden. Nimmer zal de bij-
betaling tot zodanige belemmeringen in het voldoen aan de 
behoefte aan een verstrekking aanleiding mogen geven, 
dat hieruit een gevaar voor de gezondheid van de individuele 
verzekerde of van de volksgezondheid in het algemeen zou 
mogen voortspruiten. De gedachte aan een bijbetaling voor het 
consult van de huisarts, ook voor avond-, nacht- en zondags-
visites, wijst de ondergetekende dan ook met klem af. Mag 
een eventueel in te voeren bijbetaling derhalve de gezondheid 
niet in gevaar brengen, evenmin mag zij leiden tot een uit 
sociaal-economisch oogpunt niet te verantwoorden last, die 
op de verzekerden of op een deel van hen komt te drukken. 
Ook hierdoor zou uiteindelijk de zorg voor de gezondheid van 
de verzekerden, het doel der ziekenfondsverzekering, in gevaar 
kunnen komen. 

Zoals bekend heeft men in het kader van de National Health 
Service in het Verenigd Koninkrijk bijbetalingen op de phar-
maceutische receptuur ingevoerd. Deze bijbetalingen hebben 
niet tot een vermindering van gebruik geleid. De ondergete-
kende moge herhalen, dat naar zijn mening deze gehele aan-
gelegenheid pas aan de orde kan komen indien bijzondere 
omstandigheden van sociale en economische aard daartoe 
nopen. 

Het derde uitgangspunt van een betoog voor een gedeelte-
lijke overheveling van kosten van het ziekenfonds naar de in-
dividuele verzekerden wordt gevonden in de veronderstelling, 
dat er veel verzekerden zijn, die op onredelijke wijze van hun 
rechten gebruik — of beter gezegd — misbruik zouden ma-
ken. De ondergetekende zou hierover het volgende willen op-
merken. Natuurlijk vindt men onder de vele miljoenen ver-
zekerden een aantal veeleisende en onredelijke personen, die 
voor de ziekenfondsen onnodig kosten en voor de medewer-
kers overbodige moeite en ergernis veroorzaken. Doch de so-
ciaal-geneeskundige onderzoekingen, die tot nu toe werden 
ingesteld, hebben niet aangetoond, dat de ziekenfondsverze-
kerden in het algemeen misbruik van hun rechten maken. 
Het feit, dat het ziekenfondswezen een verhoogde consumptie 
van de geneeskundige zorg heeft bevorderd, mag niet gezien 
worden als een misbruik maken van hun rechten door de ver-
zekerden. Integendeel is het doel van het ziekenfondswezen 
de geneeskundige zorg te brengen aan al diegenen, die haar 
behoeven. De ondergetekende wil er met nadruk op wijzen, dat 
in vele gevallen, waarin vroeger, zonder ziekenfondsverzeke-
ring, wegens financiële onmacht geneeskundige hulp te Iaat 
werd ingeroepen, door het invoeren van bijbetalingen met het 
doel de behoefte aan te verlenen hulp af te remmen (de in-
voering van de zogenaamde ticket moderateur), deze toestand 
nu wederom zou kunnen ontstaan. Het is vanzelfsprekend, dat 
de ondergetekende aan het tot stand komen van een regeling 
met een dergelijk effect zijn medewerking niet kan verlenen. 
Van de hier vorengenoemde sociaal-geneeskundige onderzoe-
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kingen mogen genoemd worden die van dr. K. J. van Deen 
(1952), dr. H. A. M. Ruhe (1957) en van mevrouw dr. E. M. 
Jansen-Emmer (1958). Deze onderzoekingen hebben zich alle 
gericht op de consumptie van de geneeskundige zorg. De eens-
luidende conclusie is, dat slechts in een zeer gering aantal ge-
vallen van misbruik kan worden gesproken, doch dat een ver-
hoogde consumptie zeer duidelijk is. Uit het onderzoek van 
dr. Ruhe komt naar voren, dat vooral het milieu van het gezin 
bepalend is. 

Uit de ervaringen met de bijbetalingen op de receptuur in 
Engeland moge overigens blijken, dat de verzekerden zich 
door een kleine bijbetaling niet licht zullen laten afschrikken. 
Na de invoering van de bijbetaling van 1 shilling op het re-
cept daalde de consumptie weliswaar aanvankelijk, maar zij 
steeg daarbij alras tot een peil, dat hoger lag dan voorheen. 
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Het nagestreefde effect zou naar het oordeel van de onder-
getekende pas optreden, indien de eigen betaling op een hoog 
bedrag zou worden gesteld. Maar dan zou ook het grote na-
deel van de eigen betaling duidelijk tot uiting komen, nl. dat 
het een te zware last zou leggen op verzekerden, die voor 
zich en hun gezin veel medische hulp behoeven en tot de wei-
nig-draagkrachtigen behoren. Men zou dan, om een relatief 
klein kwaad uit te bannen, een veel groter kwaad hebben ge-
sticht, hetzij doordat een te zware druk op een aantal ver-
zekerden zou worden gelegd, hetzij doordat in een aantal 
gevallen geen medische hulp wordt ingeroepen, hoewel die 
hulp wel degelijk nodig zou zijn. 

Voorstanders van het opleggen van betalingen aan de ver-
zekerden zien dit nadeel wel en willen het ondervangen door 
het scheppen van vrijstellingsmogelijkheden voor de minst-ge-
goeden of door het stellen van maxima voor het totale bedrag 
der eigen betalingen per tijdseenheid. Tracht men deze ge-
dachtengang uit te werken, dan komt men voor haast onover-
komelijke administratieve moeilijkheden te staan. Men mag 
hierbij nooit vergeten, dat het gaat om regelingen, welke moe-
ten worden toegepast voor miljoenen mensen, regelingen dus 
die niet sterk gedetailleerd kunnen zijn en niet veel ruimte kun-
nen laten voor subjectieve beoordeling, omdat die anders on-
hanteerbaar worden en tot willekeur aanleiding geven. 

Hoe dit alles ook zij, het feit, dat van misbruik in het alge-
meen niet is gebleken, is voor de ondergetekende aanleiding 
voorlopig geen invoering van bijbetalingen in overweging te 
nemen, die zich zouden richten op een beperking van de con-
sumptie, noch op een verhoging van de inkomsten der zie-
kenfondsverzekering. 

Op een gans andere zijde van dit vraagstuk wil de onder-
getekende echter wel de nadruk leggen. Het verdient aanbeve-
ling ernaar te streven om door voorlichting en opvoeding van 
de verzekerden te komen tot een verstandige en goede vorm 
en omvang der consumptie. Naar de mening van de ondcrge-
tekende zal men hiertoe echter niet geraken, indien men zich 
hierbij zou bepalen tot de voorlichting in de kring der verze-

kerden. Het is hem bekend, en de geschiedenis in Engeland 
is daarvan mede een typisch voorbeeld, hoe bij de geneeskunr 
digen ook de behoefte bestaat aan voorlichting, bijv. met be-
trekking tot het moeilijke onderwerp van het voorschrijven van 
geneesmiddelen. 

Men heeft zich dan ook in Engeland niet beperkt tot het 
invoeren van bijbetalingen, maar de juiste vorm van receptuur 
door het toezenden van formularia aan de artsen onder hun 
aandacht gebracht. Naast deze voorlichting aan de artsen heeft 
men niet verzuimd ook aandacht te schenken aan de opvoeding, 
door deze vooiiichtingsmaterie eveneens aan de studenten in 
de geneeskunde toe te zenden. De ondergetekende vraagt zich 
af of in ons land bij de vorming van de aanstaande artsen 
aan deze aangelegenheid voldoende aandacht wordt besteed. 

De ondergetekende zou in het verband van deze paragraaf 
tenslotte nog een opmerking willen maken over de zieken-
huisverpleging. 

Zoals reeds eerder in deze paragraaf werd opgemerkt is voor 
opneming in een ziekenhuis een machtiging nodig van het 
ziekenfonds. In de praktijk komt dit er op neer, dat de con-
trolerend geneeskundige van het ziekenfonds bepaalt of er, 
zoals de desbetreffende beschikking het regelt, een medische 
indicatie tot opneming bestaat. Tegenover de medische indi-
catie wordt vaak de sociale indicatie gesteld en het is de on-
dergetekende bekend, dat in het verleden het begrip „medi-
sche indicatie" soms in te beperkte zin werd geïnterpreteerd. 
Hij wil zich aansluiten bij de opvatting, dat slechs zelden 
van een zuivere sociale indicatie gesproken kan worden en 
dat in veel gevallen de medische en de sociale indicaties der-
mate verweven zijn, dat vaak slechts de indicatie tot opne-
ming het criterium kan zijn waarnaar gehandeld wordt. De 
ondergetekende acht het dan ook uit een oogpunt van volks-
gezondheid van belang, dat de ontwikkeling in de praktijk 
steeds meer in deze richting is gegaan. Hij hoopt hetzelfde 
te mogen waarnemen bij de opneming in verpleeginrichtingen. 

§ 4. SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 

Hoewel de totstandkoming van een regeling van het zie-
kenfondswezen, zoals thans wordt voorgesteld, als zodanig 
geen financieel-economische consequenties zal hebben, meent 
de ondergetekende niet aan deze laatste aspecten te kunnen 
voorbijgaan. In de afgelopen jaren viel immers voortdurend 
het verschijnsel van toenemende kosten en, in verband daar-
mcde, van een oplopende premie voor de ziekenfondsverzeke-
ring waar te nemen. Dit vormde ook een van de voornaamste 
redenen, waarom aan de Sociaal-Economische Raad op 26 
januari 1960 advies werd gevraagd over de economische aspec-
ten, welke voor de premie van de verplichte ziekenfondsver-
zekering van belang zijn. 

Een beschouwing over de economische aspecten van het 
ziekenfondswezen kan het best plaatsvinden tegen de achter-
grond van de totale uitgaven, die in ons land voor gezond-
heidszorg worden besteed. Sinds enige jaren heeft het C.B.S. 
hiernaar onderzoekingen ingesteld, die tot nu toe tot een twee-
tal publicaties over de kosten en financiering van de gezond-
heidszorg in de jaren 1953 en 1958 hebben geleid. Hoewel 
over de afbakening van hetgeen al dan niet tot de gezond-
heidszorg moet worden gerekend, nog verschil van opvatting 
mogelijk is, meent de ondergetekende, dat deze eerste pogin-
gen om tot kwantificering van de kosten in deze sector te 
komen hogelijk moeten worden gewaardeerd. Zij verschaffen 
een inzicht in de grootte van de bedragen, waarom het op het 
gebied van de volksgezondheid en de belangrijkste onderdelen 
daarvan gaat. 

Het blijkt, dat de totale kosten van de gezondheidszorg — 
preventieve en curatieve zorg, opleiding en wetenschappelijk 
onderzoek tezamen — in 1953 f797 miljoen en in 1958 
f 1416 miljoen bedroegen. Gerelateerd aan het nationale in-
komen komt dit neer op 3,6 resp. 4,3 pet. Op zichzelf zijn dit 
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reeds geen onbetekenende cijfers, doch belangrijker is nog 
naar de mening van de ondergetekende de tendentie die 
in deze cijfers tot uitdrukking komt, t.w. dat hier niet slechts 
in absolute, maar ook in relatieve zin van een stijging van uit-
gaven sprake is. Het belang van de in deze cijfers tot uitdruk-
king komende ontwikkeling neemt nog toe, wanneer men zich 
realiseert, dat in verschillende andere, tot de westerse bescha-
vingskring behorende landen gelijksoortige tendenties kunnen 
worden waargenomen. Zoals kan worden afgeleid uit de ge-
gevens van de Ziekenfondsraad, hebben de ziekenfondsen — 
hier in ruime zin genomen, zodat daaronder zowel de ver-
plichte verzekering als de bejaarden- en vrijwillige verzeke-
ring vallen — in de gemaakte kosten voor gezondheidszorg 
een ruim aandeel gehad. Het totaal van de uitgaven der zie-
kenfondsen beliep in 1953 f 317,8 miljoen of 39,9 pet. van de 
kosten van de gezondheidszorg als geheel genomen. De over-
eenkomstige cijfers voor 1958 bedragen f578,9 miljoen resp. 
40,8 pet. In 1960 bedroegen de uitgaven van de ziekenfond-
sen f 674,61 miljoen l). 

Uit de gegeven percentages blijkt, dat althans in de jaren 
1953 en 1958 het aandeel van de ziekenfondsen in de totale 
gezondheidszorg niet slechts gehandhaafd, maar zelfs eniger-
mate gegroeid is. Dit verschijnsel wordt nog geaccentueerd, 
wanneer men deze percentages vergelijkt met het totaal aan-
tal verplicht-verzekerden, bejaarden-verzekerden en vrijwillig-
verzekerden, uitgedrukt als een percentage van de gehele be-
volking. Tegenover het lichtelijk stijgend aandeel van de zieken-
fondsuitgaven in de totale uitgaven van de gezondheidszorg, 
valt een enigermate afnemend deelnemerspercentage waar te 
nemen. Nadat het percentage deelnemers van 1948 op 1956 
was opgelopen van 68,5 tot 75,4, viel dit van 1956 op 1960 
van 75,4 op 72,6 terug. 

Van de uitgaven van de drie groepen ziekenfondsver-
zekeringen neemt de verplichte verzekering het leeuwedeel 
voor zijn rekening. Het aandeel van de verplichte verzeke-
ring in de totale uitgaven van de ziekenfondsverzekeringen be-
droeg in de jaren 1953, 1958 en 1960 resp. 75,7, 70,9 en 71,1 
pet. van deze ui tgaven 2 ) . Een gevolg van deze stijging der 
uitgaven is geweest dat, wanneer in de afgelopen jaren de pre-
mievaststelling telkens zou hebben plaatsgevonden op basis 
van jaarlijks sluitende rekeningen, de premie der verplichte 
verzekering van 4,1 pet. in 1953 tot 4,6 in 1958 zou zijn op-
gelopen, terwijl voor 1960 en 1961 nog een verdere stijging 
tot naar schatting 4,7 en 4,8 pet. zou hebben kunnen worden 
verwacht. In werkelijkheid heeft de premievastselling niet 
uitsluitend op deze grondslag plaatsgehad. Ook in de werke-
lijk geheven premiepercentages heeft zich echter een stijgen-
de tendentie afgetekend. 

In grote lijnen gezien kan men dan ook van een gelijke ont-
wikkeling in de sector van de gezondheidszorg als geheel, zo 
goed als bij de onderdelen ziekenfondswezen en verplichte 
ziekenfondsverzekering spreken. In deze drie kringen van ge-
zondheidszorg vielen stijgende uitgaven waar te nemen. Hoe-
wel bij een volledige verklaring van de kostenstijgingen in de 
onderscheiden onderdelen zonder twijfel specifieke oorzaken 
niet geheel kunnen worden verwaarloosd, liggen aan het waar-
genomen kostenverloop zoveel gemeenschappelijke factoren 
ten grondslag, dat naar de ondergetekende meent vooral hier-
op de aandacht dient te vallen. 

Als belangrijke oorzaak van de stijgende kosten van de ge-
zondheidszorg moet de ontwikkeling in de toepassing van de 
medische wetenschap worden aangemerkt. De mogelijkheden 
tot behandeling die de medische wetenschap ontsluit hebben 
in het merendeel der gevallen tot een vergroting van de per-

i ) Verplichte verzekering ƒ 4 4 9 649 000 
Bejaardenverzekering 85 429 000 
Vrijwillige verzekering 139 532 000 

Totaal ƒ 647 610 000, waarbij in 
de verplichte verzekering in aftrek is gebracht de bijdrage in de kosten 
der bejaardenverzekering ad f30 037 000 omdat anders in het totaal een 
dubbeltelling zou voorkomen. 

2 ) Het percentage is met ingang van 1957 gedaald door de invoering 
van de afzonderlijke ziekenfondsverzekering voor bejaarden. 

soneels- en kapitaalkosten geleid. Slechts bij enkele resultaten 
van de medische vooruitgang — te denken valt bijvoorbeeld 
aan vaccinaties — is dat anders. Uitgaande van de veronder-
stelling dat de problemen die nog om oplossing vragen tot de 
minst eenvoudige zullen behoren, is het waarschijnlijk dat de 
personeels- en instrumentkosten in de toekomst nog een ver-
dere stijging zullen vertonen. Een illustratie van het voor-
gaande kan worden gevonden in het aantal inwoners per ge-
neeskundige. De daarop betrekking hebbende cijfers hebben 
een voortdurend dalend verloop getoond. Bedroeg het aantal 
inwoners per geneeskundige in 1900 nog 2540, via 1950 in 
1920, 1240 in 1940 is dit getal in 1960 tot 901 gedaald. De 
snelle toeneming van het aantal hier te lande werkzame spe-
cialisten wijst in dezelfde richting. In het bijzonder is een ver-
gelijking met het aantal praktiserende huisartsen sprekend. In 
1960 benaderde het aantal specialisten het aantal huisartsen 
reeds vrij dicht. 

Tabel I 

Aantal in Nederland werkzame artsen 

Aantal in Nederland 
werkzame specialisten . 
Aantal in Nederland 
werkzame huisartsen . . 

1942 

689 

ca. 3 200 

1948 

1 720 

ca. 3 300 

1953 

2 710 

3 630 

1958 

3 590 

4 320 

1960 

3 910 

4 405 

De vooruitgang tekent zich eveneens af in het gebruik van 
meer personeel en kostbaarder instrumentarium in de zieken-
huizen. 

In de verstrekkingen van de ziekenfondsverzekering komen 
de aangegeven tendenties eveneens tot uiting. Vooral de uit-
gaven voor specialistenhulp en ziekenhuisverpleging zijn sterk 
gestegen. In zijn advies over de economische aspecten van de 
premiehoogte der verplichte ziekenfondsverzekering heeft de 
Sociaal-Economische Raad een berekening opgenomen, die aan 
gegevens van de Ziekenfondsraad is ontleend, waarbij dit dui-
delijk tot uitdrukking komt. Daarin worden namelijk voor een 
aantal belangrijke verstrekkingen, op basis 1948 = 100, cijfers 
van de kosten per verzekerde, gesplitst naar hoeveelheid en 
prijs, gegeven. 

Hoewel de berekende indices ook naar het oordeel van de 
ondergetekende bepaald niet als exact kunnen worden be-
schouwd kunnen zij zonder twijfel als een indicatie van de ont-
wikkeling over de in de berekening betrokken periode 1948— 
1959 worden beschouwd. 

Tabel II 

Verstrekkingen verplichte ziekenfondsverzekering 

Huisartsenhulp 
Specialistenhulp 
Tandheelkundige hulp . . . 
Verloskundige hulp . . . . 
Ziekenhuisverpleging. . . . 
Sanatoriumverpleging . . . 
Genees- en verbandmiddelen 
Uitwendige geneeswijzen . . 
Kunstmiddelen 

Kosten per 
verzekerde Prijs 

218 
342 
309 
160 
412 
128 
211 
303 
313 

218 
153 
142 
195 
262 
180 
169 
146 
308 

HoeveeN 
hcid 

100 
224 
218 
82 
157 
71 
125 
208 
102 

In het bijzonder mag de ondergetekende er nog op wijzen, 
dat, indien men de door de Sociaal-Economische Raad gehan-
teerde prijsindex gebruikt, bedacht moet worden, dat de ver-
pleegdag in 1959 een andere inhoud heeft dan in 1948. De 
verpleegdag in de Nederlandse ziekenhuizen is, zowel door de 



19 
vooruitgang van de medische wetenschap als door de bouw van 
tal van nieuwe ziekenhuizen in ons land, in 1959 van een bete-
re kwaliteit geweest als in 1948, een betere kwaliteit, die voor-
al tot uitdrukking is gekomen door een intensievere medische 
en verpleegtechnische behandeling. 

Bij het bovenstaande komt, dat in hoofdzaak door de bouw 
van nieuwe ziekenhuizen het aantal bedden in algemene zieken-
huizen van 1947 tot 1959 is toegenomen met ongeveer 30 
pet., van 39.846 bedden in 1947 tot 52.577 bedden in 1959. 

Ook over een langere periode bezien valt zonder twijfel een 
gelijke ontwikkeling waar te nemen. Over de periode 1942— 
1960 hadden de lasten per wettelijk verzekerde het volgende 
verloop. 

Als tweede belangrijke factor die de absoluut en relatief 
stijgende kosten in de sector van de gezondheidszorg kan ver-
klaren, ziet de ondergetekende de vrij krachtige prijsstijging, 
die aldaar is opgetreden. De hiervoor, in tabel I, opgenomen 
cijfers kunnen hiervan reeds enige indruk geven. Vooral de 
beloning van de factor arbeid in de gezondheidszorg is sterk 
gestegen. Het sterkst spreekt dat waarschijnlijk wel bij de lo-
nen van het verplegend personeel. Hierbij moet in aanmerking 
worden genomen, dat de salariëring van de verpleegsters in 
1945 nog het stempel van de caritas droeg en dan ook bijzon-
der laag was. Daarin is in de loop der jaren verandering ge-
komen. Een inzicht in het verloop van de salarissen van ver-
pleegsters, biedt de volgende tabel. 

Tabel I I I J ) 

Lasten per wettelijk verzekerde over de periode 1942—1960 

Omschrijving 1942 1948 1953 1958 1960 

Huisartsenhulp 
Genees- en verbandmiddelen 
Specialistische hulp 
Tandheelkundige hulp 
Verloskundige hulp 
Ziekenhuisverpleging 
Uitwendige geneeswijzen 
Kunstmiddelen 
Ziekenvervoer 
Sanatoriumverpleging 
Kraamgeld 
Uitkering bij overlijden 
Overige kosten verstrekkingen 
Beheerskosten ziekenverpleging 
Kosten heffingen inning premie 
Kosten bureau Commissaris 1948/Kosten Ziekenfondsraad en zijn 
bureau vanaf 1949 
Bijzondere kosten onder aftrek van baten 
Saldo verrekeningen buitenland 

Totaal 

3,21 
2,62 
1,73 
0,96 
0,37 
2,76 
0,12 
0,22 
0,11 
0,17 

0,16 
0,01 
1,52 

0,15 
0,08 
0,03 

4,74 
4,70 
3,41 
1,76 
0,58 
5,59 
0.35 
0,38 
0,47 
1,66 

0,14 
0,03 
2,91 

0,32 
0,16 
0,92 
0,16 

7,41 
6,26 
6,49 
2,89 
0,60 

11,72 
0,47 
0,16 
0,46 
2,44 

0,04 
3,18 

0,37 
0,18 
0,07 
0,07 

10,27 
10,19 
11,43 
4,75 
0,83 

24,26 
1,02 
1,12 
0,77 
2,27 
1,25 

0,06 
4,26 

0,54 
0,23 
0,07 
0,04 

11,09 
12,29 
13,49 
5,33 
0,90 

28,51 
1,33 
1,32 
1,00 
1,97 
1,24 

0,05 
4,60 

0,43 
0,25 
0,07 
0,06 

14,16 27,38 42,67 75,36 83,93 

1) In de jaren 1942 en 1948 vielen slechts weinig bejaarden onder de 
verplichte verzekering. In 1953 omvatte de verplichte verzekering daaien-
tegen een grote groep bejaarden (de trekkers van een uitkering ingevolge 
de Noodwet-Ouderdomsvoorziening). Voor 1958 en 1960 hebben de 

cijfers betrekking op de wettelijke verzekering (de verplichte en de 
bejaardenverzekering tezamen). Een deel van de kostenstijging van 1948 
op 1953 is derhalve veroorzaakt door het opnemen van een grote groep 
bejaarden in de verplichte verzekering. 

Drukt men de belangrijkste posten uit deze tabel uit in in-
dexcijfers dan blijkt uit de daaruit resulterende tabel even-
eens, dat de sterkste toeneming in de uitgaven per verzekerde 
bij de post ziekenhuisverpleging en specialistische hulp te con-
stateren viel. Niettegenstaande geen splitsing van de kosten-
stijgingen naar prijs en hoeveelheid beschikbaar is, lijkt het 
aannemelijk, dat ook bij deze cijfers van een belangrijke ver-
meerdering van reële prestaties sprake is. 

Tabel IV 

Indexcijfers lasten per wettelijk verzekerde 

Omschrijving 1942 1948 1953 1958 1960 

Huisartsenhulp 
Genees- en verbandmiddelen . 
Specialistische hulp 
Tandheelkundige hulp . . . . 

Ziekenhuisverpleging 

o o o o o o 
o o o o o o 

148 
179 
197 
183 
157 
203 

231 
239 
375 
301 
162 
425 

320 
389 
661 
495 
224 
879 

345 
469 
780 
555 
243 

1033 

Tabel V 

Salariëring gediplomeerde verpleegsters 

Aanvangsalaris Max. salaris 
bruto bruto 

1945 1 330 1 580 
1948 1 700 2 300 
1954 2 545 3712 
1958 3 627 5 440 
1960 4 232 6 107 

Uitgedrukt in een indexcijfer betekent dit gemiddeld een stij-
ging van 100 in 1945 tot 386 in 1960. In vergelijking met de 
loonstijging die in het bedrijfsleven heeft plaatsgevonden im-
pliceert deze ontwikkeling een belangrijke verbetering in de 
financiële positie van de verpleegsters. 

Men mag ervan uitgaan dat de achterstand, die het verple-
gend personeel in het verleden in financieel opzicht 
in het bedrijfsleven werkzamen met vergelijkbaar werk 
en vergelijkbare verantwoordelijkheid had, thans in menig 
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opzicht is ingelopen, zodat uit dien hoofde voor de toekomst 
niet op een verdere kostenstijging van de verpleegdag in de 
ziekenhuizen behoeft te worden gerekend. Wil men echter 
voorkomen, dat opnieuw een achterstand van het verplegend 
personeel in geldelijke beloning ontstaat, dan zal deze ten naas-
te bij de ontwikkeling in de lonen aldaar moeten blijven volgen. 
Dit zal bij voortgaande loonstijging in het bedrijfsleven tot 
een verdere kostenstijging in de ziekenhuistarieven leiden. Hier 
is van een verschil tussen bedrijfsleven en het ziekenhuiswezen 
sprake. Niet omdat zich in de ziekenhuizen, in tegenstelling 
tot het bedrijfsleven, geen produktiviteitsstijging zou voordoen 
— dat is zonder twijfel wel het geval — maar de toeneming 
van de produktivitcit in de ziekenhuizen komt op een andere 
wijze tot uitdrukking, laat zich moeilijk kwantitatief-exact be-
rekenen en resulteert met name niet in een goedkopere of, bij 
loonsverhoging voor het verplegend personeel, in een in prijs 
gelijkblijvende verpleegdag. 

De opvoering van de produktiviteit in de ziekenhuizen komt 
tot uiting doordat voor sommige ziekten de verpleegduur zal 
kunnen worden verkort, hetgeen veelal gepaard zal gaan met 
een intensieve behandeling en een derhalve duurdere verpleeg-
dag tijdens de kortere periode. 

De exacte waarneming van de toeneming van de produkti-
viteit wordt bemoeilijkt door het feit, dat sommige ziekten, 
die vroeger in het geheel niet met resultaat konden worden 
behandeld, thans wel met kans op succes behandeling kunnen 
vinden. In zekere zin kan men echter de toepassing van nieuwe 
behandelingsmethoden alsook de toepassing van revalidatie als 
een opvoering van de produktiviteit zien. Deze behandelings-
methoden zullen immers tot betere resultaten voor het herstel 
van de patiënt leiden. Gegeven echter dat deze nieuwe metho-
den als regel ingewikkelder zijn en een intensieve behandeling 
impliceren, zullen zij in het algemeen tot een hogere prijs per 
verpleegdag leiden. 

Als derde belangrijke oorzaak, die voorshands tot een voort-
gaande stijging van de kosten van de gezondheidszorg zal 
blijven voeren, kan de absolute en relatieve toeneming van 
de oudere leeftijdsgroepen in onze bevolkingsopbouw worden 
genoemd. Uit onderstaande figuur, ontleend aan de op 28 
april 1959 gehouden patiëntentelling van de geneeskundige 
hoofdinspectie van de volksgezondheid kan dit blijken voor 
de Nederlandse ziekenhuizen. De leeftijdsgroepen boven 65 
jaar hebben gemiddeld een drie- a viermaal zo groot aantal 
verpleegdagen dan de jongere leeftijdsgroepen. 

Bij de voorlopig te vorwachten toeneming van de uitgaven 
voor de bejaarden, die de ondergetekende hier op het oog 
heeft, is buiten beschouwing gelaten de ontwikkeling op het 
terrein van de geriatrie. Dit aspect van de medische verzor-
ging van bejaarden valt uiteraard onder de eerstgenoemde 
categorie van kostenverhogende factoren. 

Het is denkbaar, dat in de sector van de gezondheids-
zorg naast de besproken kostenverhogende factoren zich ook 
nog kostenverlagende invloeden zullen doen gelden. Zo wees 
de ondergetekende in het voorgaande reeds op de kostenver-
laging die bij vaccinaties optreedt. De kosten van sanato-
riumverpleging vertonen de laatste jaren een duidelijke terug-
gang. Op basis 1953 = 100 was het indexcijfer dezer kos-
ten bij de ziekenfondsverzekerden in 1958 tot 93 gedaald, ter-
wijl van 1958 op 1960 een verdere teruggang van dit cijfer tot 
86 plaats vond. Een duidelijke algemene ontwikkeling in de 
richting van een wezenlijke kostenbesparing tekent zich ech-
ter op dit moment in de gezondheidszorg niet af. Wat in het 
bijzonder nog de ziekenfondsverzekering betreft verwacht de 
ondergetekende niet. dat opvoering van efficiency — welke hij 
zowel voor de patiënt, de arts als de volksgezondheid als ge-
heel van groot belang beschouwt — reeds op korte termijn 
tot een belangrijke vermindering van directe uitgaven zou 
kunnen leiden. Ook afgescheiden van de betekenis welke be-
vordering der efficiency heeft buiten het vlak der directe kos-
ten, acht de ondergetekende het van grote betekenis, dat dit 
vraagstuk de aandacht blijft houden van al degenen die bij 
de volksgezondheid betrokken zijn. De ondergetekende acht 
dit niet in tegenspraak met de opmerking van de Sociaal-Eco-
nomische Raad, in zijn reeds meermalen aangehaald advies 
met betrekking tot de premie van de verplichte ziekenfonds-
verzekering te weten dat, voor zover de door de raad verrichte 
onderzoekingen zich hebben uitgestrekt, hij geen belangrijke 
verspillingen heeft kunnen constateren. Dit laatste vraagstuk 
betreft de doelmatigheid der bestedingen binnen het vlak der 
ziekenf ondsverzekeri ng. 

Waarschijnlijk zullen derhalve in de naaste toekomst de kos-
tenverhogende factoren overheersen, hetgeen impliceert, dat 
ook de prijs voor het gebruik, dat gezinnen en enkelingen van 
medische hulp in haar verschillende vormen zullen maken, 
waarschijnlijk hoger zal worden. Voor de ziekenfondsverzeke-
ring zal dit waarschijnlijk in de vorm van een zekere verdere 
premieverhoging geschieden, dit geheel afgescheiden van de 

Aantal patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen (per 10 000 zielen van de bevolking in iedere leeftijdsgroep) naar de 
toestand op 28 april 1959 te 24.00 uur 1) 

1) In de leeftijdsgroep 0 t/m 4 jaar zijn niet begrepen de gezonde zuigelingen. 
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invloed, die een eventuele uitbreiding van het verstrekkingen-
pakket op de premie met zich zou medebrengen. 

Wanneer de ondergetekende zich thans voornamelijk tot de 
verplichte ziekenfondsverzekering bepaalt, merkt hij op dat 
een voortgaande verhoging van de premie ook uit sociaal-
politiek oogpunt kritisch zal moeten worden bezien. Hierbij 
moet in overweging worden genomen, dat de bevrediging van 
de behoefte aan medische hulp en verzorging een bijzonder 
karakter draagt. 

Het bijzondere karakter van de medische zorg in het geheel 
der menselijke behoeftenbevrediging is vooreerst hierin gele-
gen, dat, ingeval men werkelijk ernstig ziek wordt, men eigen-
lijk geen keuze heeft om zich al dan niet te laten behandelen. 
De behoefte aan medische verzorging doet zich dan als zeer 
urgent voelen. Zij gedoogt geen uitstel, en vordert dat men 
zo goed mogelijk in zijn behoefte aan medische hulp en bij-
stand voorziet. 

Dit impliceert — en hiermede wordt een tweede, bijzon-
der kenmerk van de behoefte aan medische verzorging aan-
geduid — dat medische hulp en bijstand, als men even 
abstraheert van bestaande verzekeringen, vaak zeer grote, fi-
nanciële lasten met zich brengen. Ingeval van ernstige ziek-
te is het waarschijnlijk, dat degene, die alleen op eigen midde-
len is aangewezen, dit risico vaak niet zal kunnen dragen. 
Gelet op de bedragen, waarom het hierbij vaak gaat, blijkt 
dit risico te groot. Door verzekering, door het collectief op-
vangen van de risico's die de medische verzorging ingeval 
van ziekte met zich brengt, kunnen deze kwade kansen met 
meer succes worden tegemoetgetreden. Dit wordt steeds meer 
algemeen erkend. Daaruit kan de opgang, die het instituut van 
de ziekteverzekering in zijn vele variaties ook reeds lang voor 
de tweede wereldoorlog had gemaakt, in belangrijke mate wor-
den verklaard. 

Een derde karakteristiek aspect van de behoefte aan medische 
verzorging bestaat hierin, dat deze in vergelijking met andere 
dagelijkse levensbehoeften zich meestal niet permanent doet 
gevoelen, maar altijd een bedreiging blijft vormen. 

Gezien deze drie aspecten die de medische verzorging ken-
merken is het begrijpelijk, waarom de vakbeweging voorstan-
der is gebleven van de verplichte ziekenfondsverzekering, be-
ducht als men is, dat in tijden van economische achteruitgang 
de mogelijkheden voor een behoorlijke voorziening zouden ko-
men te ontbreken. 

In zoverre de ziekenfondsverzekering niet slechts een coI-
lectief, maar ook een verplicht karakter draagt, moet onder 
het oog worden gezien, in hoeverre een voortdurend oplopen-
de premie aanvaardbaar is. Naarmate het aandeel van de 
sociaIe- en ziekenfondspremies in het inkomen stijgt, wordt 
de mogelijkheid groter, dat men bij betrokkenen op toenemen-
de weerstanden stuit. Het is mede ook om die reden, dat in 
de adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad met 
betrekking tot de premie van de verplichte ziekenfondsverze-
kering is gevraagd, of het uit een sociaal-economisch oogpunt 
geboden is de uitgaven van de verplichte ziekenfondsverze-
kering aan een vast plafond te binden dan wel of deze als 
een autonome grootheid kunnen worden beschouwd, waaraan 
de inkomsten zich hebben aan te passen. 

Aan het slot van § 2 van deze memorie werd het ant-
woord, dat de raad op deze vraagstelling heeft gegeven, reeds 
kort samengevat. De kern van het antwoord van de raad is, 
dat hij in het algemeen geen sociaal-economische gronden voor 
een maximering van de uitgaven van de verplichte zieken-
fondsverzekering ziet. Dit wil echter niet zeggen, dat de raad 
hiermede noodgedwongen de autonomie van de uitgaven zou 
hebben aanvaard. Het is b.v. denkbaar, dat onder bepaalde 
omstandigheden — te denken valt aan een ontwikkeling van 
het nationale inkomen, die tot omzichtigheid dwingt — de uit-
gavenstijging van de verplichte ziekenfondsen tot het uiter-
ste moet worden beperkt. Maar zelfs dan dienen de uitgaven-
stijgingen, voortvloeiende uit nieuwe ontwikkelingen der ge-
neeskunde, naar de mening van de raad een hoge prioriteit 
te verkrijgen. 

De ondergetekende kan zich met deze gedachtengang in 
het algemeen zeer wel verenigen. Ook hem komt het voor, dat 
aan een goede op modern-wetenschappelijke inzichten geba-
seerde, medische verzorging voor dat grote deel van het volk 
dat onder de verplichte ziekenfondsverzekering valt, een hoge 
plaats op een prioriteiten-schema dient te worden toegekend. 
Hoewel de mate, waarin de premie van de verplichte zieken-
fondsverzekering in de afgelopen jaren is gestegen, niet on-
belangrijk is, wanneer men de verhoging relateert aan de aan-
vankelijke premie, moet deze verhoging, absoluut gezien, ook 
weer niet worden overschat. Voor zover de ondergeteken-
de ziet, zijn er geen redenen om te veronderstellen, dat de pre-
mie van de verplichte verzekering thans op korte termijn zeer 
sterk zou moeten worden verhoogd. 

Overigens moet erop worden gewezen, dat het waarschijn-
lijk is, dat bij stijgende welvaart de behoefte die aan medi-
sche voorziening wordt gevoeld eerder toeneemt dan gelijk 
blijft. Het lijkt aannemelijk dat dit een internationaal optre-
dend verschijnsel is. Ten dele zal de toenemende behoefte 
aan een betere medische verzorging die geconstateerd wordt 
mede kunnen worden toegeschreven aan algemene maatschap-
pelijke oorzaken zoals verbeterende verkeersmogelijkheden. 
Voor een belangrijk deel is hier echter ongetwijfeld ook spra-
ke van toenemende mogelijkheden voor een goede gezond-
heidszorg, wanneer de inkomens stijgen. Op illustratieve wijze 
wordt dit verschijnsel, voor zover het relatie tussen inkomen 
per hoofd van de bevolking en het aantal verpleegdagen per 
bevolkingseenheid in de staten van de Verenigde Staten betreft, 
in beeld gebracht in onderstaande figuur, welke werd ontleend 
aan de United States Public Health Service. Het lijkt redelijk 
aan te nemen, dat een relatie die waarschijnlijk lijkt bij de 
afwezigheid van verplichte voorzieningen ook van toepassing 
is wanneer een verplichte verzekering bestaat. De druk die een 
verplichting tot premiebetaling meebrengt zal minder zwaar 
worden gevoeld, wanneer het reële inkomen groter wordt. 
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Zoals in § 1 van deze memorie werd medegedeeld zal de 
ondergetekende aan de Sociaal-Economische Raad op korte 
termijn advies vragen over de mogelijkheid en de wenselijk-
heid van een voorziening voor zogenaamde zware risico's. 

Het is denkbaar, dat de financiering van een dergelijke voor-
ziening, eventueel in de vorm van een afzonderlijke verzeke-
ring naast de ziekenfondsverzekering, tot een verhoging van 
de premielasten uit hoofde van voorzieningen, de gezondheids-
zorg betreffende, voeren. Naar het de ondergetekende voor-
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komt, zou de totstandkoming van de voorziening voor zware 
risico's in de vorm van een verzekering zijn voorafgaande be-
toog over de economische aspecten van de verplichte zieken-
fondsverzekering niet behoeven aan te tasten. Integendeel, 
hij is van mening, dat maatstaven, die door de Sociaal-Econo-
mische Raad en hem met betrekking tot de toelaatbare hoog-
te van de premie van de verplichte ziekenfondsverzekering 
werden ontwikkeld, ook bij een oordeel over een eventuele 
verzekering voor zware risico's zouden kunnen worden toe-
gepast. 

§ 5. HET SYSTEEM VAN DE WETTELIJKE 
REGELING 

a. De beginselen der verplichte verzekering 

Zoals de ondergetekende reeds in § 1 tot uitdrukking heeft 
gebracht, is het naar zijn mening wenselijk om bij de wettelijk 
geregelde verplichte ziekenfondsverzekering dezelfde rechts-
vorm te kiezen welke bij de sociale verzekeringswetten gehan-
teerd wordt. Het lijkt hem dan ook noodzakelijk, dat de 
wettelijke verplichte ziekenfondsverzekering een publiekrech-
telijk karakter zal dragen. 

Dit publiekrechtelijk karakter komt in het wetsontwerp tot 
uitdrukking in het van rechtswege verzekerd zijn van de ver-
plicht-vczekerde, in het van rechtswege premiebetalen door 
zijn werkgever, in het beroepsrecht voor de verzekerde en de 
werkgever en ten slotte in een in de wet neergelegde waar-
borg vanwege de overheid enerzijds voor de prestaties der ver-
zekering en anderzijds tot handhaving van de opgelegde ver-
plichtingen. 

De ondergetekende meent, dat het voor een juist begrip 
van het ziekenfondsrecht in de nieuwe vorm wenselijk is, 
hierop nader in te gaan. 

Het van rechtswege verzekerd zijn houdt in, dat de verzeker-
de vanwege het enkele feit, dat hij aan de in de wet gestelde 
eisen voldoet, verzekerd is. Hij kan derhalve ook direct ingaand 
aanspraken maken op prestaties van de verzekering, ook al 
heeft zijn werkgever de verschuldigde premie niet voldaan. In 
de gekozen o^zet van het wetsontwerp komt derhalve niet 
via het ziekenfonds de verzekering tot stand, aangezien deze 
van rechtswege aanwezig is. De taak van het ziekenfonds 
ten deze is geen andere dan na te gaan of terecht aanspraken 
ten opzichte van de verplichte verzekering worden gemaakt. 
Daartoe dient het ziekenfonds na te gaan, of de betrokkene 
inderdaad ingevolge de Ziekenfondswet verzekerd is en bij-
voorbeeld verder, of hij om redenen van administratieve aard 
niet naar een ander ziekenfonds moet worden verwezen. 

Ook de aanmelding bij een ziekenfonds in de zin der wet 
(artikel 5) heeft geen andere dan een administratieve beteke-
nis. De aanmelding houdt in het kiezen van een ziekenfonds 
en vervolgens van de aan dat fonds verbonden medewerkers. 
Het doen van deze keuze van een ziekenfonds — het zij nog 
eens herhaald — is noodzakelijk, niet voor het recht van de 
verzekerde, maar voor het uitoefenen van diens rechten. 

De ondergetekende heeft nog overwogen, of de wet een 
strafbedreiging zou moeten inhouden tegen een verplicht-ver-
zekerde, die verzuimt zich zo spoedig mogelijk bij een zieken-
fonds aan te melden. De ondergetekende meent echter, dat 
daaraan geen behoefte bestaat. Het aantal gevallen, waarin de 
aanmelding achterwege blijft, is klein en meestal meldt de be-
langhebbende zich dan nog na enige tijd. Voor een strafsanctie 
zou wellicht reden zijn, indien een te late aanmelding nadelige 
gevolaen zou hebben voor het ziekenfondswezen. Dat is echter 
niet het geval. De nalatige kan zelf wel een nadeel hebben, 
doch alleen voor het tijdvak, dat li?t vóór de aanmelding. Zodra 
hij zich alsnog aanmeldt, krijgt hij voor de toekomst de vol-
ledise rechten. Hij loopt bijvoorbeeld geen kans, dat hem hulp 
wordt onthouden voor ziekten, welke zich intussen hebben 
gemanifesteerd. 

Over het van rechtswege bestaan van de verplichting tot 
premiebetaling meent de ondergetekende kort te kunnen zijn, 

aangezien deze aansluit bij de thans geldende praktijk, welke 
weer aansluit bij die van de sociale verzekeringswetten. De 
werkgever is voor de gehele premie aansprakelijk en deze kan, 
zo nodig met de bekende middelen — als uiterste middel het 
dwangbevel, medebrengende het recht van parate executie — 
worden ingevorderd. In het ontwerp van wet (verwezen moge 
worden naar het bepaalde bij artikel 15, lid 2) is de ook bij 
het Ziekenfondsbesluit geldende constructie gehandhaafd, dat 
ook de werknemer een deel van de premie verschuldigd is, 
welk premie-aandeel de werkgever gehouden is op het loon van 
de werknemer in te houden. 

Omdat de ondergetekende dit van wezenlijk belang acht 
voor een juist begrip van de aard van de verplichte zieken-
fondsverzekering in het ontwerp van wet, wil hij nog op een 
bepaald aspect van het van rechtswege verzekerd zijn van de 
werknemers enerzijds en van het van rechtswege verplicht 
zijn tot premiebetaling van de werkgevers anderzijds wijzen, 
namelijk dat hierin tot uitdrukking komt, dat deze beide groe-
pen de verzekering juridisch en verzekeringstechnisch dragen. 
Tezamen brengen deze de middelen voor de verplichte ver-
zekering op, tezamen dienen zij ook de verplichte verzekering 
te schragen. De genoemde groepen zijn bij de verplichte ver-
zekering niet zijdelings betrokken, maar, naar de aard der ver-
zekering, ten principale wezenlijk de dragers ervan. 

De ondergetekende acht het van zeer grote betekenis, dat 
het ontwerp van wet voorziet in de tot nu toe zo node ont-
beerde regeling van het beroep op de administratieve rechter. 
Algemeen wordt het ontbreken van een zodanig recht van be-
roep in het geldende ziekenfondsrecht als een grote leemte 
gevoeld, hoezeer ook met name de werkzaamheden van de 
Ziekenfondsraad op dit stuk waardering verdienen. In de ge-
kozen opzet van de verplichte verzekering is het buiten twij-
fel, dat de mogelijkheid van het beroep publiekrechtelijk ge-
regeld dient te worden. Dit geldt zowel voor geschillen over de 
vraag, of iemand tot de kring der verplicht-verzekerden be-
hoort als voor geschillen over de premiebetaling, over de rech-
ten der verzekerden en over het al dan niet bestaan van recht 
op inschrijving als medeverzekerde. In hoofdstuk VI van het 
ontwerp van wet is voor elk van deze gevallen de meest pas-
send geachte vorm van beroep geregeld. Hierop zal hierna 
onder letter i verder worden ingegaan. 

De verantwoordelijkheid van de overheid voor de verplichte 
ziekenfondsverzekering komt in het ontwerp als volgt tot uit-
drukking. Weliswaar is in het ontwerp geen uitdrukkelijke 
garantie neergelegd van de zijde van de staat ter waarborging 
van de prestaties der verzekering, zoals deze in andere sociale 
verzekeringswetten wel voorkomt, doch de ondergetekende 
moge ten deze wijzen op het in- het ontwerp geregelde toezicht 
vanwege de Ziekenfondsraad; een toezicht, waarin in het al-
gemeen tweeërlei component te onderkennen valt, nl. enerzijds 
de zorg voor een juist financieel beheer en anderzijds het toe-
zien op de juiste naleving van de wettelijke bepalingen. 

De verantwoordelijkheid van de overheid spreekt voorts 
zeer duidelijk uit de omstandigheid, dat het handelen in strijd 
met de bepalingen van het ontwerp met straf wordt bedreigd. 
Het feit, dat een verplicht-verzekerde nalaat de nodige infor-
matie aan het ziekenfonds te verstrekken ten behoeve van een 
goede controle op het voortduren van het verplicht-verzekerd 
zijn kan bij wijze van voorbeeld in dit verband worden ge-
noemd. Eveneens de in het ontwerp aan de werkgevers opge-
legde verplichtingen aan een juiste uitvoering van de verzeke-
ring mede te werken. 

b. Kring der (verplicht-) verzekerden 
Het ontwerp van wet opent de bepalingen over de kring der 

verzekerden met die over de kring der verplicht-verzekerde 
personen. Dit zijn uiteraard in de eerste plaats de werknemers 
en wel, in aansluiting aan de huidige regeling, diegenen die ver-
zekerd zijn ingevolge de Ziektewet. Op dit punt behoeft het 
ontwerp van wet dan ook geen eigen definitie te geven, maar 
wordt het criterium voor het verzekerd zijn ontleend aan de 
Ziektewet. Globaal aangeduid zijn dit alle arbeiders met een 
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loon, dat de loongrens, gesteld in de Ziektewet, niet over-
schrijdt, benevens, in de overheidssector, de arbeidscontractan-
ten met eenzelfde loon. 

In het eerste lid van artikel 3 ligt de z.g. „koppeling" van 
de ziekenfondsverzekering aan de ziekengeldverzekering ten 
aanzien van de loongrens besloten. Het wil de ondergetekende 
voorkomen, dat deze veel gebruikte term de indruk wekt als 
of er een zeer nauwe verwevenheid tussen de beide takken van 
verzekering bestaat, terwijl in feite de ziekenfondsverzekering 
alleen de in de Ziektewet neergelegde begrippen, zoals op het 
stuk van de loongrens, werkgever en werknemer hanteert. Stijgt 
de loongrens van de Ziektewet onder de in die wet genoemde 
omstandigheden, dan stijgt evenzo de grens voor de zieken-
fondsverzekering. Zou in de toekomst overwogen worden de 
loongrens van de Ziektewet aanzienlijk te verhogen of wcl-
licht geheel te doen vervallen, dan zal naar het oordeel van 
de ondergetekende overwogen moeten worden of het aanbe-
veling verdient in de Ziekenfondswet zelf een grens op te 
nemen. 

Artikel 3 opent voorts de mogelijkheid andere groepen van 
personen bij algemene maatregel van bestuur onder de ver-
plichte verzekering te brengen. Deze bepaling is aldus gefor-
muleerd ten einde op eenvoudige wijze de huidige situatie 
te kunnen handhaven en zo nodig te wijzigen, waarin 
verscheidene andere groepen tot de verplicht-verzekerden wor-
den gerekend. Het ligt in de bedoeling in hoofdzaak dezelfde 
groepen onder de verzekering te laten blijven die er ook thans 
onder vallen, met name 

a. het spoorwegpersoneel, dat niet onder de Ziektewet 
valt; 

b. bepaalde groepen zeelieden; 
c. degenen, die ziekengelduitkering genieten op grond van 

artikel 46 van de Ziektewet; 
d. degenen, die als schepeling een uitkering bij ziekte ont-

vangen ingevolge de bepalingen in het Wetboek van Koop-
handel; 

e. degenen, die een uitkering bij werkloosheid ontvangen in-
gevolge een goedgekeurde regeling als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, onder c, der Werkloosheidswet dan wel ingevolge de 
bepalingen der Sociale Voorziening; 

/. bepaalde groepen rentetrekkers ingevolge de Inva-
liditeitswet of de Ongevallenwetten. 

Deze opsomming is niet uitputtend, doch geeft een indruk 
op welke wijze de algemene maatregel van bestuur ge-
hanteerd zal worden; het zal met name steeds gaan om be-
trekkelijk kleine en duidelijk omlijnde groepen en niet om gro-
te uitbreidingen van de kring der verzekerden. Het tweede lid 
van artikel 3 bepaalt, dat de verplichte verzekering ook wat 
deze groepen betreft beperkt blijft tot degenen, wier loon (of 
wat daarvoor in de plaats komt) de grens van de Ziektewet 
niet overschrijdt. 

Het is uiteraard de bedoeling om ook in de toekomst de ge-
zinsleden (de zogenaamde medeverzekerden) van de verzeker-
de onder de verzekering te houden zonder dat daarvoor afzon-
derlijk premie moet worden betaald. Dit is een in 1941 inge-
voerde verbetering, welke veel waardering heeft ontmoet. Het 
gaat hier in de eerste plaats om de echtgenote en de kinderen 
van de verzekerde beneden de leeftijd van 16 jaar. Hier zijn 
echter, overeenkomstig de huidige praktijk twee voorwaarden 
aan verbonden te weten: 

a. De betrokken personen moeten tot het huishouden van 
de verzekerde behoren. In overeenstemming met b.v. de kin-
derbijslagverzekering wordt hier het begrip huishouden ge-
steld in de plaats van het thans gebruikte begrip gezin. De me-
deverzekering is in beginsel beperkt tot degene, die bij de ver-
zekerde inwoont. 

b. De verzekerde dient kostwinner te zijn, waaronder ver-
staan wordt dat de verzekerde met het loon (c.q. de rente, 

uitkering, het pensioen), op grond waarvan hij verplicht ver-
zekerd is, voor ten minste de helft voorziet in het levensonder-
houd van de medeverzekerden. Artikel 4, waarin dit geregeld 
wordt, beschouwt als medeverzekerde ook de kinderen boven 
16 jaar, die een opleiding genieten of die invalide zijn, zoals 
ook elders in de sociale verzekering gewoonte is. 

Verder kan de minister andere personen aanwijzen, die 
medeverzekerd kunnen zijn, mits zij aan de bovengenoemde 
kenmerken voldoen, hetgeen van belang is voor ouders of 
schoonouders of andere familieleden met weinig of geen eigen 
inkomen. 

De bepaling van het derde lid betreft met name in loondienst 
werkende gehuwde vrouwen en kinderen beneden de leeftijd 
van 16 jaar. Zij geeft uitdrukking aan de algemene regel, dat 
de verplichte verzekering voorrang heeft boven de medever-
zekering. Dit zelfde geldt voor degenen, die behoren tot bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen groepen. Uitzon-
deringen zijn — in overeenstemming met de huidige praktijk 
— mogelijk, b.v. voor ongevallenrentetrekkers. 

Een verplicht-verzekerde, die van zijn rechten krachtens de 
ziekenfondsverzekering gebruik wil maken, heeft daartoe 
uiteraard aan bepaalde voorschriften van administratieve aard 
te voldoen. In de eerste plaats moet hij zich bij een 
ziekenfonds aanmelden om zich zelf en zijn gezinsleden, die 
voor medeverzekering in aanmerking komen, te doen inschrij-
ven. De inschrijving van een verzekerde, die zich overeenkom-
stig de gestelde regelen aanmeldt, kan niet door een 
ziekenfonds worden geweigerd (eerste lid van artikel 5). 
Bij de aanmelding moet de verzekerde bepaalde bewijsstukken 
overleggen (werkgeversverklaring e.d.). Vervolgens moet pe-
riodiek tegenover zijn ziekenfonds worden aangetoond, 
dat de verplichte verzekering nog voortduurt. Eindigt 
de verplichte verzekering, dan moet het ziekenfonds daarvan 
in kennis worden gesteld. Dit alles vraagt een uitgebreide 
administratieve organisatie. Het komt de ondergetekende niet 
nodig voor op de administratief-technische aspecten daarvan 
in te gaan. Al hetgeen de inschrijving bij de ziekenfondsen be-
treft, zal ingevolge artikel 5, tweede lid, bij of krachtens al-
gemene maatregel van bestuur worden geregeld. 

Niet-naleving van de bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur gestelde regelen zal volgens het vierde lid van het 
voorgestelde artikel aanleiding kunnen geven tot een actie tot 
schadevergoeding, ingesteld tegen een verzekerde, c.q. ex-ver-
zekerde of een werkgever c.q. ex-werkgever. 

Daarnaast is eventueel een strafvervolging mogelijk (art. 
85). 

c. De verstrekkingen 

De term „verstrekkingen" is in het Nederlands ziekenfonds-
wezen ingeburgerd als algemene aanduiding van de onder-
scheidene prestaties der ziekenfondsen. Het verstrekken moet 
worden onderscheiden van het verlenen van de medische hulp. 
Het ziekenfonds „verstrekt" bijvoorbeeld huisartsenhulp, dat 
wil zeggen dat het ziekenfonds moet zorgen, dat de verzekerde 
die hulp met inachtneming van de daarvoor geldende regels 
kan verkrijgen. Het „verlenen" van de hulp is uiteraard de 
taak van de huisarts, die zich daartoe contractueel heeft ver-
bonden. Een overeenkomstig onderscheid geldt voor andere 
vormen van geneeskundige verzorging. 

Verstrekkingen kunnen, zoals dit enkele voorbeeld al demon-
streert, in de regel slechts worden gerealiseerd met medewerking 
van medici en andere tot het verlenen van de nodige hulp be-
voegde personen en instellingen. Op de verhouding tussen de 
ziekenfondsen en de „medewerkers" of. iets ruimer gezegd, de 
personen en instellingen, wier medewerking voor de realisering 
der verstrekkingen nodig is, wordt hieronder (zie sub g) nader 
ingegaan. Te dezer plaatse moge de ondergetekende enige op-
merkingen maken met betrekking tot aard, inhoud en omvang 
der verstrekkingen. 
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Historisch bezien, kan van een snelle en indrukwekkende 
ontwikkeling worden gesproken. Nog aan het begin van de 
twintigste eeuw omvatten de verstrekkingen bij vele zieken-
fondsen niet veel meer dan huisartsenhulp en eenvoudige ge-
neesmiddelcn. Ziekenhuisverpleging werd soms door de zieken-
fondsen, soms door afzonderlijke instellingen, vaak in het ge-
heel niet verstrekt. Specialistische hulp en tandheelkundige 
hulp kwamen als verstrekkingen nog slechts sporadisch voor. 
Thans hebben al deze en nog een aantal andere vormen van 
medische hulp hun vaste en goed-geordende plaats in het ge-
heel der verstrekkingen gekregen, aangevuld door verstrek-
king van kunst- en hulpmiddelen, voorziening in ziekenver-
voer enz. De ondergetekende meent zich hier te kunnen ont-
houden van een meer gedetailleerde uiteenzetting; hiervoor 
moge naar bijlage VI van deze memorie worden verwezen. 
Enige algemene opmerkingen acht de ondergetekende echter 
hier wel nodig. 

Het overzicht in bijlage VI betreft in de eerste plaats de 
verstrekkingen der verplichte verzekering. In het laatste ge-
deelte van de bijlage worden enkele mededelingen gedaan, 
over de situatie bij de vrijwillige verzekering. Sinds de aan-
vang van 1947 kan in het algemeen van gelijkheid der ver-
strekkingen aan de beide categorieën van verzekerden worden 
gesproken, hoewel er nog wel uitzonderingen (in de bijlage 
vermeld) op die regel zijn. Voor de bejaardenverzekering daar-
entegen zijn de verstrekkingen volledig gelijk aan die der ver-
plichte verzekering. 

Een regel in het Nederlandse ziekenfondswezen is voorts, 
dat de verstrekkingen voor de medeverzekerden gelijk zijn aan 
die voor de verzekerden. Wel zijn er enkele verschillen, geba-
seerd op andere criteria, met name op de leeftijd. Dit laatste 
geldt b.v. voor tandheelkundige hulp, voor hoortoestellen en 
brillen (waarbij jeugdige personen meer rechten hebben dan 
ouderen). 

Van een gestabiliseerde toestand ten aanzien van aard, in-
houd en omvang der verstrekkingen kan nog volstrekt niet 
worden gesproken. Integendeel, de vooruitgang van de medi-
sche wetenschap en techniek en de maatschappelijke ontwik-
keling veroorzaken een voortdurende drang tot uitbreiding 
der verstrekkingen in aantal en omvang. Het complex van ver-
strekkingen, dat in 1941 is vastgesteld en dat zeer ruim was 
in vergelijking met hetgeen daarvóór bestond, is herhaaldelijk 
aangevuld en ook thans bestaan er nog tal van wensen te dezer 
zake. De uitbreiding der verstrekkingen kan echter slechts ge-
leidelijk geschieden, zowel om financiële als om organisatori-
sche redenen. Elke uitbreiding vergt nu eenmaal een grondige 
voorbereiding; er moeten overeenkomsten tot stand komen, de 
administratie der ziekenfondsen moet worden aangepast, enz. 

De verstrekkingen liggen vrijwel geheel in de sector van 
de curatieve gezondheidszorg. Dit vloeit uit de historische 
ontwikkeling voort en er bestaat naar het oordeel van de on-
dergetekende geen aanleiding voor principiële veranderingen 
te dezer zake, zoals reeds in § 3 van deze toelichting is 
uiteengezet. Wel nemen de ziekenfondsen in de laatste jaren 
bepaalde vormen van zogenaamde individuele preventie (inen-
tingen e.d.) in iets ruimere mate voor hun rekening dan voor-
heen het geval was. De vraag, of op dit punt verder kan en 
moet worden gegaan, is bij de Ziekenfondsraad in studie. Wat 
de algemene preventie betreft, moge de ondergetekende hier 
verwijzen naar hetgeen in § 3 is gezegd over het Praeventie-
fonds. 

Het Tweede Uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen-
besluit bevat in artikel 14 een opsomming van de thans geiden-
de verstrekkingen, waarbij echter aan de minister wordt over-
gelaten inhoud en omvang van elke verstrekking te bepalen. 
De ondergetekende meent dat het gewenst is in het onderhavige 
ontwerp van wet de formulering nog wat algemener en ruimer 
te stellen, in dier voege dat ook geen limitatieve opsomming 
van de soorten verstrekkingen wordt opgenomen, doch dat die 
opsomming wordt overgelaten aan een algemene maatregel van 
bestuur. Wanneer dan de wenselijkheid en mogelijkheid blijkt 

van wijziging van de bestaande of invoering ener geheel nieuwe 
verstrekking (zoals in de afgelopen jaren b.v. het geval was 
t.a.v. kraamgeld, audiologische hulp en verpleging in verpleeg-
inrichtingen), behoeft niet de gehele procedure van een wetswij-
ziging in gang te worden gezet. Uiteraard zal over elke wijzi-
ging of aanvulling der verstrekkingen de Ziekenfondsraad wor-
den gehoord en zullen de financiële consequenties voor ko-
mende jaren moeten worden overwogen. 

Overeenkomstig bovenstaande gedachtengang is in artikel 8 
van het ontwerp slechts een algemene aanduiding van de aard 
der verstrekkingen gegeven en wordt daarna het bepalen van 
aard, inhoud en omvang der verstrekkingen ter regeling aan de 
Kroon opgedragen. 

De aldus tot stand te brengen regeling zal niet alleen gelden 
voor de verplicht-verzekerden, doch ook voor de bejaarden, 
ingeschreven in de bejaardenverzekering (artikel 24) en voor 
de vrijwillig-verzekerden (artikel 30). 

De ondergetekende is van oordeel dat in eerste instantie de 
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 8, aard, in-
houd en omvang der verstrekkingen dient te regelen ongeveer 
conform de huidige situatie. 

Duidelijkheidshalve zij nog opgemerkt, dat de opsomming 
van vormen van geneeskundige verzorging in het tweede lid 
niet limitatief bedoeld is, zoals voldoende blijkt uit de woorden 
„in elk geval". De opsomming van de belangrijkste verstrek-
kingen is slechts opgenomen om een zeer algemeen beeld te 
geven van de aard der verstrekkingen. Anderzijds mag uit het 
met name noemen van een bepaalde verstrekking niet worden 
geconcludeerd, dat deze verstrekking in onbeperkte omvang zal 
worden gegeven. Dit is met de meeste der genoemde verstrek-
kingen thans niet het geval en zal ook in de toekomst lang niet 
altijd mogelijk zijn. Daarom zegt het tweede lid van het voor-
gestelde artikel, dat de met name genoemde verstrekkingen in 
een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen omvang 
worden gegeven. 

Tot de verstrekkingen behoren zowel behandelingen als le-
veringen van materiële benodigdheden (genees- en verband-
middelen, kunst- en hulpmiddelen enz.) en diensten (zieken-
vervoer). Ook het geven van adviezen ter zake van de behande-
ling van een ziekte kan onder de verstrekkingen worden gere-
kend. 

De laatste zin van het tweede lid van artikel 8 van het ont-
werp handelt over het eisen van een bijdrage van de verze-
kerde in de kosten van een afzonderlijke verstrekking. Op dit 
onderwerp is reeds ingegaan in § 3 van deze memorie. 

Het aandeel van de verzekerde in de kosten kan in de be-
doelde gevallen op meer dan een wijze worden geregeld, zoals 
uit de in § 3 gegeven opsomming van praktijkgevallen ook 
reeds blijkt. De eenvoudigste vorm is, dat een vast bedrag 
wordt gevraagd. In sommige andere gevallen is het aandeel 
van de verzekerde op een percentage der kosten gesteld. In 
nog andere gevallen is de betaling door het ziekenfonds geli-
miteerd, zodat de verzekerde eventuele hogere kosten draagt. 
Dit laatste is een zeldzame en in het algemeen ongewenste fi-
guur, welk echter van nut kan zijn bijvoorbeeld bij aanschaf-
fing van kunstmiddelen, welke in verschillende uitvoeringen en 
prijzen te krijgen zijn. Al deze vormen vallen onder de in het 
tweede lid van artikel 8 gegeven algemene formulering. De on-
dergetekende wil hier, zij het na het voorafgaande wellicht ten 
overvloede, nog eens nadrukkelijk uitspreken, dat van hem 
voorshands geen initiatief te verwachten is tot invoering van 
betalingen door de verzekerden ter zake van andere dan de in 
dit verband in § 3 reeds genoemde verstrekkingen, behou-
dens eventueel in bijzondere en incidentele gevallen. 

De wet kan niet de zekerheid scheppen, dat de ziekenfond-
sen altijd voldoende personen en instellingen bereid zullen vin-
den om de verzekerden hulp te verlenen tegen voorwaarden, 
welke de ziekenfondsen en de toezichthoudende instanties aan-
vaardbaar achten. Wel kan de wet daartoe bijdragen door het 
scheppen van een goed kader voor het overleg tussen de on-
derscheidene groeperingen en organen, hetgeen dit ontwerp 
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dan ook beoogt. Bovendien wordt in artikel 49 de mogeIijk-
heid geopend van een interventie van de minister in geval 
van een dreigend conflict. 

Voor het geval, dat desondanks toch geen of niet voldoende 
overeenkomsten met een categorie van personen of instellin-
gen tot stand komen, biedt artikel 11 een noodoplossing. De 
verstrekkingen in natura worden dan volgens het voorstel tij-
delijk vervangen door een uitkering in geld aan de verzekerde, 
die als particuliere patiënt hulp van iemand, behorende tot de 
bedoelde categorie van personen of instellingen, heeft ontvan-
gen en daarvoor dus zelf heeft betaald. 

Of deze uitkering de gemaakte kosten al dan niet volledig 
zal dekken, is niet bij voorbaat te zeggen. Indien de moeilijk-
heden over de overeenkomsten zijn ontstaan door meningsver-
schillen inzake de honoraria of tarieven, zal de uitkering wel 
lager moeten zijn dan de gemaakte kosten. De bedragen, welke 
de hulpverlenende personen of instellingen vragen, zullen dan 
immers hoger zijn dan de bedragen, welke de ziekenfondsen, 
de Ziekenfondsraad en eventueel de minister, geadviseerd door 
de in artikel 49 genoemde commissie, redelijk achten. Het ver-
lenen van volledige restitutie van gemaakte kosten zou in dat 
geval neer kunnen komen op het zwichten voor onredelijke 
eisen. Het is echter ook denkbaar, dat een conflict niet is ont-
staan door meningsverschillen over honoraria of tarieven, maar 
over andere voorwaarden. Het kan dan ook voorkomen, dat 
het conflict zich slechts bij een deel der ziekenfondsen of een 
enkel ziekenfonds voordoet. In zulke gevallen is misschien vol-
ledige restitutie mogelijk; dat hangt van de omstandigheden af. 

Blijkt het conflict niet spoedig te zullen eindigen, dan zal de 
volksvertegenwoordiging gelegenheid moeten krijgen haar oor-
deel over de oorzaken van het conflict en de verder te treffen 
maatregelen uit te spreken. Daartoe is het derde lid van arti-
kel 11 opgenomen. 

Eén opmerking moet hier nog worden gemaakt over de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van derden jegens de zie-
kenfondsen in het geval, dat een verzekerde weliswaar hulp 
van het ziekenfonds ontvangt, doch die aanspraak ook kan doen 
gelden jegens een derde, die hem de kosten van geneeskundige 
hulp dient te vergoeden, met name wanneer die derde lichame-
lijk letsel heeft veroorzaakt. 

Deze situatie geeft naar het oordeel van de Hoge Raad on-
der het huidige stelsel van het Ziekenfondsenbesluit aan het 
ziekenfonds het recht rechtstreeks de kosten te verhalen op 
de derde, ook zonder uitdrukkelijke wetsbepaling, blijkens het 
arrest van de Hoge Raad van 13 maart 1959 (N.J.B. 1959, 
pag. 241). 

De Hoge Raad oordeelde, dat de overeenkomsten tussen 
ziekenfondsen en verplicht-verzekerden overeenkomsten waren 
in de zin van artikel 246 van het Wetboek van Koophandel, 
zodat het ziekenfonds gebruik kan maken van het recht van 
subrogatie, bedoeld in artikel 284 van dit wetboek. In het sy-
steem van de wet is thans — nu duidelijk vastgesteld is, dat 
de verzekerde van rechtswege verzekerd is — van een zoda-
nige overeenkomst geen sprake. Het recht van subrogatie, 
bedoeld in artikel 284 Wetboek van Koophandel, kan dan ook 
geen uitkomst bieden. Daarom geeft artikel 12, tweede lid, 
aan de ziekenfondsen een zelfstandig verhaalsrecht. 

Hetzelfde artikel heeft nog een andere bepaling, welke ook 
ten doel heeft te voorkomen dat de ziekenfondsen lasten 
te dragen zouden krijgen, welke voor rekening van derden 
behoren te komen. Het eerste lid ontneemt namelijk de ver-
zekerden de aanspraak jegens het ziekenfonds, wanneer zij 
rechten kunnen doen gelden op geneeskundige behandeling 
(of vergoeding daarvoor) krachtens andere bij algemene maat-
regel van bestuur aangewezen regelingen. Als voorbeeld van 
zulk een andere regeling kunnen de ongevallenwetten genoemd 
worden. 

d. De financiering der verplichte verzekering 
Met betrekking tot de financiering van de verplichte ver-

zekering moge de ondergetekende allereerst herhalen, dat het 
ontwerp op zichzelf geen nieuwe lasten op het bedrijfsleven 
legt. De ondergetekende heeft de regeling van de financie-

ring van de verplichte verzekering, zoals deze krachtens het 
Ziekenfondsenbesluit geldt, geheel overgenomen. Dit houdt der-
halve in een financiering door middel van een omslag over 
de premieplichtige loonsom naar rato van een jaarlijks vast te 
stellen premiepercentage. 

Het premiepercentage zal, evenals dit thans gebeurt, door 
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid worden 
vastgesteld. Het ligt voor de hand, dat de geldende praktijk 
om over deze vaststelling het advies van de Sociaal-Economi-
sche Raad en de Ziekenfondsraad in te winnen zal worden 
gecontinueerd. 

Onder a is er reeds op gewezen, dat ook volgens het ontwerp 
de premie gelijkelijk door werkgever en werknemer zal wor-
den opgebracht. 

In de gegeven opzet van de verplichte verzekering is 
uiteraard geen wijziging gebracht in de wijze van inning der 
premie. Deze blijft opgedragen aan de uitvoeringsorganen der 
Ziektewet, tegelijk met en naar dezelfde regelen als de pre-
mie ingevolge de Ziektewet. In verband hiermede wordt in 
artikel 15 van het ontwerp de Coördinatiewet Sociale Verzeke-
ring van overeenkomstige toepassing verklaard. Artikel 16 
sluit zich hierbij aan. 

De door de uitvoeringsorganen der Ziektewet geïnde pre-
miebedragen zullen door deze organen worden afgedragen aar 
de „Algemene Kas*' der verplichte verzekering (artikel 15, 
vijfde lid). Ook deze kas, welke door de Ziekenfondsraad zal 
worden beheerd, is in de opzet der verplichte ziekenfondsver-
zekering geen novum. Het Ziekenfondsenbesluit kent immers 
een Vereveningsfonds. De ondergetekende geeft echter aan 
de term ,,Algemene Kas" de voorkeur, omdat deze juister de 
functie ervan weergeeft. 

Voor het beheer en de besteding der gelden is overigens 
de Ziekenfondsraad verantwoordelijk aan de Minister van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid. Verwezen moge worden naar 
het bepaalde in de artikelen 71 en 72 van het wetsontwerp. 

Voor de groepen van personen, welke bij of krachtens al-
gemene maatregel van bestuur op grond van het bepaalde 
bij artikel 3 onder de verplichte ziekenfondsverzekerire zul-
len worden gebracht, zal de wijze van premieheffing bij die-
zelfde algemene maatregel van bestuur worden geregeld. Dit 
is neergelegd in artikel 18 van het ontwerp. Uiteraard zal hierbij 
zoveel mogelijk worden uitgegeaan van dezelfde beginselen als 
gelden voor de in de wet geregelde premieheffing. 

In tegenstelling tot artikel 18 betreft artikel 17 groepen 
van personen, die door de wet zelf tot verplicht-verzekerden 
zijn gemaakt, omdat zij tot de verzekerden in de zin van ö.c 
Ziektewet behoren. Het voorgestelde artikel opent de moge-
1 ijkheid over te gaan tot het heffen van premie in gevallen, 
waarin uitkering van ziekengeld, een uitkering krachtens de 
wettelijke ongevallenverzekering dan wel krachtens de wette-
lijke wachtgeld" en werkloosheidsuitkering wordt genoten. De 
ondergetekende merkt hierbij op, dat op het stuk van de pre-
mieheffing voor de sociale verzekeringswetten tijdens het 
genot van een uitkering bij ziekte, ongeval of werk-
loosheid geen uniformiteit bestaat. Zo wordt bijvoorbeeld in 
de sfeer van de verplichte ziekenfondsverzekering wel premie 
geheven over uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet, doch 
niet over uitkeringen ingevolge de Ziektewet of Ongevallen-
wetten. 

De ondergetekende acht deze weinige uniformiteit niet be-
vredigend. Uiteraard zijn zowel voor als tegen het heffen van 
premie belangrijke argumenten aan te voeren. De onderge-
tekende heeft gemeend in het kader van het voorliggende ont-
werp de mogelijkheid te moeten openen, dat over alle genoem-
de uitkeringen premie voor de verplichte ziekenfondsverzeke-
ring wordt geheven. Hij stelt zich voor over deze aangelegen-
heid, eventueel in breder verband (dus ook ten aanzien van 
andere sociale verzekeringswetten) te gelegener tijd aan de 
daartoe geëigende colleges advies te vragen. 

Het Ziekenfondsenbesluit ging aanvankelijk uit van de ge-
dachte, dat de middelen van het Vereveninesfonds regelmatig 
(tweemaal per jaar) onder de ziekenfondsen zouden wor-
den verdeeld, naar evenredigheid van het aantal verzekerde 



personen. Daarmede zou echter geen recht zijn gedaan aan de 
feitelijk bestaande en voor het gootste deel onvermijdelijke 
verschillen in kostenpeil tussen de onderscheidene zieken-
fondsen. Een zodanige verdeling zou hebben geleid tot belang-
rijke overschotten bij een deel der ziekenfondsen en tot tekor-
ten bij een ander deel. 

De praktijk van het Ziekenfondsenbesluit is, dat uitkeringen 
aan de ziekenfondsen worden gedaan tot zodanige bedragen 
als nodig zijn ter dekking van de uitgaven per ziekenfonds. 
Het overschot van de premie-opbrengst blijft in het Vereve-
ningsfonds. 

Zoals reeds in § 1 van deze memorie is gezegd, stelt de 
ondergetekende zich voor, dat na de verheffing van het on-
derhavige ontwerp tot wet aan de Ziekenfondsraad een advies 
zal worden gevraagd over de mogelijkheden een andere me-
thode van toewijzing van gelden aan de ziekenfondsen in het 
leven te roepen. Het ontwerp laat daarom (in artikel 19) de 
definitieve regeling te dezer zake aan een algemene maatre-
gel van bestuur over. In afwachting daarvan zal de bestaande 
praktijk kunnen worden voortgezet krachtens artikel 101 van 
het ontwerp. 

In het Ziekenfondsenbesluit is niet voorzien in de vorming 
van een centrale reserve, waaraan met het oog op de finan-
ciering toch bepaald behoefte bestaat. 

Het ontwerp beoogt in artikel 73, onder e, in deze leemte 
te voorzien. De feitelijk reeds bestaande reserve zal aldus een 
wettelijke grondslag krijgen. Over de grootte van de reser-
ve is in het verleden bij herhaling verschil van mening geble-
ken. Op grond van het ontwerp zullen bij algemene maatregel 
van bestuur voorschriften op dit punt worden gegeven. Uiter-
aard ligt het in de bedoeling hierbij de daarvoor in aanmerking 
komende adviesinstanties te horen. Zonder dat de ondergete-
kende zijn voorkeur hiervoor bepaaldelijk wil uitspreken, wijst 
hij erop, dat gedacht kan worden aan een procentuele verhou-
ding tussen de grootte van de reserve en van die van de jaar-
lijkse uitgaven. In het reeds herhaaldelijk genoemde advies van 
de Sociaal-Economische Raad zijn aan dit onderwerp in § 10 
beschouwingen gewijd. 

Voor wat betreft de kosten van de Ziekenfondsraad en zijn 
bureau merkt de ondergetekende nog op, dat voorgesteld 
wordt thans ook de vrijwillige verzekering met een billijk aan-
deel in deze kosten te belasten. Hiertoe is artikel 65 in het 
wetsontwerp opgenomen. 

e. De vrijwillige verzekering, de bejaardenverzekering en de 
aanvullende verzekering 

Algemeen 
Naast de verplichte verzekering zal bij aanvaarding van dit 

wetsvoorstel een vrijwillige ziekenfondsverzekering nodig blij-
ven, alsook vooralsnog een bijzondere verzekeringsmogelijkheid 
voor bejaarden met kleine inkomens. Deze onderdelen der 
ziekenfondsverzekering hebben dan ook in het wetsvoorstel hun 
regeling gevonden. Daarbij is er naar gestreefd een zo groot 
mogelijke eenheid met de regeling der verplichte verzekering te 
bereiken. Bij dit streven kon in belangrijke mate worden aan-
gesloten bij de in de praktijk reeds tot stand gekomen groei. 
Dit geldt met name voor de omvang der verstrekkingen en de 
wijze waarop deze worden gerealiseerd, alsmede voor de in-
komensgrens der vrijwillige verzekering. 

De bejaardenverzekering sluit ook in andere opzichten reeds 
thans nauw aan bij de beginselen der verplichte verzekering. 
Met name denkt de ondergetekende hier aan de landelijk uni-
forme premieregeling, welke rekening houdt met verschillen in 
draagkracht, en aan het feit, dat de beiaardenverzekering nie-
mand de toetreding ontzegt of bemoeilijkt uit hoofde van een 
minder goede gezondheidstoestand. 

Op deze beide punten staat de gewone vrijwillige verzekering 
tot dusver nog duidelijk bij de verplichte verzekering en de 
beiaardenverzekering ten achter. De premie der vrijwillige ver-
zekering varieert van fonds tot fonds belangrijk. Het komt 
voor, dat in één plaats de verzekerden bij het ene fonds meer 
moeten betalen dan bij het andere fonds. Het komt ook voor, 

dat de verzekerden van een en hetzelfde fonds in de ene plaats 
een hogere premie moeten betalen dan in een andere plaats. 
Daar de verstrekkingen der onderscheidene fondsen vrijwel ge-
lijk zijn, zijn deze verschillen in premie onbillijk. Voorts wordt 
bij de premieheffing voor de vrijwillige verzekering in het ge-
heel geen rekening gehouden met de draagkracht. Ook geldt 
voor een aantal personen de omstandigheid, dat zij niet of 
slechts onder bezwarende voorwaarden (hogere premie en/of 
beperking van verstrekkingen) tot de vrijwillige verzekering 
worden toegelaten. 

De ondergetekende meent, dat deze situatie niet mag blijven 
voortbestaan. De bepalingen, welke in het wetsvoorstel aan de 
vrijwillige verzekering zijn gewijd, strekken er toe ook voor 
deze tak der verzekering de beginselen van premie naar draag-
kracht, gelijke premieregeling bij alle ziekenfondsen en toe-
treding zonder selectie in te voeren. Dat dit niet kan gebeuren 
zonder een zekere mate van beperking der zelfstandigheid van 
de afzonderlijke ziekenfondsen, is duidelijk. Men kan dit be-
treuren, maar men zal daartegenover in het oog moeten hou-
den, welke voordelen de nieuwe situatie voor de totaliteit der 
verzekerden en voor vele verzekerden individueel zal bieden. 

Over de uitwerking van de bovenstaande gedachten wordt 
hieronder nader gesproken. Eerst zij nog iets gezegd over de 
bejaardenverzekering. Deze is, met behulp van grote financiële 
bijdragen van het rijk en uit het Vereveningsfonds, tot een 
zeer gewaardeerde sociale voorziening uitgegroeid. Ook deze 
tak der verzekering heeft echter haar probleem. Met name 
denkt de ondergetekende hier aan de regeling van de inkomens-
grenzen, de premieklassen en premiebedragen en de methode 
van dekking der tekorten. De nadere bestudering van deze 
vraagstukken vergt evenwel stellig zoveel tijd, dat de indiening 
van het ontwerp van wet daarop niet kon wachten. De onder-
getekende moet er in dit verband op wijzen, dat dit vraagstuk 
niet los gezien kan worden van een aantal andere vraagstukken, 
die met de financiering van de sociale verzekering samen-
hangen in de gevallen waarin daarvoor algemene middelen ter 
beschikking worden gesteld. Hij denkt hierbij met name ook 
aan de premiefaciliteiten, welke voor de kleine zelfstandigen 
in de volksverzekeringen zijn neergelegd. Van verschillende 
zijden is erop aangedrongen het vraagstuk van de overheids-
financiering in de sociale verzekering in het algemeen, alsmede 
de wijze waarop thans overheidsmiddelen beschikbaar worden 
gesteld voor verschillende doeleinden, uit een oogpunt van 
sociaal evenwicht opnieuw in overweging te nemen. 

Het wil de ondergetekende voorkomen, dat dit het best kan 
geschieden nadat de Sociaal-Economische Raad zijn advies in-
zake de definitieve regeling van de oudedagsvoorziening zal 
hebben uitgebracht, dan wel zijn advies omtrent een volksver-
zekering ter dekking van zware geneeskundige risico's (zo dit 
laatste advies eerder mocht worden uitgebracht). 

Bij nagenoeg alle fondsen bestaat ook nog een aanvullende 
verzekering. Ten aanzien van deze verzekering, welke aanvul-
lende verzekeringsmogelijkheden biedt zowel voor verplicht- als 
voor vrijwillig-verzekerden (incl. de bejaarden) en voor alle 
categorieën van verzekerden een vrijwillig karakter draagt, 
meent de ondergetekende kort te kunnen zijn. Zij vormt een 
nuttig, maar niet omvangrijk deel van het ziekenfondsbestel. 
In het wetsontwerp zijn dan ook slechts enkele bepalingen aan 
de aanvullende verzekering gewijd. Die enkele bepalingen zul-
len hierna een eveneens korte toelichting vinden. 

De bejaardenverzekering 
De bejaardenverzekering is thans geregeld in de wet van 

19 december 1956, Stb. 634. Zoals in § 2 van deze memorie 
reeds is vermeld, waren tot het einde van 1956 de bejaarden, 
die uitkeringen ontvingen krachtens de Noodwet Ouderdoms-
voorziening, verplicht-verzekerd. De lage premie voor die ver-
zekering werd op de uitkering ingehouden. Deze regeling kon 
echter niet meer gelden na de inwerkingtreding van de Alge-
mene Ouderdomswet, omdat deze recht op uitkering geeft aan 
alle bejaarden, ongeacht hun financiële positie. Een verplich-
te ziekenfondsverzekering voor alle bejaarden zou niet in het 
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Nederlands ziekenfondsbestel hebben gepast, daargelaten nog 
de vraag hoe dan de premie zou moeten worden geregeld. 
Anderzijds was het administratief onmogelijk de ve.plichte 
verzekering, met inhouding van premie op de uitkeringen, te 
doen voortbestaan alleen voor de bejaarden met inkomens 
beneden een zekere grens. De inkomens der bejaarden waren 
immers voortaan bij de administratie der oudeidomsvoorzie-
ning niet meer bekend. 

De oplossing is toen gezocht in de instelling van een afzon-
derlijke bejaardenverzekering, waartoe men vrijwillig toetreedt, 
doch die een bijzonder lage ( en landelijk uniforme) premie 
heeft en desondanks dezelfde verstrekkingen geeft als de ver-
plichte verzekering. Om dit mogelijk te maken, ondanks de ho-
ge kosten welke een verzekering voor bejaarden veroorzaakt, 
is bepaald, dat uit de kas der verplichte verzekering en uit 
's rijks kas zeer belangrijke bijdragen in de kosten der bejaar-
denverzekering worden verleend (uit de beide bronnen even 
grote bedragen). 

De bejaarde, die van de bejaardenverzekering gebruik wil 
maken, moet zich daartoe bij een ziekenfonds doen inschrij-
ven, of, hetgeen veelal de figuur is, zich uit de verplichte ver-
zekering of uit de gewone vrijwillige verzekering naar de be-
jaardenverzekering doen overschrijven. 

Hij moet daartoe aan het ziekenfonds aantonen, dat zijn 
inkomen beneden de gestelde grens ligt, dat wil thans zeggen 
beneden f 4160 per jaar. Kan hij daarenboven aantonen, dat 
zijn inkomen lager is dan f 3150 's jaars, dan wordt hij in-
geschreven in de laagste premieklasse, dat wil zeggen dat de 
premie voor hem slechts een vierde deel bedraagt van de pre-
mie, welke zou moeten worden geheven om de kosten der 
verzekering (naar het landelijk gemiddelde) te dekken. Ligt 
zijn inkomen tussen de twee zo even genoemde bedragen in, 
dan bedraagt de premie tweemaal zoveel als in de laagste 
premieklasse, dus de helft der gemiddelde kosten. 

De hier bedoelde premie is een gezinspremie, dat wil zeggen 
dat voor de echtgenote en eventueel voor kinderen geen afzon-
derlijke premie wordt geheven. Alleenstaande bejaarden betalen 
dezelfde premiën. Een en ander is in overeenstemming met de 
beginselen van de premieheffing der verplichte verzekering, 
maar belangrijk afwijkend van het systeem der premieheffing 
van de vrijwillige verzekering. De laatste vraagt in het alge-
meen van een echtpaar tweemaal zoveel premie als van een al-
leenstaande. 

In het algemeen is de premieregeling der bejaardenverzeke-
ring voor de belanghebbenden gunstiger, vaak veel gunstiger, 
dan de premieregeling der vrijwillige verzekering. 

De technische uitwerking der boven weergegeven hoofdlijnen 
is in dit ontwerp in het algemeen op ongeveer dezelfde wijze 
geschied als in de geldende wet op de bejaardenverzekering. 

Medegedeeld zij nog, dat voor de controle inzake de op-
gaven van de inkomens der bejaarden om praktische redenen 
de medewerking der gemeentebesturen is ingeroepen (artikelen 
6 tot en met 9 van de algemene maatregel van bestuur van 30 
januari 1957, Stb. 38). Deze methode werkt bevredigend, ook 
in die zin dat zij voor de bejaarden niet hinderlijk is. 

De betekenis van de bejaardenverzekering kan het best met 
enkele cijfers worden toegelicht. 

Op 31 december 1961 waren er van de circa 1 077 000 in-
woners van Nederland van 65 jaar en ouder niet minder dan 
624 000 bij de bejaardenverzekering aangesloten. Voorts waren 
117 000 bejaarden bij de gewone vrijwillige en 71 000 bij de 
verplichte verzekering ingeschreven. Slechts ongeveer 265 000 
inwoners van 65 jaar en ouder waren dus niet bij een algemeen 
ziekenfonds verzekerd. 

Bij de bejaardenverzekering waren bovendien circa 45 000 
personen beneden 65 jaar ingeschreven (mede-verzekerden be-
neden 65 jaar). 

1 ) Bij de invoering der bejaardenverzekering is als grens genomen het 
hoogste inkomen, dat iemand kon genieten zonder het recht op een uit-
kering krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening te verliezen, ver-
hoogd met de uitkering voor gehuwden krachtens de Algemene Ouder. 
wet. Het aldus bepaalde bedrag is sindsdien steeds verhoogd met dezelfde 
bedragen als waarmede de A.O.W.-uitkeringen voor gehuwden werden 
verhoogd. 

Van de zelfstandig-verzekerden, ingeschreven in de bejaar-
denverzekering, behoorde ruim 80 procent tot de laagste en 
derhalve bijna 20 procent tot de hoogste premieklasse. 

Van de voor het jaar 1961 aanvankelijk op ruim 101 miljoen 
gulden geraamde kosten der bejaardenverzekering zal circa 30 
procent door de premie-ontvangsten, 35 procent door een bij-
dr age van het rijk en eveneens 35 procent door een bijdrage 
van de verplichte verzekering worden gedekt. 

De vrijwillige verzekering 
De ondergetekende staat op het standpunt, dat, alhoewel 

de vrijwillige verzekering de tak van verzekering is, welke van 
oudsher door de ziekenfondsen naar eigen inzichten en mo-
gelijkheden is verzorgd en hij de ziekenfondsen op dit terrein 
gaarne zo veel mogelijk hun eigen taak en verantwoordelijk-
heid wil laten, toch ook voor de vrijwillige verzekering een 
aantal regelen gesteld moeten worden. 

Een goede gezondsheidszorg dient ook gewaarborgd te zijn 
voor het nog altijd belangrijke deel der bevolking, dat niet 
verplicht-verzekerd is en niet in de bejaardenve:zekering kan 
worden opgenomen en nochtans aan een zieken f ondsverze-
kering behoefte heeft. Momenteel omvat de vrijwillige ver-
zekering, exclusief de bejaardenverzekering, ongeveer 1,8 mil-
joen zielen. 

De behoefte aan een zekere wettelijke regeling der vrijwilli-
ge verzekering vloeit mede voort uit de omstandigheid, dat re-
gelmatig personen uit de verplichte verzekering moeten ver-
dwijnen, zonder dat zij gaan behoren tot het deel der bevolking 
dat geacht wordt geen behoefte aan een ziekenfondsverze-
kering te hebben. Te denken is hier met name aan perso-
nen, die eerst als loontrekkende en later als zelfstandige werk-
zaam zijn, aan werknemers, die worden gepensioneerd en niet 
in aanmerking komen voor inschrijving in de bejaardenver-
zekering, aan personen, die niet meer voldoen aan de vereis-
ten voor inschrijving als mede-verzekerde, zoals weduwen van 
werknemers enz. De wet dient voor zulke gevallen een voort-
zetting van de ziekenfondsverzekering, onder zoveel mogelijk 
gelijke voorwaarden, mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor 
bejaarden, die wegens toeneming van hun inkomen uit de be-
jaardenverzekering moeten treden. 

Een bevredigende regeling voor al deze en soortgelijke ge-
vallen moet vooreerst de waarborg bieden, dat de belangheb-
bende in zijn nieuwe situatie de gelegenheid vindt tot het slui-
ten van een verzekering, voorts dat zijn rechten uit hoofde 
van die verzekering dezelfde zullen zijn als die, welke hij in 
de voorafgaande periode had, tenslotte dat de premielast 
niet onredelijk wordt verzwaard. 

In de jaren na 1945 zijn, zoals reeds is gereleveerd, belang-
rijke vorderingen gemaakt ter zake van het eerste en het twee-
de desideratum, al is hierbij het einddoel zeker nog niet be-
reikt. Ten aanzien van de gelijkheid van premielast bij de on-
derscheidenc ziekenfondsen is echter, zoals evenals al is aan-
gestipt, nog nagenoeg niets bereikt. Door de sterke en alge-
mene stijging van de premiën zijn de verschillen thans zelfs 
groter dan ooit (zie bijlage V). Daarbij komt dan dat de pre-
miedruk voor de verzekerden met de kleinere inkomens heel 
zwaar is; dit geldt bij alle ziekenfondsen, doch uiteraard het 
sterkst bij de fondsen met de hoogste premiën. 

Het lijkt uitgesloten, dat de ziekenfondsen er in zullen sla-
gen tot een bevredigender premieregeling te komen, zo lang 
ieder fonds afzonderlijk voor een sluitende exploitatie der vrij-
willige verzekering moet zorgen. De verschillen in kosten en 
in de verhouding tussen de aantallen betalende verzekerden 
en niet-betalenden (kinderen) zijn daarvoor te groot en te wei-
nig voor beïnvloeding door de fondsen vatbaar. 

Wel zou het mogelijk zijn, dat de ziekenfondsen door on-
derlinge financiële samenwerking tot een gelijke premie zou-
den kunnen komen. Een tekort bij het ene fonds zou dan moe-
ten worden gedekt door een overschot bij een ander fonds. 
Er zijn een aantal pogingen tot een dergelijke vrijwillige ver-
evening ondernomen, doch slechts in enkele gevallen is daar-
van nog iets blijven bestaan. Er is bij vele ziekenfondsen een 
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op zichzelf begrijpelijke weerstand tegen het leggen van extra-
lasten op de eigen verzekerden ten behoeve van de verzeker-
den van andere fondsen. 

Het bovenstaande betreft dan alleen nog het punt van de 
ongelijkheid der premiën. Het andere deel van het vraag-
stuk, dat van de te zware premielast voor de minst-draag-
krachligen, is voor de ziekenfondsen afzonderlijk, en zelfs in 
groepsverband, nog moeilijker op te lossen, alleen reeds door 
het betrekkelijk kleine draagvlak per ziekenfonds. 

De ondergetekende heeft daarom na ampele overweging 
besloten in dit ontwerp van wet het stelsel van de uniforme 
landelijke premieregeling voor de vrijwillige verzekering en het 
beginsel van de premie naar draagkracht neer te leggen. 

Wil men uniformiteit van premie, dan moet er uiteraard 
ook uniformiteit in verstrekkingen zijn. Ook deze laatste uni-
formiteit is dus in het ontwerp van wet opgenomen en wel in 
dubbele zin: uniformiteit van de verstrekkingen voor de vrij-
willige verzekering bij alle ziekenfondsen en uniformiteit van 
die ve strekkingen met die van de verplichte verzekering en 
de bcjaardenverzekering. Aldus zal een situatie, welke feite-
lijk reeds ongeveer bestaat, wettelijk worden vastgelegd. 

Eén verschilpunt inzake de verstrekkingen van de vrijwillige 
verzekering enerzijds en de verplichte verzekering en bejaar-
denverzekering anderzijds zal volgens het ontwerp van wet 
blijven bestaan, te weten dat er voor de vrijwillig-verzekerden 
wachttijden zullen zijn. Dat wil dus zeggen, dat iemand een 
bepaalde tijd verzekerd moet zijn geweest alvorens hij als vrij-
willig-verzekerde recht op verstrekkingen kan doen gelden. 
Deze beperking dient naar het oordeel van de ondergete-
kende te blijven bestaan, althans voorshands, teneinde mis-
bruiken tegen te gaan. Volgens het ontwerp van wet zal ook 
deze regeling landelijk uniform zijn, zodat rechtsgelijkheid zal 
bestaan in de aan te leggen beperkingen. 

Uniformiteit en coördinatie met de verplichte verzekering 
en de bejaardenverzekering zal volgens het ontwerp van wet 
ook ontstaan ten aanzien van het recht op kosteloze verze-
kering van gezinsleden (medeverzekerden). De huidige vrijwil-
lige verzekering kent geen vrijstelling van premiebetaling voor 
gehuwde vrouwen, wel voor kinderen tot de leeftijd van 16 
jaar; echter weer niet voor invalide en studerende kinderen 
boven die leeftijd. 

Volgens de voorgestelde bepalingen zal de kring der mede-
verzekerden in de vrijwillige verzekering dezelfde worden als 
in de verplichte verzekering en de bejaardenverzekering. 
Dat betekent dus, dat voor de echtgenote en voor de invali-
de en studerende kinderen tot de leeftijd van 27 jaar premic-
vrijdom zal gaan bestaan. Uiteraard zal daartegenover de 
premie voor de betalenden hoger moeten worden. Een en 
ander komt erop neer, dat de totale premielast op een ande-
re, sociaal meer verantwoord te achten, wijze wordt verdeeld. 

Het is echter de vraag of men daarbij even ver zal kunnen 
gaan als in de verplichte verzekering, welke een gelijke pre-
mie vraagt van de ongehuwde en van de gehuwde. Prin-
cipiële argumenten pro en contra dat systeem ter zijde laten-
de, wil de ondergetekende er slechts op wijzen, dat ongehuw-
den weinig geneigd zullen zijn tot het sluiten van een vrijwil-
lige verzekering, indien zij daarvoor evenveel moeten beta-
len als een gezinshoofd voor een gelijke verzekering voor zijn 
hele gezin. Het ontwerp van wet laat daarom de mogelijkheid 
open van een verschil in premie voor gehuwden en ongehuw-
den. De met de uitvoering der wet belaste minister zal vol-
gens de voorgestelde wetsbepalingen (artikel 32, tweede lid) 
moeten beslissen of bedoeld verschil zal worden gemaakt en, 
zo ja, in welke mate. 

Ook overigens kan de premieregeling voor de vrijwillige ver-
zekering technisch niet geheel conform die voor de verplichte 
verzekering zijn. Vooreerst zal de vrijwillig-verzekerde de pre-
mie geheel zelf moeten opbrengen; er is voor hem geen werk-
gever, die de helft draagt. Verder is het technisch onmo-
gc 1 ijk de p-emie af te stemmen op de hoogte van het inkomen 
op dezelfde exacte wijze als dat voor de verplichte verzekering 
gebeurt naar verhouding van het loon. De inkomens der vrij-
willig-verzekerden zijn daarvoor niet nauwkeurig en tijdig ge-

noeg vast te stellen. De enige praktisch bruikbare methode 
lijkt die van het instellen van enige inkomensklassen, met 
daarmede corresponderende klimmende premiebedragen. De-
ze methode wordt dan ook voorgesteld, waarbij het vaststel-
len van klassen en premiebedragen bij ministeriële beschikking 
zal geschieden. 

De ontworpen wetsbepalingen zeggen dus zelf niets over 
aantal klassen, grenzen en premiebedragen. Aldus wordt een 
soepele aanpassing aan ervaringen en aan wijzigingen in de 
omstandigheden mogelijk. 

De landelijke verevening van de kosten der vrijwillige ver-
zekering komt tot uiting in de bepaling — in lid 6 van het 
voorgestelde artikel 32 — dat de kosten, welke de zieken-
fondsen voor de vrijwillige verzekering hebben gemaakt, 
worden verevend. 

Het ontwerp van wet laat in het midden, door de verdere 
uitwerking van het beginsel der verevening aan een algemene 
maatregel van bestuur te delegeren, op welke wijze deze ver-
evening zal plaatsvinden en welke regels daarbij zullen gelden. 
De ondergetekende zou het liefst zien, dat de ziekenfondsen 
onderling een orgaan zouden vormen, hetwelk hiermede zou 
kunnen worden belast. Het stellen van de nodige regels zou 
dan voor een belangrijk deel aan dat orgaan kunnen worden 
overgelaten. Indien mocht blijken, dat langs de weg van het 
eigen initiatief der ziekenfondsen geen bevredigende oplossing 
is te bereiken, zou er toe moeten worden overgegaan het be-
heer aan de Ziekenfondsraad op te dragen. 

Het ontwerp van wet gaat uit van het beginsel, dat de vrijwil-
lige verzekering in haar totaliteit self-supporting moet zijn. 
In het zesde lid van het voorgestelde artikel 32 komt dat 
duidelijk tot uiting. Bij het bepalen van premieklassen en pre-
miebedragen zal daarmede rekening moeten worden gehou-
den. De ondergetekende zou het een ongewenste en ongezon-
de toestand achten indien de vrijwillige verzekering slechts met 
subsidiën uit 's Rijks kas in stand zou kunnen worden ge-
houden. 

Welke gevolgen het voorgestelde stelsel zal hebben voor de 
individuele verzekerden, is niet in het algemeen en bij voor-
baat te zeggen. Vele verzekerden zullen een hogere premie 
moeten gaan betalen, vele anderen een lagere (of in het ge-
heel niet meer). Dit vloeit ten dele voort uit de beoogde ver-
evening, voor een ander deel uit de instelling van premieklas-
sen, voor nog een ander deel uit de bepalingen over de pre-
mievrijdom voor gezinsleden. 

De meest wenselijke toestand zal zijn bereikt, indien de 
vrijwillig-verzekerden globaal en gemiddeld bezien een even 
hoog percentage van hun inkomen aan premie betalen als de 
verplicht-verzekerden van hun loon. Of deze gelijkheid zal wor-
den bereikt is niet bij voorbaat te zeggen, al meent de onder-
getekende wel te mogen verwachten, dat het verzekeringsri-
sico in de groep vrijwillig-verzekerden niet belangrijk zal af-
wijken van dat in de groep verplicht-verzekerden. Moeilijker 
is te voorspellen, hoe de kwantitatieve verhouding tussen de 
aantallen betalende en niet-beta!ende verzekerden en de ver-
deling der verzekerden over de onderscheidene premieklassen 
zal zijn. 

Wat dit laatste punt betreft, hangt mede veel af van de wij-
ze, waarop de ziekenfondsen de controle op de grootte der in-
komens zullen uitoefenen. 

De aanvullende verzekering 
Zoals reeds is gezegd, neemt de aanvullende verzekering in 

het huidige ziekenfondswezen slechts een bescheiden plaats in. 
Niettemin kan worden geconstateerd, dat zij in een reële be-
hoefte voorziet. Dat blijkt voldoende uit het feit, dat volgens 
de laatstbekende cijfers circa 94 procent van alle verzekerden 
een aanvullende verzekering heeft gesloten. 

De premie voor de aanvullende verzekering is laag; zij va-
rieert thans ongeveer van 10 tot 20 cent per week (waarbij 
kinderen premievrij worden opgenomen). 

De belangrijkste verstrekkingen van de aanvullende verze-
kering zijn ziekenhuisverpleging in de gevallen waarin de 70 
dagen, verstrekt door de hoofdverzekering, te weinig blijken 
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te zijn, en de aanvulling van de vergoeding bij opneming in een 
sanatorium voor t.b.c.-patiënten (waarvoor de hoofdverzeke-
ring 75 procent betaalt). Voor nadere bijzonderheden moge 
worden verwezen naar het slot van bijlage VI van deze mc-
morie. 

Welke rol de aanvullende verzekering in de toekomst zal 
spelen, hangt uiteraard voor een groot deel af van de ont-
wikkeling der verstrekkingen van de hoofdverzekering. Naar-
mate deze in omvang toenemen, zal de betekenis van de aan-
vullende verzekering verminderen. Anderzijds doen zich telkens 
nieuwe mogelijkheden tot nuttige aanvulling der verstrekkingen 
voor. 

De ondergetekende meent, dat er geen behoefte bestaat aan 
een min of meer uitgebreide wettelijke regeling der aanvuU 
lende verzekering. Aan de ziekenfondsen kan op dit terrein 
gevoegelijk een grote vrijheid worden gelaten; aan de verze-
kerden blijft steeds de keuze om van de geboden mogelijk-
heid tot aanvullende verzekering al of niet gebruik te maken. 

In het ontwerp is daarom slechts één artikel gewijd aan de 
aanvullende verzekering (artikel 33). Hierin wordt voorop ge-
steld, dat de ziekenfondsen vrij zijn in het creëren van aanvul-
lende verzekeringen, doch daaraan wordt toegevoegd, dat deze 
verzekeringen van belang moeten zijn voor de gezondheids-
zorg. Deze restrictie is gesteld, omdat de ondergetekende het 
niet gewenst acht, dat de ziekenfondsen activiteiten op geheel 
andere terreinen gaan uitoefenen. 

Voorts bepaalt het artikel nog, dat bij algemene maatregel 
van bestuur kan worden bepaald aan welke eisen een aanvul-
lende verzekering ten minste moet voldoen. Door toepassing 
van deze bepaling kan zo nodig worden gewaarborgd, dat de 
aangeboden aanvullende verzekeringen uit een oogpunt van 
algemene gezondheidszorg voldoende omvangrijk en verant-
woord zijn. 

f. De ziekenfondsen 

In § 1 van deze memorie heeft de ondergetekende zijn me-
ning betreffende aard en taak van de ziekenfondsen geschetst. 
In § 2 is beschreven, hoe uit de aanvankelijk kleine en zwakke 
fondsen, bussen, ziekenkassen, e.d. de thans bestaande zieken-
fondsen zijn gegroeid. 

Bijlage IV bevat een aantal cijfers en andere gegevens over 
de huidige situatie. In het algemeen kan worden gezegd, dat 
de thans bestaande ziekenfondsen goed geoutilleerde en goed 
bestuurde instellingen zijn, die volledig berekend zijn voor de 
belangrijke taak, welke hen is toevertrouwd en volgens het 
westontwerp toevertrouwd zal blijven. 

De inschakeling van de ziekenfondsen bij de uitvoering der 
verplichte verzekering was in 1941 een experiment; vustge-
steld kan worden, dat dit experiment in bevredigende mate 
is geslaagd en dat er geen aanleiding bestaat met de gegroei-
de praktijk te breken. 

Bij het opstellen van het ontwerp van wet is er van uitge-
gaan, dat in alle gemeenten ziekenfondsen hun werkzaamheid 
willen uitoefenen. Dit is ook thans het geval en er is geen 
enkele reden om te veronderstellen, dat het anders zal worden. 
De ondergetekende ziet dan ook geen reden voor een bepa-
ling, welke zou aangeven wat er zou moeten gebeuren bij het 
ontbreken van een ziekenfonds in een bepaalde gemeente. 

In 1941 heeft men het nodig geacht de ziekenfondsen, welke 
werden toegelaten tot de uitvoering der verplichte verzekering, 
wettelijk aan te duiden met het predicaat „Algemeen Zieken-
fonds" met de verplichting dit predicaat in de naam van het 
fonds op te nemen. Omdat men toen met een onvoldoend be-
kende en toen nog zeer grote en heterogene groep van instel-
lingen te maken kreeg, was dat naar het oordeel van de on-
dergetekende een verstandige maatregel. Hij meent echter, dat 
er geen reden is bedoelde verplichting te handhaven. Het wets-
ontwerp hanteert de eenvoudige en van ouds bekende term 
„ziekenfonds" ook voor de ziekenfondsen, welke tot de uit-
voering der verplichte verzekering zullen worden toegelaten. 
Verwarring met niet-toegelatcn instellingen, die zich op meer 
of minder goede gronden ziekenfondsen noemen, is nauwelijks 

denkbaar. Wil een ziekenfonds zich echter toch „Algemeen 
Ziekenfonds" blijven noemen of in zijn optreden naar buiten 
doen uitkomen dat het een „toegelaten" ziekenfonds is, dan 
bestaat daartegen naar de mening van ondergetekende geen 
bezwaar. 

Volgens de geldende regeling is er naast de „toelating" nog 
de „erkenning" voor ziekenfondsen, die zich met de vrijwillige 
verzekering bezighouden. Ook hieraan bestaat, naar de onder-
getekende meent, geen behoefte, te minder omdat dit ont-
werp van wet niet betrekking heeft op instellingen voo.- ziekte-
kostenverzekering, verenigingen voor ziekenhuisverpleging e.d. 

De toelating van een ziekenfonds zal volgens het ontwerp 
geschieden door de minister (artikel 3-1). Ziekenfondsen, welke 
thans als Algemeen Ziekenfonds werkzaam zijn en hun werk-
zaamheden willen voortzetten, kunnen dat voorlopig doen 
krachtens een overgangsbepaling, mits zij tijdig een aanvrage 
om toelating doen (artikel 95). 

De gronden voor weigering van toelating, welke de onderge-
tekende nodig acht, zijn opgesomd in het vierde en vijfde lid 
van artikel 34. Enkele van deze gronden heeft hij gemeend 
nogal algemeen en ruim te moeten stellen; mede daarom is 
het van belang, dat van een weigering beroep openstaat op 
de Kroon (artikel 77). 

De bepaling, dat toelating moet worden geweigerd aan winst-
beogende instellingen, is een nieuw element in de wet. In 1941 
is nog een aantal instellingen van deze aard (zogenaamde 
directiefondsen) toegelaten. Zoals eerder is vermeld, zijn zij 
thans bijna alle door fusies of door het staken van haar we:k-
zaamheid uit het ziekenfondsbestel verdwenen. De ondergete-
kende acht dit juist; bij de uitvoering der publiekrechtelijk ge-
regelde ziekenfondsverzekering is voor instellingen als hier be-
doeld geen plaats meer, ook al hebben zij vroeger een nuttige 
functie gehad. 

Het grote strijdpunt t.a.v. de ziekenfondsen is sinds 1941 
de zogenaamde bevriezing der werkgebieden. In het algemeen 
heeft de Commissaris, belast met het toezicht op de zieken-
fondsen, aan de algemene ziekenfondsen slechts toestemming 
tot werken verleend in de gemeenten, waarin zij feitelijk ïeeds 
werkzaam waren, of in gemeenten, waar behoefte aan een 
nieuw ziekenfonds leek te bestaan. 

Slechts in betrekkelijk weinig gevallen heeft de Commissaris 
en later de Ziekenfondsraad verruiming van werkgebied toege-
staan. 

Zoals de ondergetekende duidelijk heeft doen blijken in § 1 
van deze memorie, heeft hij tegen deze bevriezing bezwaren. 
Hij wil in het midden laten of er in de eerste tijd na 1941 
wellicht voldoende gronden waren voor een sterke beperking 
van de vrije ontplooiing der ziekenfondsen, doch voor het he-
den acht hij die gronden zeker niet meer aanwezig. Van vrije 
ontplooiing der bestaande en eventueel nieuwe ziekenfondsen 
verwacht hij geen verzwakking, doch integendeel een verrijking 
en versterking van het ziekenfondswezen. In het algemeen zul-
len dus volgens het ontwerp de ziekenfondsen hun werkgebied 
naar eigen inzicht bepalen. De ondergetekende vertrouwt op 
de redelijkheid van de besturen der ziekenfondsen, welke hen 
naar hij verwacht, in het algemeen zal weerhouden van uitbrei-
ding van werkgebied op ondoelmatige wijze en van onjuiste 
vormen van mededinging. Hij verwacht bovendien dat zij in 
toenemende mate tot samenwerking zullen komen om aldus 
beter en goedkoper hun taak te kunnen uitoefenen. Dit geldt 
met name voor de uitoefening der medische, farmaceutische 
en tandheelkundige controle, de statistische verwerking van 
de gegevens uit de administratie, de regeling van het zieken-
vervoer, enz. 

Dwang tot samenwerking acht hij niet gewenst en niet doel-
matig. Daartoe strekkende bepalingen heeft hij dan ook in het 
wetsontwerp niet opgenomen 

Van elke vrijheid geldt, dat zij op redelijke wijze moet wor-
den gebruikt en dat onredelijk gebruik moet kunnen worden 
voorkomen. Daarom is in het wetsontwerp o.m. de bepaling op-
genomen, dat een ziekenfonds, hetwelk thans niet als zieken-
fonds is toegelaten, de toelating slechts zal krijgen, indien aan-
nemelijk wordt gemaakt, dat het ziekenfonds een bij algemene 
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maatregel van bestuur te bepalen aantal verzekerden zal om-
vatten (artikel 34, vijfde lid). Het onstaan van te kleine 
fondsen, als uiting van plaatselijk of groep-chauvinisme, kan 
op deze wijze worden voorkomen. Voorts is een bepaling op-
genomen, die het mogelijk maakt te voorkomen, dat toege-
laten ziekenfondsen gaan werken in gemeenten, waar zij een 
onvoldoende aanhang hebben, zodat de beoogde uitbreiding 
van het werkgebied in strijd met de eisen van doelmatigheid 
en zuinigheid zou zijn (artikel 34, zesde lid). 

Vervolgens wijst de ondergetekende op de in het ontwerp 
opgenomen mogelijkheid, dat de minister regelen stelt ten aan-
zien van de verstrekkingen en de premie der aanvullende ver-
zekering bij een bepar.ld ziekenfonds, indien dat ziekenfonds 
door onjuiste middelen tracht zijn aantal verzekerden uit te 
breiden (artikel 43). 

Ook het toezicht van de Ziekenfondsraad is een belangrijk 
middel om onjuiste handelingen van ziekenfondsen te voor-
komen of te corrigeren. De wet bevat de nodige bepalingen 
om te waarborgen, dat de Ziekenfondsraad steeds voldoende 
op de hoogte zal zijn van hetgeen de ziekenfondsen doen (men 
zie hier met name de bepalingen over mededeling van beslui-
ten aan de Ziekenfondsraad in aitikel 38) en de redenen waar-
om zij het doen (men zie hier de bepalingen over het verstrek-
ken van inlichtingen en gegevens in artikel 39). De Zieken-
fondsraad kan ook omtrent een aantal punten regels of nadere 
regels stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de administratie 
der ziekenfondsen (artikel 40); men zie in dit verband ook ar-
tikel 13 ten aanzien van de controle op de verstrekkingen. A1-
dus geinformeeid, kan de Ziekenfondsraad zo nodig corrige-
rend optreden tegen onjuiste handelingen of tegen nalatigheid 
van een ziekenfonds (artikel 68), waarna het ziekenfonds dan 
desgewenst een nadere beslissing van de Kroon kan inroepen 
(artikel 77). 

Tegen een bijzondere vorm van activiteit der ziekenfondsen, 
welke naar het oordeel van de ondergetekende onjuist is, rich-
ten zich de artikelen 42 en 44, tweede lid. In het algemeen gaat 
het hier om het oprichten van eigen instellingen ter voorziening 
in de medische verzorging der verzekerden (ziekenhuizen, poli-
klinieken, tandheelkundige centra enz.) en om het exploiteren 
— of medewerken aan de exploitatie — van optiekzuken e.d. 
De ondergetekende acht het voor een goede taakvervulling der 
ziekenfondsen en voor het bevorderen van de juiste maat-
schappelijke verhoudingen noodzakelijk, dat aan de ziekenfond-
sen het uitoefenen van de genoemde en soortgelijke activiteiten 
wordt verboden. Artikel 44 biedt een mogelijkheid tot uitzon-
deringen, artikel 42 eveneens, doch alleen voor bestaande situ-
aties. 

In dezelfde lijn ligt de bepaling van het ontwerp, dat de 
ziekenfondsen tegen vergoeding administratieve we.kzaamhe-
den mogen verrichten ten behoeve van andere instellingen, doch 
alleen indien die instellingen werkzaam zijn op het gebied van 
de volksgezondheid (artikel 41). 

In het ontwerp komen geen bepalingen voor betreffende de 
samenstelling der besturen van ziekenfondsen, hoewel dit on-
derwerp steeds grote aandacht heeft getrokken. Het wil de 
ondergetekende echter voorkomen, dat er in het heden geen 
aanleiding is tot dwingende bepalingen te dezer zake en dat 
er geen enkel bezwaar is tegen het bestaan van ziekenfond-
sen van uiteenlopende structuur naast elkaar. Hij acht het ech-
ter wel gewenst een algemene waarborg te scheppen, dat de 
verzekerden „een redelijke mate van invloed" op het bestuur 
van hun ziekenfonds moeten kunnen uitoefenen. Deze ruime 
formulering, welke uiteenlopende uitwerkingen toelaat, is neer-
gelegd in de weigeringsgrond van artikel 34, vierde lid, onder d. 

g. De verhouding tussen ziekenfondsen en medewerkers 
Een goede verstandhouding en samenwerking tussen de zie-

kenfondsen en de personen en instellingen, welke de genees-
kundige verzorging verleenen, verder medewerkers te noemen, 
is een eerste vereiste voor het goed functioneren van een stel-
sel van ziekenfondsverzekering als het Nederlandse, dat wordt 
gekenmerkt door uitgebreide verstrekkingen in natura. 

Er moet bereidheid zijn èn bij de ziekenfondsen èn bij de 
groepen van medewerkende personen en instellingen tot het 
zoeken van voor beide partijen aanvaardbare „spelregels", tot 
het behoorlijk vastleggen van deze regels in contracten en tot 
het loyaal naleven van de overeenkomsten. Een en ander ver-
onderstelt begrip voor de wederzijdse inzichten en problemen. 
De ziekenfondsen moeten zich steeds voor ogen stellen, dat 
de ziekenfondspraktijk voor de artsen en andere medewerkers 
bijzondere problemen oplevert; de medewerkers moeten zich 
wel realiseren, dat een goede en betaalbare medische verzor-
ging van grote groepen der bevolking slechts mogelijk is met 
behulp van een verzekeringsstelsel en dat een zuinig beheer en 
doelmatig gebruik der ziekenfondsgelden noodzakelijk zijn. 

De ondergetekende meent te mogen stellen, dat de verhou-
dingen ter zake in het algemeen bevredigend zijn te noemen 
en in elk geval beter dan zij vóór 1940 plachten te zijn. 

De wet kan het ontstaan en blijven bestaan van goede ver-
houdingen als hier bedoeld niet waarborgen; zij kan en moet 
er echter wel het goede kader en de juiste grondslagen voor 
geven. De ondergetekende meent, dat op vruchtbare wijze 
aangesloten kan worden, bij hetgeen in de achter ons liggende 
jaren is gegroeid. 

Het is nodig hierbij tevens te letten op de regeling van de 
positie van de verzekerde tegenover de medewerkers, omdat 
ook deze regeling van fundamenteel belang is als waarborg 
voor goede verhoudingen. Met name is in dit verband te den-
ken aan het beginsel van de vrije keuze, waarop hieronder na-
der wordt ingegaan. 

Er bestonden ook vóór 1941 overeenkomsten tussen zieken-
fondsen en medewerkende personen en instellingen, echter 
sterk gedifferentieerd en vaak in vrij primitieve vorm. Sinds 
de inwerkingtreding van het Ziekenfondsenbesluit zijn de lan-
delijk uniforme overeenkomsten in zwang gekomen, althans 
voor wat betreft de artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrou-
wen en heilgymnasten-masseurs. Deze steunen op overleg tus-
sen de organisaties van ziekenfondsen en van de genoemde 
groepen van medewerkers. Dit overleg heeft een vrijwel per-
manent karakter. Het gaat hier totnogtoe in hoofdzaak over de 
wijze van honorering en de hoogte der honoraria, doch ook 
komen allerlei andere zaken daarbij aan de orde, b.v. wensen 
inzake wijziging van de regeling der verstrekkingen, de midde-
len tot bevordering van grotere efficiency enz. Lang niet al-
les is intussen in schriftelijke contracten vastgelegd; dat is wel 
het geval met de honorariumregelingen. 

Volgens de terzake geldende bepalingen most elke over-
eenkomst tussen een ziekenfonds en een medewerkende per-
soon of instelling goedgekeurd worden door de Ziekenfonds-
raad. In de praktijk wordt de goedkeuring verleend op de re-
sultaten van het overleg tussen de organisaties; de overeenkom-
sten tussen de afzonderlijke ziekenfondsen en de afzonderlijke 
medewerkers plegen daarna automatisch aan het landelijk over-
eengekomene te worden aangepast en stilzwijgend geacht te zijn 
goedgekeurd. 

Het landelijk overleg met ziekenhuizen heeft nog niet tot 
landelijke regelingen geleid. Hier zijn de moeilijkheden en 
weerstanden veel groter, mede omdat de situatie in de onder-
scheidene ziekenhuizen sterk uiteenloopt. Daar komt bij, dat 
totnogtoe vanwege de minister van Economische Zaken maxi-
mum-verpleegprijzen worden gesteld. Deze maxima worden 
in de praktijk in het algemeen als vastgestelde prijzen be-
schouwd en door de ziekenfondsen betaald. Het vervallen van 
de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 maakte op 1 juni 
1962 een einde aan de op die wet gebaseerde beschikking, op 
grond waarvan de Minister van Economische Zaken genoemde 
maxima vaststelde. Zoals reeds eerder is medegedeeld, heeft 
een ontwerp van wet met betrekking tot de ziekenhuistarieven 
het Departement van de ondergetekende verlaten. 

Het overleg tussen de organisaties van ziekenhuizen en van 
ziekenfondsen in dit verband zal naar verwachting tot zekere 
landelijke afspraken leiden. In ieder geval blijft de goedkeuring 
van de Ziekenfondsraad vereist voor alle overeenkomsten en 
wijzigingen van overeenkomsten, welke de ziekenfondsen slui-
ten. 
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Wat de verpleeginrichtingen betreft — zoals reeds geme-

moreerd gaat het hier om een nieuwe verstrekking — zij op-
gemerkt, dat hiermede nog ervaring opgedaan moet worden. 
Een mantelcontract regelt hier echter al de grote lijnen van 
de verhouding tussen verpleeginrichtingen en ziekenfondsen. 
Met leveranciers van kunst- en hulpmiddelen, ziekenvervoer-
ders e.d. zijn totnogtoe alleen plaatselijk overeenkomsten ge-
sloten en dat nog lang niet overal. De goedkeuring van de 
Ziekenfondsraad wordt in de praktijk op laatstbedoelde over-
eenkomsten lang niet altijd gevraagd. In deze sectoren is het 
toezicht van de Ziekenfondsraad dus in feite meer globaal. 
Het streven naar betere en meer uniforme contracten is echter 
ook voor deze verstrekkingen in gang. 

Het ontwerp van wet gaat er van uit, zulks in aansluiting 
bij de bovengeschetste ontwikkeling, dat er over de gehele lijn 
— dus voor alle verstrekkingen en bij alle ziekenfondsen — 
overeenkomsten moeten zijn met de personen of instellingen, 
welke vormen van hulp, vallende onder de verstrekkingen, ver-
lenen (artikel 44). Ook de goedkeuring van de Ziekenfonds-
raad is gehandhaafd (artikel 46). Over de vraag of de Zieken-
fondsraad voor de goedkeuring wel het juiste college is, heeft 
in het verleden veel verschil van mening bestaan. Deze vraag 
komt echter in een geheel ander licht te staan, nu de samen-
stelling van de Ziekenfondsraad wordt gewijzigd overeenkom-
stig de bepalingen van het ontwerp van wet. De ondergeteken-
de moge hier verwijzen naar punt h van deze paragraaf. 
Er zij hier nog op gewezen, dat een besluit van de Zieken-
fondsraad tot het verlenen van goedkeuring door de Kroon 
kan worden geschorst en vernietigd (artikel 81), zodat altijd 
tegen te ver gaande verhogingen van honoraria of tegen an-
dere ongewenst geachte elementen in overeenkomsten kan wor-
den opgetreden, indien de Ziekenfondsraad dat niet in vol-
doende mate doet. 

Met het landelijke overleg tussen organisaties houdt het wets-
ontwerp rekening door te bepalen, dat overeenkomsten, welke 
in overeenstemming zijn met de resultaten van dat overleg 
— mits aanvaard door de Ziekenfondsraad — automatisch ge-
acht worden te zijn goedgekeurd (artikel 46, tweede lid). 

Belangrijke regels betreffende de verhouding tussen zieken-
fondsen en medewerkers worden gegeven in de artikelen 47 
en 48 van het ontwerp. 

Artikel 47 geeft aan iedere daar genoemde persoon of in-
stelling het recht op toelating tot deelneming aan de zieken-
fondspraktijk, tenzij een daarbij betrokken ziekenfonds daar-
tegen ernstige bezwaren heeft. In het laatste geval kan degene, 
aan wie toelating is geweigerd, beroep instellen bij de Zieken-
fondsraad (artikel 79, eerste lid) evenals thans het geval is. De 
Ziekenfondsraad heeft voor deze taak een aantal commissies 
ingesteld. Het aantal gevallen, waarin beroep wordt ingesteld, 
is gering. Niettemin acht de ondergetekende het gewenst van 
de beslissing van de Ziekenfondsraad beroep op de Kroon open 
te stellen, omdat het hier om een voor de belanghebbenden 
zeer belangrijke beslissing gaat (artikel 77, onder d). 

Opgemerkt moet worden, dat artikel 47 niet de leveranciers 
van kunst- en hulpmiddelen en de ziekenvervoerders noemt. 
De ondergetekende meent, dat het te ver zou gaan de zieken-
fondsen te verplichten ook voor deze groepen van personen 
een recht op toelating tot de ziekenfondspraktijk te geven; de 
groepen zijn daarvoor te groot en te heterogeen. Tegen wille-
keurige bevoordeling of benadeling van bepaalde personen 
door een ziekenfonds kan de Ziekenfondsraad op andere wijze 
optreden. 

Artikel 48 geldt voor alle medewerkers. Zij zijn alle gehou-
den, indien zij aan de ziekenfondspraktijk willen deelnemen, 
zich beschikbaar te stellen voor de verzekerden van alle zieken-
fondsen in één gebied. Een medewerker mag zich dus in het 
algemeen niet, zoals vroeger wel voorkwam, exclusief aan één 
ziekenfonds verbinden, althans niet indien ook andere fond-
sen zijn medewerking op prijs stellen. De aandacht wordt erop 
gevestigd, dat de regel van artikel 48 alleen van kracht is 
indien een ziekenfonds zulks verzoekt. Weigert een medewer-
ker in het hierbedoelde geval zijn medewerking aan een ander 
ziekenfonds, dan kan dat fonds de beslissing van de Zieken-

fondsraad inroepen, waarna wederom beroep op de Kroon 
kan worden ingesteld (artikel 79, tweede lid en artikel 77, on-
der d). 

De overeenkomsten, welke hier worden besproken, zijn zo-
genaamde overeenkomsten tot het verrichten van enkele dien-
sten. De medewerkers zijn niet in loondienst van het zieken-
fonds; zij zijn, voor zover het om personen gaat, beoefenaren 
van vrije beroepen. Ook deze regel is één der grondslagen van 
het Nederlandse ziekenfondsstelsel en naar het oordeel van de 
ondergetekende een juiste grondslag, althans zo lang en in zo-
verre de bedoelde personen de bereidheid tonen op redelijke 
wijze en voorwaarden aan de verzorging van de ziekenfonds-
verzekerden deel te nemen. 

Door historische oorzaken bestaat er in een klein aantal 
gevallen nog een loondienstverhouding tussen ziekenfondsen en 
medewerkers. Een enkel ziekenfonds heeft nog een eigen huis-
artsen- en specialistendienst; dit is echter een aflopende zaak. 
Voorts zijn er enige eigen apotheken en tandheelkundige centra 
van ziekenfondsen. Uit de hiervoor gegeven beschouwingen 
over de ziekenfondsen is voldoende gebleken, dat de onder-
getekende zulke situaties ongewenst acht. Om praktische re-
denen is echter de mogelijkheid van handhaving ervan in het 
wetsontwerp opgenomen (artikel 44, derde lid). De onderge-
tekende meent te mogen veronderstellen, dat er geen nieuwe 
gevallen van deze aard zullen komen. Indien de medewerkers 
de juiste houding tegenover het zieken f on ds wezen blijven aan-
nemen zal daaraan ook geen behoefte zijn. 

De ondergetekende moge te dezer plaatse nog stilstaan bij ar-
tikel 9 van het ontwerp. Dit artikel bevat het complement van 
artikel 44, doordat het bepaalt dat de verzekerde zijn recht op 
verstrekkingen in de regel alleen kan realiseren door zich te 
wenden tot een persoon of instelling, met wie of welke zijn 
ziekenfonds een contract heeft gesloten. De mogelijkheid van 
uitzondering op deze regel, welke in artikel 9 wordt geopend, 
betreft uitzonderingsgevallen, waarin een verstrekking de vorm 
van een uitkering in geld heeft (b.v. kraamgeld). 

Artikel 9 op zich zelf betreft alleen de verplicht-verzekerden; 
blijkens de verwijzingen in de artikelen 24 en 30 geldt het ech-
ter ook voor de andere categorieën der verzekerden. Het derde 
en het vierde lid van artikel 9 noemen een tweetal gevallen, 
waarin om voor de hand liggende redenen de regel van het 
tweede lid niet geldt. 

Volgens het tweede lid van artikel 9 heeft de vczekerde de 
keus uit alle aan zijn ziekenfonds verbonden medewerkers, 
voor zover deze in zijn woonplaats of in de naaste omgeving 
daarvan hun praktijk uitoefenen of gevestigd zijn, behoudens 
zekere beperkingen welke om praktische redenen moeten 
worden gesteld. 

De regel van de vrije keuze van arts, ziekenhuis enz. 
soreekt zó vanzelf, dat zij nauwelijks toelichting behoeft. Wel 
dient er met nadruk op te worden gewezen, dat de keuze van 
de verzekerde haar tegenhanger vindt in de vrijheid van de 
medewerker om een verzekerde al of niet als patiënt te aan-
vaarden. Redenen van uiteenlopende aard kunnen een weige-
ring van de zijde van een medewerker rechtvaardigen. Het 
moet hem b.v. vrij staan de omvang van zijn praktijk binnen 
door hemzelf te bepalen grenzen te houden en ook om ver-
zekerden te weigeren buiten zijn normale rayon. Ook rede-
nen van persoonlijke en individuele aard, b.v. vroegere moei-
lijkheden tussen medewerker en patiënt, kunnen soms een wei-
gering rechtvaardigen. De grenzen van deze vrijheid zijn aan-
gegeven in de regels van de medische ethiek, welke zo nodig 
door het medisch tuchtrecht worden gehandhaafd. Zo mag 
nooit een patiënt van de nodige medische hulp verstoken blij-
ven en zo zal nooit een medewerker een verzekerde mogen wei-
geren alleen omdat deze veel hulp nodig heeft. H^t is moge-
lijk, dat in de overeenkomsten mettertijd bepalingen over 
deze materie zullen worden opgenomen. Aan desbetreffen-
de regelen in deze wet bestaat echter, naar de opvatting van 
de ondergetekende, geen behoefte. 

Het vijfde lid van artikel 9 geeft de mogelijkheid tot een ze-
kere regularisatie van de vrije keuze. Het gaat hier om tech-
nische en administratieve aangelegenheden, welke bij de arti-



32 

kelsgewijze toelichting nader zullen worden besproken. 
Ondanks alle goede verwachtingen ten aanzien van de re-

laties tussen de ziekenfondsen en de medewerkers moet re-
kening worden gehouden met de mogelijkheid van een con-
flict met de een of andere groep der medewerkers, hetzij 
over honoraria of over andere onderdelen van de overeen-
komsten. Het kan zijn, dat de partijen er niet in slagen tot 
overeenstemming te komen; het kan ook, dat het overeen-
gekomene niet de goedkeuring van de Ziekenfondsraad kan 
verwerven dan wel het besluit van de Ziekenfondsraad, 
waarbij goedkeuring wordt verleend, door de Kroon wordt ver-
nietigd en dat de partijen er daarna niet in slagen — of niet 
bereid zijn — door nieuwe onderhandelingen te komen tot 
een resultaat, dat wel de goedkeuring van Ziekenfondsraad 
en Kroon kan wegdragen. 

Er hebben zich in het verleden reeds dergelijke situaties 
voorgedaan, met name ten aanzien van de huisartsenhulp, ten 
aanzien van de specialistische en ten aanzien van de tandheel-
kundige hulp. 

De wet kan niet een regeling geven, welke het ontstaan 
van conflicten als hierbedoeld voorkomt. Het voeren van de 
onderhandelingen is in het Nederlandse ziekenfondswezen een 
taak der ziekenfondsen, via hun organisaties. Een bevoegdheid 
van de overheid om in geval van nood honoraria en tarieven 
voor hulp aan verzekerden vast te stellen, zou weinig nut heb-
ben, aangezien niemand verplicht is medewerker van de zieken-
fondsen te zijn of te blijven. Hetzelfde kan worden gezegd van 
de gedachte van bindend advies. Ook langs de weg van prijs-
beheersing is vermoedelijk geen bruikbare oplossing te vinden, 
daargelaten de vraag of het wenselijk zou zijn de oplossing 
van het vraagstuk in die richting te zoeken. 

De partijen kunnen natuurlijk wel vrijwillig tot het vragen 
van arbitrage besluiten en gehoopt moge worden, dat deze 
figuur in de toekomst van meer betekenis wordt. Men zal 
er echter steeds rekening mede moeten houden, dat de Zieken-
fondsraad en de Kroon niet door een arbitrale uitspraak worden 
gebonden. De wetgever kan echter naar het oordeel van de 
ondergetekende wel een bijdrage leveren tot het voorkomen 
van conflicten of het oplossen ervan in een vroeg stadium. 

Een bezwaar van de huidige situatie is, dat de minister en 
de Ziekenfondsraad in een periode van een dreigend conflict 
niets kunnen doen; zij hebben slechts lijdelijk af te wachten. 
De ondergetekende heeft het daarom nuttig geacht in dit wets-
ontwerp een bepaling op te nemen, welke de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid de bevoegdheid geeft in 
geval van nood te bepalen, dat overeenkomsten ten aanzien 
van een bepaalde verstrekking slechts mogen worden gesloten 
met inachtneming van door hem te stellen richtlijnen (arti-
kel 49). De minister moet, alvorens dit te doen, een door hem 
in te stellen commissie ad hoc horen. Uiteraard zal ook de 
Ziekenfondsraad worden gehoord. 

Of de uitspraak van de minister tot hervatting van afge-
broken onderhandelingen zal leiden en of men ten slotte be-
reid zal zijn overeenkomsten conform de uitspraak te slui-
ten, is niet bij voorbaat te zeggen. Men mag echter verwach-
ten, dat de uitspraak door de partijen zeer ernstig zal worden 
overwogen. 

Voor het geval, dat er toch een conflict ontstaat, moet een 
noodoplossing worden getroffen ten behoeve van de daar-
door gedupeerde verzekerden. Hiervoor is artikel 11 in de 
wet opgenomen. Dit artikel is reeds hierboven besproken bij 
de behandeling der verstrekkingen. Ten aanzien van de sa-
menstelling van de commissie van advies, bedoeld in het twee-
de lid van artikel 49, acht de ondergetekende de meest moge-
lijke vrijheid voor de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid gewenst. 

h. De Ziekenfondsraad 
In de § 2 van deze memorie is gereleveerd dat op 1 

januari 1949 de Ziekenfondsraad in de plaats is getreden van 
de Commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen. 
Daarbij is tevens uiteengezet op welke wijze de Ziekenfonds-
raad werd, en thans nog is samengesteld. 

De ervaring heeft naar het oordeel van de ondergetekende 
geleerd, dat de instelling van de Ziekenfondsraad als advise-
rend, toezichthoudend en in zekere mate regelend orgaan van 
veel betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het zieken-
fondswezen. Ook kan worden vastgesteld, dat de wijze, waar-
op de wet de samenstelling en functionering van het lichaam 
heeft geregeld, in menig opzicht bevredigend kan worden ge-
noemd. De ondergetekende meent te mogen vaststellen, dat, 
indien een college als de Ziekenfondsraad nog niet zou be-
staan, er beslist een in het leven geroepen zou dienen te wor-
den. Dit wil niet zeggen, dat een dergelijk college, indien het 
eerst thans in het leven geroepen zou moeten worden, ook 
dezelfde samenstelling zou dienen te hebben. Weliswaar blijkt 
bijvoorbeeld, dat de organisaties, welke in de Ziekenfondsraad 
zijn vertegenwoordigd, deze vorm van overleg en van besluit-
vorming op prijs stellen en dat de betekenis van het genoemde 
college als contactorgaan tussen de onderscheidene bij het zie-
kenfondswezen betrokken groeperingen hoog moet worden 
aangeslagen. Men erkent vrijwel algemeen, dat de beraadslagin-
gen veel bijdragen tot verheldering van het begrip voor el-
kaars inzichten en alleen reeds daardoor de goede gang van 
zaken in het ziekenfondswezen bevorderen. Van groot be-
lang wordt daarbij geacht ook het bestaan van een goed func-
tionerend bureau van de Ziekenfondsraad, dat het college in 
staat stelt gedocumenteerde adviezen aan de regering uit te 
brengen en met volledige kennis van zaken beslissingen te ne-
men, voor zover de Ziekenfondsraad daartoe zelf bevoegd is. 

Alhoewel de ondergetekende voor dat alles begrip heeft, 
meent hij, dat de huidige samenstelling van de Ziekenfondsraad 
niet juist moet worden geacht. Hij is in de eerste plaats van 
oordeel, dat in de raad geen ambtenaren q.q. zitting moeten 
hebben en voorts, dat, evenmin als op het terrein van de sociale 
verzekering, uitvoeringsorganen en medewerkers in de Sociale 
Verzekeringsraad vertegenwoordigd zijn, dit ook niet het geval 
dient te zijn bij de Ziekenfondsraad. Hem staat een tripartite 
college voor ogen, waarbij werkgevers, werknemers en Kroon-
leden het college vormen. Organisaties van medewerkers en 
ziekenfondsen kunnen wel, zoals hieronder nader wordt uit-
eengezet, in belangrijke commissies van de raad vertegenwoor-
digd zijn, ook in die, welke de bevoegdheid hebben zelfstandig 
te handelen. De ondergetekende acht het onjuist, dat, gelet op 
de aan de Ziekenfondsraad toevertrouwde belangenbehartiging, 
anders wordt gehandeld. Hij meent ook, dat er een onjuiste 
vermenging van sferen plaats heeft door een publiekrechte-
lijk lichaam als de Ziekenfondsraad tot het ontmoetingspunt 
der ziekenfondsen en medewerkers te maken. De Ziekenfonds-
raad oude stijl moge tot deze ontmoeting hebben bijgedragen, 
zij dient uit een oogpunt van juiste afbakening van verantwoor-
delijkheden in het privaatrechtelijke vlak plaats te hebben. 
Dit is een belangrijke afwijking van de huidige situatie. Voor 
wat de ambtenaren betreft denkt de ondergetekende aan de 
figuur van de ministeriële vertegenwoordigers. 

De ondergetekende heeft er alle begrip voor, dat de funda-
mentele wijziging welke de samenstelling van de Ziekenfonds-
raad in het onderhavige ontwerp van wet ondergaat, bij de 
groepen, die geen deel meer zullen uitmaken van de raad, op 
ernstige bezwaren zal stuiten. Hij heeft daarvoor begrip, om-
dat het hem bekend is, met welk een juiste taakopvatting zij 
het lidmaatschap van de raad vervuld hebben. Hij heeft grote 
waardering voor de arbeid, die medewerkers en ziekenfondsen 
in het verband van de Ziekenfondsraad verricht hebben. Hij 
zou die arbeid ook gaarne voor de toekomst willen continu-
eren, doch meent, dat het formeel onjuist is de samenstelling 
van de raad te laten, zoals zij is. De ondergetekende moge 
dan vooropstellen, dat het de bedoeling is bij de benoeming van 
Kroonleden en hun plaatsvervangers vooral te denken aan 
vooraanstaande figuren uit de wereld van de volksgezondheid. 
Voorts meent hij, dat het mogelijk is medewerkers en zieken-
fondsen bij de arbeid van de raad te blijven betrekken door 
bij de wet de mogelijkheid te scheppen van commissies bij de 
Ziekenfondsraad, waarin ook personen buiten de raad zitting 
kunnen hebben. Hij denkt daarbij aan een tweetal soorten 
commissies naar analogie van die ex artikel 42 en artikel 43 
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van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Bij de eerste soort com-
sies ligt het initiatief bij de Ziekenfondsraad, bij de tweede 
soort ligt het initiatief bij de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid. Beide soorten commissies kunnen door 
de raad gemachtigd worden namens hem te handelen, 
tenzij de minister nadrukkelijk heeft verzocht, dat een be-
paald advies door de Ziekenfondsraad zelve wordt uitgebracht. 
Tevens is het mogelijk, dat een commissie, waarvan de in-
stelling door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid is verzocht, haar rapport rechtstreeks aan hem uitbrengt. 
Door deze figuren te kiezen is het mogelijk vertegenwoordi-
gers van medewerkers en ziekenfondsen in ruime mate en vol-
waardig aantal aan activiteiten van de Ziekenfondsraad te la-
ten deelnemen, zonder dat dit behoeft te leiden tot een samen-
stelling van de raad, die mede met het oog op de taak en be-
voegdheden van de raad onjuist geacht zou moeten worden. 

De ondergetekende meent, dat hiermede ook tegemoet ge-
komen wordt aan een aantal bij de S.E.R. levende bezwaren. 

De ondergetekende hecht er aan bij deze gelegenheid nog 
eens nadrukkelijk te verklaren, dat met name de volksgezond-
heidsaspecten van het ziekenfondswezen naar zijn wijze van 
zien niet primair thuishoren bij de Ziekenfondsraad, die zich 
heeft bezig te houden met alle aangelegenheden, de zieken-
fondsverzekering betreffende, doch dat de advisering over de 
volksgezondheidsaspecten ingevolge de bepalingen van de Ge-
zondheidswet primair toekomt aan de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid. Hij is bereid na te gaan of die raad voor 
dat deel van zijn arbeid voldoende geëquipeerd is; hij is ook 
bereid na te gaan of in de wettelijke structuur van de Centrale 
Raad en zijn commissies geen wijziging dient te worden ge-
bracht uit een oogpunt van doelmatigheid. De ondergeteken-
de brengt deze opmerkingen met grote nadruk naar voren, om-
dat het volksgezondheidsbelang er naar zijn wijze van zien 
niet mede gediend is, dat verschillende colleges over dezelf-
de onderwerpen naast en vaak onafhankelijk van elkaar moe-
ten adviseren. Dit is niet alleen omslachtig en tijdrovend, het 
is ook ondoelmatig en kostbaar. Een juiste taakafbakening 
tussen de Ziekenfondsraad en de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid acht hij dan ook dringend gewenst. 

De verhouding tussen de Ziekenfondsraad oude stijl en 
de ziekenfondsen en medewerkers, is — naar de ondergeteken-
de meent te mogen stellen — over het algemeen goed ge-
weest. Ongetwijfeld zijn er spanningen geweest — in sommi-
ge gevallen zou men zelfs van een conflict kunnen spreken — 
doch voor een belangrijk deel hebben deze een bevredigende 
oplossing gevonden. In vrij grote mate waren de gerezen moei-
lijkheden bovendien het gevolg van onduidelijkheden of te ruim 
gestelde formuleringen in de bepalingen van het Ziekenfondsen-
besluit en de daarop steunende uitvoeringsbesluiten. 

De ondergetekende heeft zich afgevraagd of ook in de taak 
van de Ziekenfondsraad wijzigingen gebracht dienen te wor-
den. Hij meent deze vraag bevestigend te moeten beantwoor-
den. Het wil hem voorkomen, dat het noodzakelijk is, dat 
in de eerste plaats in de wet duidelijk omlijnd wordt welke 
de taak van de raad is, teneinde te voorkomen, dat taken, 
welke aan de rijksoverheid toekomen, uitgeoefend zouden wor-
den door de Ziekenfondsraad, en anderzijds, dat taken, welke 
de ziekenfondsen zelf kunnen uitoefenen, tot onnodige bemoei-
ing van de Ziekenfondsraad zouden leiden. De ondergeteken-
de ziet de Ziekenfondsraad als een belangrijk college van 
advies en bijstand voor de regering, voorts als beheerder van 
de Algemene Kas. Nadrukkelijk dient ervoor gewaakt te wor-
den, dat regelgeving welke niet voor delegatie in aanmerking 
komt, doch aan de Kroon of minister dient te zijn voorbehou-
den, door de raad ter hand wordt genomen. Dat zou ook de 
taak van advies en bijstand versluieren, waartoe de onderge-
tekende in een aantal gevallen ook rekent het optreden als 
beroepsinstantie. 

Het vijfde hoofdstuk van het ontwerp van wet, dat over de 
Ziekenfondsraad handelt, is in drie paragrafen verdeeld. De 
eerste paragraaf, algemene bepalingen bevattende, regelt de 
instelling van de raad (artikel 50) en de samenstelling van de 
raad (artikel 51). 

Ook is opgenomen, dat de kosten van de raad en van zijn 
bureau over alle takken van verzekering moeten worden om-
geslagen, hetgeen — in vergelijking met thans — betekent, 
dat ook de vrijwillige verzekering een evenredig deel daarvan 
zal hebben bij te dragen. De ondergetekende komt dit laatste 
logisch voor gezien de bemoeienis van de raad met de vrij-
willige verzekering. 

Deze paragraaf regelt voorts de samenstelling van de raad, 
welke boven reeds werd geschetst. Voor wat het aantal leden 
betreft, is bepaald dat dit aantal bij ministeriële beschikking 
zal worden vastgesteld. Voorshands denkt de ondergetekende 
aan achttien leden. Dit sluit aan bij de omvang van de 
Sociale Verzekeringsraad. Kroonleden, vertegenwoordigers 
van werkgevers en van werknemers zullen zodoende elk zes 
leden tellen. Overigens sluit de regeling aan bij de in dergelijke 
gevallen gebruikelijke. 

Ook regelt deze paragraaf de beide reeds genoemde soor-
ten van commissies (artikelen 55, 56 en 57). 

De tweede paragraaf van dit hoofdstuk handelt over de 
taak en de bevoegdheden van de raad, doch geeft geen 
volledige opsomming daarvan. In andere artikelen van het ont-
werp van wet komen verspreid nog verscheidene taken en be-
voegdheden van de raad tot uitdrukking. In het algemeen kan, 
in aansluiting op het algemene artikel 67, gewezen worden op: 

1. het beheer van de Algemene Kas en van het Fonds Be-
jaardenverzekering (artikel 72); 

2. het goedkeuren van de overeenkomsten tussen zieken-
fondsen en medewerkers (artikel 46); 

3. het toezicht op de ziekenfondsen, uitgewerkt in de ar-
tikelen 68 e.v. 

Ten slotte zij vermeld, dat de besluiten van de Ziekenfonds-
raad, evenals in de bestaande Wet op de Ziekenfondsraad, 
kunnen worden geschorst en vernietigd door de Kroon (arti-
kelen 81 en volgende). 

i. Het beroep en de schorsing en vernietiging van besluiten 
van de Ziekenfondsraad 

De ondergetekende heeft er uit een oogpunt van systema-
tiek de voorkeur aan gegeven alle regelingen, welke be-
trekking hebben op beroep op de administratieve rechter, in 
één hoofdstuk — het zesde hoofdstuk — onder te brengen. 

Zoals de ondergetekende reeds elders in deze memorie 
heeft uiteengezet, acht hij het invoeren van een adequate re-
geling van het beroep op de administratieve rechter in de wet-
telijke ziekenfondsverzekering van wezenlijke betekenis en het 
voorzien in een reeds lang alom gevoelde behoefte. 

De ondergetekende moge bij de algemene bespreking van 
de regeling van het beroep in het wetsontwerp vooropstellen, 
dat het om juridische redenen —tot zijn leedwezen overigens — 
niet mogelijk is gebleken, het beroepsrecht eenvormig te rege-
len. De voorkeur van de ondergetekende zou er naar uit zijn 
gegaan het beroepsrecht, zoals dit in de sociale verzekerings-
wetten is neergelegd en waarbij, gelijk bekend, in het beroep 
op de administratieve rechter wordt voorzien door de in de 
Beroepswet geregelde organen — de Raden van Beroep en in 
hoger beroep de Centrale Raad van Beroep — ook over de 
gehele linie voor het ziekenfondswezen door te voeren. Gezien 
het privaatrechtelijke karakter van de bejaardenverzekering 
en van de vrijwillige ziekenfondsverzekering heeft hij aan 
dit voornemen niet ten volle gevolg kunnen gegeven. Om 
juridische redenen blijft in gevallen van geschil bij de vrij-
willige en de bejaardenverzekering de thans ten principale 
bestaande mogelijkheid van beroep op de burgerlijke rechter 
gehandhaafd. 

Voor wat de verplichte verzekering betreft is de rechtsgang 
bij geschillen over de organen van de Beroepswet geleid. Ver-
wezen moge worden naar het bepaalde bij de artikelen 74, 
eerste lid, en 75 van het ontwerp. Deze geschillen kunnen zich 
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voordoen betreffende de inschrijving als direct — of indirect — 
verzekerde en betreffende betaling van de verschuldigde pre-
mies. 

De ondergetekende heeft gemeend voor de rechtsgang bij 
geschillen over de verstrekkingen bij de verplichte verzekering 
een speciale procedure te moeten voorstellen. Hij heeft er 
waarde aan gehecht, gezien de aard van deze geschillen, de 
Ziekenfondsraad — of bij delegatie een commissie van die 
raad of 's-raads voorzitter — als instantie in eerste termijn 
in te schakelen. Reeds onder de werking van het Zieken-
fondsenbesluit heeft de Ziekenfondsraad op dit terrein bij-
zonder nuttig werk verricht. De ondergetekende verwacht, dat 
van de invloed van de Ziekenfondsraad bij dit soort van ge-
schillen, gezien ook de in het verleden door de raad verkregen 
goodwill, ervaring en deskundigheid, een selecterende en apii-
serende werking zal uitgaan. Hij heeft echter niet zover willen 
gaan de mogelijkheid van beroep op een administratief-rechte-
lijk college uit te sluiten. Het ontwerp voorziet erin, dat van 
de beslissing van de Ziekenfondsraad voorziening kan worden 
gevraagd bij de Raden van Beroep. Hoger beroep heeft de 
ondergetekende op dit punt gemeend niet mogelijk te moeten 
maken. 

Overigens heeft de ondergetekende gemeend, dat in de wet 
tot uitdrukking moet komen, dat aan de Ziekenfondsraad 
bij de vrijwillige verzekering en de bejaardenverzekering om 
tussenkomst kan worden gevraagd.Hierin voorziet artikel 74, 
tweede lid. 

Naast deze geschillen, welke betrekking hebben op de aan-
spraken van de verzekerden en de premiebetaling, kunnen zich 
ook geschillen voordoen tussen een ziekenfonds en de Zie-
kenfondsraad, dan wel tussen een ziekenfonds en de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De onder-
getekende moge op de volgende mogelijkheden van ge-
schillen wijzen: 

a. in geval een ziekenfonds zich bezwaard acht, doordat 
hem voor de uitvoering van de verplichte verzekering of de 
bejaardenverzekering een te laag bedrag door de Ziekenfonds-
raad is toegekend (artikel 101 en 26); 

b. wanneer toelating om als ziekenfonds op te treden door 
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt ge-
weigerd of zodanige toelating wordt ingetrokken (artikelen 34, 
35 en 36); 

c. in geval een ziekenfonds van oordeel is, dat hem ten on-
rechte door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid ontheffing is geweigerd bijvoorbeeld zelf kunst- en hulp-
middelen te verschaffen (artikel 42); 

d. in geval een ziekenfonds zich bezwaard acht, doordat 
toestemming tot het sluiten van bepaalde arbeidsovereenkom-
sten door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
is geweigerd (artikel 44); 

e. wanneer een besluit van een ziekenfonds in strijd wordt 
geacht met bepaalde in artikel 68 genoemde belangen. 

In al deze gevallen is de mogelijkheid van beroep op de 
Kroon opengesteld. Verwezen moge worden naar het bij artikel 
77 bepaalde. 

Beroep op de Kroon is ook mogelijk — zij het in tweede 
instantie — bij geschillen over de toelating van medewerkers. 
Gezien de speciale aard van de hier aan de orde zijnde geschil-
len heeft de ondergetekende gemeend in eerste instantie de 
Ziekenfondsraad — welke reeds onder de vigueur van het 
Ziekenfondsenbesluit met deze taak is belast — te doen be-
slissen (artikel 79). 

In het onderhavige hoofdstuk zijn tevens bepalingen opge-
nomen met betrekking tot de schorsing en de vernietiging van 
besluiten van de Ziekenfondsraad (artikelen 81 e.v.). Deze be-
palingen zijn gelijkluidend aan die, welke in de Organisa-
tiewet Sociale Verzekering en de Wet op de Bedrijfsorgani-
tie op dit stuk voorkomen. 

j . Strafbepalingen 
Met uitzondering van het strafbaar gestelde feit in artikel 89 

(schending van geheimhoudingsplicht) leek het niet nodig 
de strafbaar gestelde feiten anders dan als overtredingen te 
kwalificeren. Het in artikel 89 strafbaar gestelde feit wordt 
als een misdrijf beschouwd. 

Artikel 84 voorziet in de strafbaarstelling van overtreding 
van bepalingen van algemene maatregel van bestuur, terwijl 
artikel 90 de regeling bevat voor het geval een rechtspersoon 
het strafbaar feit begaat. Deze bepaling is gelijk aan dergelijke 
bepalingen in andere wetten. 

Verder is strafbaar gesteld: 
1. het zich voordoen als verzekerde of aan zulk een feit 

opzettelijk medewerking verlenen, b.v. door zich als werk-
gever voor te doen (artikel 85); 

2. het optreden als ziekenfonds zonder toelating, na intrek-
king van de toelating of in strijd met de voorwaarden van de 
toelating (artikel 86); 

3. het weigeren van inlichtingen aan de voorzitter van de 
Ziekenfondsraad (artikel 87); en 

4. het overtreden van het verbod voor een ziekenfonds om 
als leverancier op te treden (artikel 88). 

k. Overgangs- en slotbepalingen 
De overgangsbepalingen regelen de positie van de zieken-

fondsen, toegelaten krachtens het Ziekenfondsenbesluit, de 
lopende contracten en de overgang van het vermogen van het 
Vereveningsfonds (art. 95 e.v.). 

De huidige wetgeving wordt, voor zover zij bezettingsrecht 
is, vervallen verklaard; de na-oorlogse wetten worden inge-
trokken (artikel 94). 

Tenslotte worden enige noodzakelijke wijzigingen gebracht 
in de Ziektewet, de Pensioenwet 1922, de Ambtenarenwet 
1929, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet op de 
noodwachten en de Wet op het Praeventiefonds (artikel 102 
e.v.). 

§ 6. SAMENVATTING 

Aan het slot van het algemene gedeelte van deze memorie 
moge de ondergetekende er samenvattend op wijzen, dat het 
onderhavige ontwerp van wet er primair toe strekt het bezet-
tin«srecht met betrekking tot het ziekenfondsrecht voor zo-
veel mogelijk te legaliseren — en ook overigens een coördi-
natie van dat recht tot stand te brengen. Daarnaast zijn een 
aantal principiële en technische wijzigingen aangebracht. 

De belangrijkste elementen ter legalisering en coördinatie 
zijn: 

1. handhaving van het beginsel der verplichte ziekenfonds-
verzekering onder gelijktijdige vrije artsenkeuze, vrije zieken-
huiskeuze en vrije ziekenfondskeuze; 

2. handhaving naast de verplichte verzekering van de be-
jaardenverzekering en de vrijwillige verzekering; 

3. handhaving van de voor de verplichte verzekering en de 
bejaardenverzekering bestaande financieringsmethode, dat wil 
zeggen: 

a. voor de verplichte verzekering betaling door verzeker-
den en werkgevers tezamen; 

b. voor de bejaardenverzekering heffing van een matige 
premie, aangevuld door belangrijke bijdragen uit de Algemene 
Kas der verplichte verzekering en uit de algemene middelen 
(gelijke bedragen uit beide bronnen); 

4. handhaving van het beginsel, dat de zorg voor alle drie 
delen der verzekering wordt toevertrouwd aan ziekenfondsen, 
zijnde uit het vrije maatschappelijk initiatief voortgekomen in-
stellingen; 

5. behoud van de Ziekenfondsraad als orgaan voor het ad-
viseren van de regering, het houden van toezicht en het 
treffen van technische regelingen terzake van het ziekenfonds-
wezen; 
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6. handhaving van de verstrekkingen in natura, tenminste 
op het thans bestaande peil en zonder uitbreiding van het ele-
ment van het „eigen risico"; 

7. handhaving van het beginsel, dat de verstrekkingen wor-
den geëffectueerd door contractueel geregelde medewerking 
van vrij gevestigde en onafhankelijke beoefenaren der me-
dische en paramedische beroepen, ziekenhuizen en andere 
instituten hierbij inbegrepen; 

8. handhaving van het beginsel van vrije toetreding tot de 
ziekenfondspraktijk voor daarvoor in aanmerking komende 
personen en instellingen. 

Principiële wijzigingen acht de ondergetekende de volgende 
punten: 

1. de grotere vrijheid der ziekenfondsen, met name ener-
zijds het recht om met inachtneming van wettelijke regelen ter-
zake binnen redelijke grenzen hun werkgebied naar eigen in-
zicht te bepalen en anderzijds de beoogde grotere financiële 
zelfstandigheid; 

2. het bevorderen van de rechtszekerheid door het opne-
men van tal van nieuwe beroepsmogelijkheden; 

3. het opnemen van bepalingen om te voorkomen dat de 
ziekenfondsen hun activiteit uitstrekken buiten de uit een 
oogpunt van algemeen belang gewenste grenzen; 

4. het opnemen van bepalingen ter waarborging dat de vrij-
willige verzekering een volwaardig complement zal zijn van de 
verplichte verzekering en de bejaardenverzekering; 

5. de herziening van het stelsel der vrijwillige verzekering 
door invoering van een premie naar draagkracht en een stelsel 
van onderlinge verevening; 

6. de intrekking van het voorschrift voor de ziekenfondsen 
zich „algemeen ziekenfonds" te noemen; 

7. de verandering van de samenstelling en de taak van de 
Ziekenfondsraad; 

8. het schrappen van de bepaling in de Ziektewet, tenge-
volge waarvan een verplicht verzekerde, die zich niet bij een 
ziekenfonds aanmeldt, geen recht kan doen gelden op zieken-
geld. 

H. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
EERSTE HOOFDSTUK 

Algemene bepaling 
Artikel 1. In dit artikel zijn slechts enkele termen gedefi-

nieerd en wel die, welke door de gehele wet heen voorkomen. 
Andere termen vinden haar verklaring, voor zover nodig, 

in de gedeelten van het ontwerp, waarin ze voorkomen. Dit 
geldt b.v. voor termen als „verzekerde", „medeverzekerde", 
„werkgever", „verstrekkingen", enz. 

Het begrip „ziekenfonds" is in het ontwerp niet omschre-
ven. Een bevredigende definitie van dit in de loop der jaren 
gegroeide, maar nimmer nauwkeurig vastgelegde begrip is niet 
gemakkelijk te geven, indien men althans een duidelijke en 
juiste grensafbakening wil naar de zijde van instellingen voor 
ziektekostenverzekering, verenigingen voor ziekenhuisverple-
ging, e.d. 

Het wil de ondergetekende voorkomen, dat het niet nodig 
is in de wet een definitie van het begrip ziekenfonds te geven, 
omdat als ziekenfondsen in de zin der wet alleen gelden de 
instellingen welke conform artikel 34 zijn toegelaten. Met 
dit formele criterium („ziekenfonds" = toegelaten instelling) 
kan hier worden volstaan. 

Of een instelling al of niet voor toelating in aanmerking komt, 
wordt van geval tot geval beslist. Moeilijkheden zijn hierbij niet 
te verwachten. 

Instellingen, welke niet op de voet van deze wet worden 
toegelaten, kunnen zich desgewenst „ziekenfonds" blijven noe-
men; de wet verzet zich daartegen niet, omdat zij zich alleen 
met de toegelaten instellingen bezig houdt. Verwarring is nau-
welijks te duchten; de toegelaten ziekenfondsen zijn daarvoor 
te bekende instellingen. 

In het algemeen gedeelte van deze memorie ( § 5 , sub f) 
is reeds gezegd dat de term „algemeen ziekenfonds" in dit 
ontwerp van wet niet is gebruikt en is de reden daarvoor aan-
gegeven. 

De in het ziekenfondswezen veel gebruikte en ook in het 
algemeen gedeelte van deze toelichting voorkomende term 
„medewerker" is in de wet niet gebruikt, zulks teneinde ver-
warring te voorkomen. 

Met de term „medewerker" wordt doorgaans gedoeld op 
de personen, met wie de ziekenfondsen voor de medische voor-
ziening overeenkomsten hebben aangegaan: huisartsen, specia-
listen, apothekers, tandartsen en vroedvrouwen. Tegenwoor-
dig hebben echter nog andere groepen van personen een taak 
van betekenis in de verzorging der verzekerden, zoals heil-
gymnasten-masseurs, leveranciers als opticiens, bandagisten, 
prothesenmakers enz. en ziekenvervoerders. Daarnaast zijn er 
instellingen, waarmede de ziekenfondsen zeer veel te maken 
hebben: ziekenhuizen, sanatoria, verpleeginrichtingen, centra 
voor gespecialiseerde vormen van hulpverlening. Het begrip 
„medewerker" heeft dan ook geen scherp omlijnde inhoud. 
Daarom is bij elke bepaling van het ontwerp duidelijk aange-
geven, voor welke groepen van personen en/of instellingen de 
bepaling geldt. Zo is de eis van het sluiten van overeenkomsten 
geheel algemeen gesteld (artikelen 9, 44 en 48) terwijl artikel 
47 daarentegen op een iets beperkter groep betrekking heeft. 

TWEEDE HOOFDSTUK 
DE VERZEKERING 

§ 1. De verplichte verzekering 
Artikel 2. Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie 

is uiteengezet draagt de verplichte verzekering ingevolge het 
voorliggende wetsontwerp een publiekrechtelijk karakter. In 
verband daarmede bepaalt artikel 2 dat de verzekerde inge-
volge de Ziekenfondswet en diens medeverzekerden van rechts-
wege verzekerd zijn. 

Het begrip verzekerde wordt in artikel 3, het begrip mede-
verzekerde in artikel 4 verder uitgewerkt. 

Artikel 3. Het begrip verzekerde ingevolge de Zieken-
fondswet valt in tweeën uiteen: enerzijds zijn verzekerd de ver-
plicht-verzekerden ingevolge de Ziektewet en anderzijds de-
genen, die als zodanig bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur zijn aangewezen. 

Voor wat betreft de laatstbedoelde categorie, zal derhalve 
een zelfstandige omschrijving moeten worden gegeven; voor 
wat betreft de eerstbedoelde categorie conformeert de Zieken-
fondswet zich aan de kring van verzekerden ingevolge de Ziek-
tewet. De zogenaamde „koppeling" wordt derhalve in het ont-
werp gehandhaafd. De ondergetekende acht het op het huidi-
ge moment inopportuun over te gaan tot het in de Zieken-
fondswet opnemen van een eigen kring van verzekerden. Zou 
te gelegener tijd de loongrens in de Ziektewet aanzienlijk wor-
den verhoogd, c.q. afgeschaft, dan zal, zoals reeds opgemerkt, 
de Ziekenfondswet daaraan dienen te worden aangepast en 
zal in deze wet een zelfstandige bepaling betreffende de wel-
standsgrens dienen te worden opgenomen. 

Ten aanzien van de groepen van personen, welke bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur als verzekerd ingevolge 
de Ziekenfondswet zullen worden aangewezen, is in het alge-
meen gedeelte van de memorie (§ 5, sub b) reeds het een en 
ander gezegd. Meer in bijzonderheden tredende, denkt de 
ondergetekende in het algemeen aan degenen, die op grond 
van de Wet van 18 september 1946, Stb. G. 256, de Wet van 
5 december 1946, Stb. G. 346 en de Wet van 21 december 
1950, Stb. K. 590, onder de werking van de verplichte zieken-
fondsverzekering ingevolge het Ziekenfondsenbesluit zijn ge-
bracht. 

Bij de beide eerstgenoemde wetten gaat het om personen, 
die, hoewel in beginsel ingevolge die wet verzekerd, buiten de 
werking van de Ziektewet vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
personen, op wie het bepaalde bij artikel 21, eerste lid, onder 
2°, van de Ziektewet van toepassing is (de zgn. arbeidscon-



tractanten met publiekrechtelijke of door de Minister van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid goedgekeurde regeling bij 
ziekte); voorts voor personen, die ingevolge het Koninklijk be-
sluit van 28 januari 1931, Stb. 24, ter uitvoering van artikel 22 
van de Ziektewet, niet ingevolge die wet verzekerd zijn. Bij de 
wet van 21 december 1950, Stb. K 590, gaat het in hoofdzaak 
om: 

a. degenen, die ziekengeld ontvangen na het einde van de 
verzekering krachtens artikel 46 van de Ziektewet (ingevolge 
het bepaalde in de Ziektewet loopt de verzekering in andere 
gevallen bij het genot van ziekengeld door); 

b. zeelieden, en, in aansluiting daarbij, de personen die een 
uitkering ontvangen krachtens de artikelen 415 of 452 van 
het Wetboek van Koophandel, alsmede zeelieden, die van of 
vanwege hun gewezen werkgever een uitkering wegens ziekte 
ontvangen of tenminste de helft van het loon, gedurende de 
tijd waarover deze uitkering wordt verstrekt, doch in totaal 
niet langer dan twee en vijftig weken; 

c. degenen, die krachtens een regeling, ten aanzien waarvan 
de minister een verklaring, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder c, van de Werkloosheidswet heeft afgegeven, een uit-
kering of wachtgeld terzake van werkloosheid ontvangen (dit 
betreft personen, die op grond van een goedgekeurde publiek-
rechtelijke regeling niet onder de Werkloosheidswet vallen, 
waarbij wordt opgemerkt, dat degenen die bij werkloosheid een 
uitkering ingevolge de Werkloosheidswet ontvangen ingevolge 
artikel 3 van de Ziektewet onder die wet en daarmede onder de 
Ziekenfondswet vallen); 

d. degenen, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben be-
reikt, en die hetzij ingevolge artikel 71 dan wel de artikelen 
81a en 81c van de Invaliditeitswet een rente ontvangen van 
tenminste f 125 per jaar, hetzij ingevolge de artikelen 81a en 
81c van de Invaliditeitswet een rente zouden hebben ontvangen 
van tenminste f 125 per jaar, wanneer deze rente niet inge-
volge artikel 81/ van die wet was verminderd; 

e. degenen, die ingevolge de artikelen 82, 83 en 84 van de 
Invaliditeitswet een rente ontvangen van tenminste f 125 per 
jaar, alsmede degenen, die ingevolge de artikelen 82, 83 en 84 
van de Invaliditeitswet een rente zouden hebben ontvangen van 
tenminste f 125 per jaar, wanneer deze rente niet ingevolge 
artikel 81/ van die wet was verminderd; 

/. degenen, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben be-
reikt en die krachtens de verplichte verzekering ingevolge ar-
tikel 16 van de Ongevallenwet 1921, dan wel krachtens artikel 
37 van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, dan wel 
krachtens artikel 2, eerste lid, onder a, van de Zee-ongevallen-
wet 1919 een rente of een uitkering ontvangen, welke berekend 
is naar een verlies van geschiktheid tot werken van 50 pet. 
of meer; 

g. degenen, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben be-
reikt en die krachtens de verplichte verzekering ingevolge ar-
tikel 19, onder 2, juncto artikel 21, eerste lid, sub a, b, c en 
d, van de Ongevallenwet 1921, dan wel krachtens artikel 40, 
sub 2, juncto artikel 42, sub a, b, c en d, van de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 dan wel krachtens artikel 2, 
tweede lid, wat betreft de groepen genoemd onder a en b, van 
de Zee-ongevallenwet 1919, recht op een rente of uitkering 
hebben; 

h. het spoorwegpersoneel, dat op grond van het bepaalde in 
artikel 20, tweede lid, van de Ziektewet buiten de werking van 
de Ziektewet valt. 

Voor wat de boven onder d vermelde categorieën betreft, zij 
volledigheidshalve nog aangetekend, dat de omschrijving daar-
van in het licht van de interimregeling voor invaliditeitsrente-
trekkers nader zal worden bezien. 

Het ligt uiteraard in de bedoeling bij de algemene maatregel 
van bestuur op grond van het eerste lid van artikel 3 de boven-
genoemde categorieën onder de werking van de Ziekenfonds-
wet te brengen. Ook indien voor een groep van arbeiders, als 
bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Ziektewet, de behoefte 

blijkt te bestaan aan de verplichte ziekenfondsverzekering, met 
handhaving van de bijzondere ziekengeldregeling, kan dat ge-
beuren. Een dergelijke regeling is in het verleden reeds ge-
schapen — op grond van de vigerende Wet van 21 december 
1950, Stb. K. 590 — voor het personeel van de N.V. Ge-
mengd Bedrijf Haagse Tramweg-Mij. In de opzet van arti-
kel 3 is het voorts mogelijk op gemakkelijke wijze eventuele 
verder gewenste aanpassingen tot stand te brengen. De onder-
getekende denkt bijvoorbeeld aan coördinatie van de regeling 
van de ziekenfondsverzekering van invaliditeitsrentetrekkers 
met de komende interimregeling. 

Zoals uit het bovenstaande kan zijn gebleken, is de in het 
ontwerp voorgestelde delegatie bij algemene maatregelen van 
bestuur niet geschreven teneinde daardoor grote en algemene 
uitbreidingen der verplichte ziekenfondsverzekering tot stand 
te brengen. Het zal hierbij altijd gaan om betrekkelijk kleine 
en duidelijk omlijnde groepen. Het grote voordeel van de voor-
gestelde delegatie is, dat daardoor een soepele aanpassing aan 
de maatschappelijke ontwikkeling, zoals deze in de sociale ver-
zekering in het algemeen gewenst is, mogelijk zal zijn. 

Het tweede lid van artikel 3 behoeft, naar het de ondergete-
kende wil voorkomen, nauwelijks toelichting. Het ligt n.1. naar 
de mening van de ondergetekende volstrekt in de rede, dat ook 
voor de bij algemene maatregel van bestuur onder de werking 
van de verplichte verzekering te brengen personen de welstands-
grens in aanmerking zal worden genomen. 

Gezien de omstandigheid, dat bij de aan te wijzen groepen 
van personen ook gedacht wordt aan rentetrekkers ingevolge 
sociale verzekeringswetten, ontvangers van sociale uitkeringen, 
bepaalde pensioentrekkers e.d., zegt het ontwerp, dat bepaalde 
inkomsten, niet onder het begrip loon vallende, voor het be-
palen van de welstandsgrens mede in aanmerking zullen kun-
nen worden genomen. 

In de gegeven opzet van de wet kan het zich uiteraard 
voordoen, dat iemand op grond van meer dan één bepaling 
verzekerd is. Een bekend voorbeeld daarvan is de rentetrek-
ker, die deswege verzekerd is en die uit hoofde van het vervul-
len van een dienstbetrekking eveneens onder de verzekering 
valt. Dit voorbeeld zou met andere voorbeelden kunnen wor-
den uitgebreid. Het bepaalde bij het derde lid onder b opent de 
mogelijkheid om in deze gevallen aan te geven op grond van 
welke van de van toepassing zijnde regelingen de betrokkene 
geacht wordt verzekerd te zijn. Aldus is het mogelijk dubbele 
premiebetaling te voorkomen. 

Artikel 4. In dit artikel komt het karakter van de zieken-
fondsverzekering als gezinsverzekering tot uiting. De medische 
zorg, waarop de verzekering betrekking heeft, dient ook be-
schikbaar te zijn voor de gezinsleden. 

De aanspraken op verstrekkingen voor de medeverzekerden 
zijn gelijk aan die voor de rechtstreeks verzekerden. 

Naast de samenwoning („huishouding") geldt voor de vast-
stelling der medeverzekerden het kostwinnerschap van de ver-
plicht verzekerden als criterium, zulks in overeenstemming 
met de thans van kracht zijnde regeling betreffende de indi-
rect verzekerden. 

De mogelijkheid om bij ministeriële beschikking andere ge-
zinsleden aan te wijzen dan de echtgenote en de kinderen be-
neden een bepaalde leeftijd, die in de wet worden genoemd, 
wordt in het eerste lid geopend en is o.m. van belang voor 
in het gezin opgenomen ouders of andere familieleden met 
weinig of geen eigen inkomen, alsook voor invalide mannen, 
wier vrouw in loondienst werkt. 

De regel van het derde lid van artikel 4 (wie zelf verzekerd 
is, wordt niet als medeverzekerde aangemerkt, behoudens in 
uitzonderingsgevallen), is reeds in het algemeen gedeelte van 
de memorie ( § 5 , sub b) besproken. 

Artikel 5. Ook al gaat het wetsvoorstel uit van het van 
rechtswege verzekerd zijn, toch dient inschrijving bij een zie-
kenfonds van de verzekerde en zijn medeverzekerden voor het 
geldend maken der aanspraken plaats te vinden. Praktische 
en theoretische redenen nopen daartoe: het gehele systeem 
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blijft immers gegrond op de keuze van een fonds door de ver-
zekerde. Vanzelfsprekend mag het gekozen fonds de inschrij-
ving niet weigeren, tenzij de zich aanmeldende niet tot de ver-
plicht-verzekcrden behoort of het ziekenfonds niet werkzaam 
is in diens vaste verblijfplaats (lid 1). Tegen een eventuele wei-
gering der inschrijving kan krachtens artikel 74 beroep wor-
den ingesteld. 

Op grond van het tweede lid van artikel 5 zal al hetgeen ver-
der de administratieve gang van zaken met betrekking tot de 
inschrijving bij het ziekenfonds betreft, bij uitvoeringsmaat-
regel worden geregeld. Zo zullen bij de aanmelding bepaalde 
bewijsstukken moeten worden overgelegd (werkgeversverkla-
ringen e.d.). Vervolgens moet periodiek tegenover het zieken-
fonds worden aangetoond, dat de verzekering nog voortduurt. 
Eindigt de verzekering, dan moet het ziekenfonds daarvan in 
kennis worden gesteld. Dit alles vraagt een administratieve 
regeling. 

In 1941 is bij de invoering van het Ziekenfondsenbesluit 
het bekende zogenaamde couponstelsel ingevoerd. Dit stelsel 
heeft ook nog vele jaren na de bevrijding gefunctioneerd. En-
kele jaren geleden is een nieuwe regeling tot stand gekomen, 
waarbij enige verbeteringen in het systeem zijn aangebracht. 
De nieuwe regeling houdt in, dat voor ondernemingen van 
een bepaalde omvang keuze bestaat uit twee vormen van me-
dewerking. Enerzijds kunnen bij de periodieke Ioonbetaling de 
zogenaamde werkgeversverklaringen worden afgegeven (te 
vergelijken met de coupons volgens het oude couponstelsel); 
anderzijds kan het systeem worden gevolgd, dat bij het begin 
en het einde van de verzekering daarvan aan het ziekenfonds 
mededeling wordt gedaan. 

De ondergetekende gaat op dit systeem hier verder niet in, 
omdat hij meent dat een technische uiteenzetting te dezer za-
ke buiten het kader van de toelichting zou vallen. Wel merkt 
hij nog op, dat het naar zijn mening voor de hand ligt, om te 
zijner tijd, na overleg met de Ziekenfondsraad, de geldende 
regeling, eventueel verbeterd, in de uitvoeringsmaatregel op 
te nemen. 

Niet-naleving van de vast te stellen voorschriften zal vol-
gens het derde lid van het voorgestelde artikel aanleiding 
kunnen geven tot een actie tot schadevergoeding, in te stel-
len tegen de verzekerde, een vroegere verzekerde, een werk-
gever of een vroegere werkgever. 

Verder is het niet naleven der voorschriften strafbaar ge-
steld. Verwezen moge worden naar de artikelen 84 en 85 van 
het wetsontwerp. 

Artikel 6. Het eerste lid van dit artikel gaat uit van de ge-
dachte, dat de werkgever geen dwang behoort uit te oefenen 
op zijn personeelsleden ten aanzien van de keuze van een zie-
kenfonds, zulks ter waarborging van de vrije ziekenfonds-
keuze. 

Het tweede lid vormt hierop een uitzondering, bedoeld — 
hetgeen de ondergetekende redelijk acht — om enige bestaan-
de en goedwerkende zogenaamde ondernemingsziekenfondsen 
het voortbestaan mogelijk te maken. Het ziekenfonds is in 
de bestaande gevallen overigens meestal geïncorporeerd in 
een complex van sociale voorzieningen in de onderneming. 

Het komt de ondergetekende niet gewenst voor, zulks in ver-
band met de vrijheid van ziekenfondskeuze, om het mogelijk 
te maken, dat nieuwe ziekenfondsen van deze aard door 
werkgevers worden opgericht. Wel kunnen werkgevers uiter-
aard de oprichting van nieuwe ziekenfondsen voor hun per-
soneel stimuleren, doch zij zullen hun werknemers niet de ver-
plichting kunnen opleggen daartoe toe te treden. 

Overigens merkt de ondergetekende nog op, dat voor zover 
hem bekend, de neiging der ondernemingen tot het oprichten 
van ondernemingsziekenfondsen nauwelijks aanwezig mag wor-
den geacht. In de afgelopen jaren is het aantal ondernemings-
ziekenfondsen belangrijk gedaald. 

Artikel 7. In het kader van de in het wetsontwerp neer-
gelegde publiekrechtelijke verzekering dient de wet te voor-
zien in het doen vervallen van privaatrechtelijke verzekerings-
overeenkomsten op het terrein van de voorzieningen tegen 

ziektekosten, wanneer iemand ingevolge de Ziekenfondswet 
verzekerd wordt, zulks teneinde het dubbel verzekerd zijn te 
ontgaan. Een bepaling van deze aard is overigens in de be-
staande wetgeving geen novum. Verwezen moge b.v. wor-
den naar artikel 88 van de Ziektewet en de Wet van 7 juli 
1960. Slb. 265. 

Artikel 8. Dit artikel is uitvoerig toegelicht in § 5, on-
der g, van het algemeen gedeelte dezer memorie. 

Onder verstrekkingen worden in dit artikel niet alleen de 
gebruikelijke verstrekkingen in natura verstaan, doch ook de 
uitzonderingsgevallen waarin de verzekerde rechtstreeks van het 
ziekenfonds uitkeringen kan krijgen, zoals in het geval van 
kraamgeld. In de redactie van dit artikel en van artikel 9 is 
deze mogelijkheid opengelaten. Bij de uitwerking in de desbe-
treffende uitvoeringsmaatregel zal worden aangegeven of het 
desbetreffende recht moet worden geldend gemaakt door zich 
te wenden tot een medewerker, dan wel in uitzonderingsgeval-
len tot het ziekenfonds. 

Behalve de algemene maatregel van bestuur, waarbij aard, 
inhoud en omvang der verstrekkingen worden bepaald, is 
voor de uitvoering van dit artikel nog een regeling nodig 
van de administratieve voorwaarden, waaraan de verzeker-
de moet voldoen, wil hij een verstrekking verkrijgen. Gedoeld 
wordt op het aanvragen van machtigingen, het invullen van 
formulieren, enz. Voor opneming in een ziekenhuis b.v., moet 
volgens de huidige regelingen vooraf een machtiging van het 
ziekenfonds worden gevraagd, behalve in spoedgevallen 
(waarin die machtiging zo spoedig mogelijk na de opneming 
moet worden gevraagd); voor behandeling door een specia-
list, niet gepaard gaande met een opneming, is in het algemeen 
een verwijsbriefje van de huisarts voldoende. In een praktijk 
van vele jaren is een complex van praktisch bruikbare en over 
het algemeen bevredigend functionerende regels ontstaan, dat 
echter voortdurend aan nieuwe behoeften moet worden aan-
gepast. 

Voor zover deze regeling uniform voor het gehele land moet 
zijn, kan ze het best worden getroffen door de Ziekenfonds-
raad, die de bevoegdheid daartoe kan ontlenen aan artikel 13. 
Voor het overige kan aan de ziekenfondsen vrijheid worden 
gelaten om de nodige regelen te stellen, naar gelang van de 
plaatselijke situatie en de omvang en structuur van elk fonds. 
Het gehele complex van voorschriften, geldende bij een be-
paald ziekenfonds, dient gepopulariseerd ter kennis van de ver-
zekerden te worden gebracht. Zo is ook nu de praktijk. 

Het beroepsrecht voor verzekerden, aan wie een verstrek-
king is geweigerd, is geregeld in de artikelen IA—76. 

Artikel 9. Dit artikel is eveneens in zijn grote lijnen toe-
gelicht in § 5, onder g, van het algemeen gedeelte van deze 
memorie. 

De personen en instellingen, bedoeld in dit artikel, pleegt 
men aan te duiden als de „medewerkers" van het ziekenfonds. 
Zoals de ondergetekende in de toelichting op artikel 1 reeds 
aangaf, wordt deze term overigens in het wetsontwerp niet 
gebruikt. 

Twee uitzonderingen op de hoofdregel, vervat in het eerste 
lid van artikel 9 (verstrekking via contractueel aan het zie-
kenfonds verbonden medewerkers), zijn omschreven in het 
derde en het vierde lid; zij betreffen de behandeling in inrich-
tingen, dienstbaar aan het geneeskundig onderwijs, alsmede b.v. 
zeer bijzonder specialistische of tandheelkundige hulp. Een 
en ander is overeenkomstig de bestaande praktijk. De voor-
waarden, welke de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid krachtens het derde lid stelt, strekken ertoe om 
te zorgen, dat de behandeling in de daarbedoelde ziekenhui-
zen voor de ziekenfondsen niet meer kosten zal veroorzaken 
dan bij opneming in een gewoon ziekenhuis het geval zou zijn. 

De tweede hoofdregel van artikel 9, die van de vrije keuze, 
is vervat in het tweede lid. De beperking van de keuze tot 
personen en instellingen, werkende of gevestigd in de woon-
plaats van de verzekerde of in de naaste omgeving daarvan, 
spreekt voor zich zelf. In de praktijk wordt deze regel zeer 
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soepel toegepast, doch tegenover onredelijke verzekerden kan 
zij nodig zijn. 

Voor opneming in verpleeginrichtingen en sanatoria geldt 
volgens het zesde lid deze beperking niet. Bij deze opnemingen 
van langere duur is het gewenst, dat rekening kan worden 
gehouden met bijzondere wensen van de verzekerden, b.v. de 
wens om dicht bij de woonplaats van familieleden verpleegd te 
worden. Ten aanzien van de verpleeginrichtingen zal men bo-
vendien nog lange tijd rekening moeten houden met een te-
kort aan plaatsruimte in vele delen van het land. De eis van 
een contractuele band tussen ziekenfonds en instelling geldt 
ook in de hier bedoelde gevallen; een overeenkomst voor een 
enkele opneming is dan echter voldoende. 

Het vijfde lid van het voorgestelde artikel 9 geeft de grond-
slag voor een zekere regularisatie van de vrije keuze. De wet 
zelf regelt op dit punt niets, doch zij biedt aan de ziekenfond-
sen, in overeenstemming met de medewerkers, de mogelijk-
heid enige maatregelen te treffen voor zover daaraan behoef-

te bestaat. Inschrijving op naam van een huisarts of apotheker 
geschiedt in de praktijk bij alle ziekenfondsen, zulks als gevolg 
van het vigerende stelsel van honorering bij wijze van abon-
nement. Inschrijving op naam van een tandarts of tandheel-
kundige geschiedt bij sommige ziekenfondsen wel, bij andere 
niet. Voor de honorering voor tandheelkundige verrichtin-
gen wordt namelijk tegenwoordig niet meer het abonnements-
systeem toegepast, zodat een dwingende reden tot inschrijving 
op naam hier niet aanwezig is. 

Of er regels inzake een maximum voor het aantal inschrij-
vingen per medewerker gewenst zijn, wordt mede aan het 
oordeel van de contracterende partijen overgelaten. Over het 
algemeen ziet men daarin tegenwoordig weinig nut. De zeer 
grote huisartsenpraktijken, welke vroeger veel voorkwamen 
en welke een gevaar voor een goede behandeling der verzeker-
den konden betekenen, zijn tegenwoordig al vrij zeldzaam ge-
worden, vooral als gevolg van de toeneming van het aantal 
medewerkende huisartsen. Een „blokkering" van te grote 
praktijken geeft bovendien allerlei praktische moeilijkheden. 
Een en ander neemt niet weg, dat ziekenfondsen en mede-
werkers de gelegenheid moeten hebben op dit punt de nodig 
geachte regelen te stellen. 

De beoordeling of, zo er inschrijving op naam is, het aantal 
overschrijvingen aan een maximum per tijdvak moet worden 
gebonden en of daarvoor bepaalde tijdstippen moeten worden 
gesteld, kan gevoeglijk aan de ziekenfondsen worden overge-
laten, omdat dergelijke bepalingen de vrijheid van keuze niet 
wezenlijk beperken. Tegen te stringente bepalingen bij een zie-
kenfonds kan zo nodig de Ziekenfondsraad optreden. 

Desgewenst kan een medeverzekerde een andere arts of me-
dewerker kiezen dan het hoofd van het gezin waartoe hij be-
hoort. Regel is, dat een gezin wordt verzorgd door één huis-
arts, tandarts en apotheker. Zowel om medische als om ad-
ministratieve redenen is dat ook de meest wenselijke toestand. 
Er moet evenwel ruimte zijn voor uitzonderingen. Een vrouw, 
die in het huwelijk treedt, zal b.v. desgewenst haar huisarts 
moeten kunnen behouden, ook als dit een andere is dan de 
huisarts van haar man. 

Artikel 10. Dit artikel biedt de grondslag voor een rege-
ling betreffende het geven van een vergoeding in geld in 
gevallen, waarin een verzekerde zich wegens bijzondere om-
standigheden niet aan de normale regels van de ziekenfonds-
verzekering heeft kunnen houden. Met name is hier te den-
ken aan gevallen, waarin tijdens verblijf buiten de woonplaats 
plotseling medische hulp nodig is. „Woonplaats" zal in dit 
verband meestal identiek zijn met „gemeente"; in sporadische 
gevallen kan echter behoefte bestaan aan een voorziening, 
b.v. voor een verzekerde, die hulp nodig heeft in een deel van 
de gemeente zijner inwoning, dat ver van zijn woning is ver-
wijderd. 

Een regeling, als in dit artikel bedoeld, bestaat ook thans. 
Zij geldt zowel voor gevallen van hulpverlening in Nederland 
als in het buitenland; zij geldt ook zowel voor verzekerden 
als voor medeverzekerden, doch maakt, voor wat hulp in het 

buitenland betreft, onderscheid tussen degenen, die daar voor 
hun werk verblijven en anderen (vakantiegangers). Voor de 
hulp in de E.E.G.-landen gelden trouwens tegenwoordig ook 
internationale regelingen. 

De regeling moet gedetailleerd zijn wegens de vele en 
sterk uiteenlopende situaties; zij moet ook gemakkelijk aan 
wisselende omstandigheden (b.v. wijzigingen in tarieven en 
ontwikkelingen in het internationaal recht) en nieuwe behoef-
ten kunnen worden aangepast. Een en ander is het best te be-
reiken door regeling bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur. 

Voorts kan dit artikel ook worden toegepast in gevallen, 
waarin de verzekerde zich te laat heeft aangemeld bij een 
ziekenfonds. 

Opgemerkt zij, dat de vergoeding, bedoeld in dit artikel, 
niet in alle gevallen de gemaakte kosten volledig zal kunnen 
dekken. 

Artikel 11. Dit artikel is toegelicht in § 5, onder c, van 
het algemeen gedeelte van deze memorie. 

Artikel 12. Dit artikel is toegelicht in § 5, onder c, van 
het algemeen gedeelte van deze memorie. 

Artikel 13. De ziekenfondsen moeten controle-maatrege-
len treffen ter voorkoming van onnodige verstrekkingen en 
uitgaven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zul-
len ter zake regelen worden gesteld, welke, naar het de onder-
getekende voorkomt, slechts minimumeisen behoeven in te 
houden. Daarbij zal coördinatie tussen de fondsen bevorderd 
worden, omdat onderlinge concurrentie in de verstrekkingen 
zeer nadelig kan zijn voor de gehele ziekenfondsverzekering. 
De samenwerking maakt op dit terrein trouwens goede voort-
gang, ook in de vorm van het oprichten van gemeenschappe-
lijke controle-instituten, de aanstelling voor gezamenlijke re-
kening van controlerende artsen, tandartsen en apothekers, enz. 

Mede in verband met de controle dienen ook regelen te 
worden gesteld inzake statistische gegevens, welke de fondsen 
moeten verzamelen en inzenden. 

Artikel 14. Dit artikel is van direct belang voor de rege-
ling van de verstrekking van verpleging en behandeling van 
t.b.c.-patiënten. 

Krachtens de geldende voorschriften is de zorg voor de op-
neming en verpleging van t.b.c.-patiënten, behorende tot de 
verplicht-verzekerden en bejaarden, ingeschreven in de be-
j aardenverzekering, opgedragen aan de Stichting Nederlandse 
Sanatorium Verzekering. De ziekenfondsen zenden de aan-
vragen voor deze verstrekking aan genoemde instelling, welke 
de indicatie stelt, voor de plaatsing zorgt, de controle op de 
aard en duur der behandeling uitoefent, de betalingen verricht 
en de medische statistiek opmaakt. Vele ziekenfondsen hebben 
ook voor hun vrijwillig-verzekerden de zorg voor deze ver-
strekking aan dezelfde instelling opgedragen, door middel van 
herverzekeringscontracten. 

De centralisatie van werkzaamheden is, voor wat deze ver-
strekking van lange duur en bijzondere aard betreft, bijzonder 
nuttig gebleken. 

Het voorgestelde artikel maakt handhaving van de bestaan-
de situatie mogelijk, opdat de Stichting Nederlandse Sanato-
rium Verzekering haar werk kan voortzetten. 

Het artikel is echter algemener geformuleerd, omdat de 
wenselijkheid ook zou kunnen blijken ten aanzien van sommi-
ge andere zeer gespecialiseerde verstrekkingen tot een meer of 
minder vergaande mate van centrale verzorging te komen. 

Artikelen 15 - 19. Na hetgeen omtrent de financiering van 
de verplichte verzekering in het algemeen deel der toelichting 
in § 5 is medegedeeld, behoeven de artikelen 15 en volgende, 
welke betrekking hebben op de geldmiddelen der verplichte 
verzekering, weinig toelichting meer. 

De ondergetekende meent, dat het gewenst is erop te wijzen, 
dat het eerste lid van artikel 15 de mogelijkheid open laat om 



39 
voor de groep van zeelieden een ander premiepercentage vast 
te stellen. De mogelijkheid om de op dit punt onder de vigeren-
de regeling bestaande mogelijkheid te continueren, is daarmede 
aanwezig. Het is overigens redelijk voor de groep der zeelieden 
een lager premiepercentage vast te stellen, aangezien de kos-
ten voor de ziekenfondsverzekering van deze groep lager lig-
gen dan van andere verzekerden. Immers, de zeelieden kun-
nen op grond van de bepalingen van het Wetboek van Koop-
handel aanspraak maken op medische verzorging tegenover 
de reder. 

Bij het zesde lid van artikel 15 kan nog worden opgemerkt, 
dat afwijkende regelen, als hier bedoeld, voor de premiehef-
fing in de geldende regeling reeds bestaan voor het spoorweg-
personeel en zeelieden. Door deze afwijkende regelingen wordt 
een vlotte gang van zaken bevorderd. De N.V. Nederlandse 
Spoorwegen b.v. betaalt thans de premie rechtstreeks aan de 
Ziekenfondsraad. Voor wat betreft de zeelieden is er een recht-
streeks geldelijk verkeer tussen het incasso-orgaan en het zie-
kenfonds, dat voor deze groep werkzaam is. Dit is mogelijk 
omdat de twee organen tot dezelfde administratieve organisa-
tie behoren. 

S 2. De bejaardenverzekering 

In het algemeen kan worden opgemerkt, dat de bepalingen 
van deze paragraaf aansluiten bij de bepalingen van de Wet 
op de Ziekenfondsverzekering voor Bejaarden. (Wet van 19 
december 1956, Stb. 634). 

Artikel 20. Het hiergenoemde bedrag van f 4160 is de hui-
dige grens van de bejaardenverzekering. De automatische ver-
hoging van dit bedrag, welke zich aansluit bij de verhoging 
van het gehuwdenpensioen krachtens de A.O.W. is opgeno-
men in het tweede lid. De bepalingen omtrent het inkomen zijn 
thans opgenomen in de artikelen 2 t/m 5 van het besluit van 
30 januari 1957 Stb. 38, tot uitvoering van de Wet op de Zie-
kenfondsverzekering voor Bejaarden. 

Artikel 21. Bij de bejaardenverzekering wordt de kring van 
de medeverzekerden geheel gelijk gemaakt aan de kring van 
de medeverzekerden in de verplichte verzekering. De uitzonde-
ring hierop in het tweede lid, ten gunste van de echtgenote, 
bestaat ook in de huidige wetgeving. 

Artikel 22. De verplichting van het ziekenfonds iedere be-
jaarde in te schrijven, die aan de vereisten van deze verzekering 
voldoet, vloeit voort uit het karakter van de bejaardenver-
zekering, welk karakter in het algemeen gedeelte van deze me-
morie uitvoerig is beschreven. De bepaling, dat ondernemings-
fondsen, die zulks wensen, geen afzonderlijke bejaardenverze-
kering behoeven te administreren, komt overeen met de hui-
dige toestand. 

Artikel 23. Anders dan de verplichte verzekering eindigt 
de bejaardenverzekering wanneer de premie niet meer wordt 
betaald. 

Artikel 24. De verstrekkingen voor de verzekerden, inge-
schreven in de bejaardenverzekering, zijn geheel gelijk aan de 
verstrekkingen voor de verplichte verzekering. De desbetref-
fende bepalingen uit de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
konden derhalve van overeenkomstige toepassing verklaard 
worden. 

Artikel 25. Ook voor de huidige verzekerden, aangesloten 
bij de bejaardenverzekcring, geldt dat bij een inkomen van niet 
meer dan f3150 een premie wordt geheven welke een vierde 
gedeelte dekt van de geraamde kosten, terwijl bij een inkomen 
tussen f3150 en f4160 een premie verschuldigd is, die de 
helft van de geraamde kosten dekt. De laatste zinsneden van 
het tweede lid komen in de huidige wet niet voor, doch in de 
praktijk wordt reeds op de daarin aangegeven wijze gehandeld. 

De wijze, waarop volgens het vijfde lid de tekorten van de 
bejaardenverzekering worden gedekt, stemt overeen met de 
huidige methode. 

Artikel 26. In het tweede lid wordt gesproken van de kos-
ten, welke de ziekenfondsen geacht worden te hebben gemaakt 
voor de bejaardenverzekering, omdat deze kosten niet afzon-
derlijk worden geadministreerd. De kosten der fondsen voor dit 
doel worden geschat aan de hand van de administratie van 
een zestal fondsen, die de verstrekkingen wèl afzonderlijk no-
teren. 

8 3. De vrijwillige verzekering 
Artikel 27. De overeenkomst, waarvan hier sprake is, is 

een burgerrechtelijke verzekeringsovereenkomst in de zin van 
het Wetboek van Koophandel. 

In de woordkeuze van het eerste lid komt verder tot uit-
drukking, dat een bejaarde met een inkomen beneden de 
grens van de bejaardenverzekering zich desgewenst ook kan 
aansluiten bij de vrijwillige verzekering. 

Het tweede lid fixeert de welstandsgrens van de vrijwillige 
verzekering op een bedrag, gelijk aan de loongrens van de 
Ziektewet. Dat de kinderbijslag buiten beschouwing wordt ge-
laten bij de berekening van het inkomen, geldt ook reeds thans. 

Ondernemingsfondsen, die zulks niet wensen, behoeven de 
vrijwillige verzekering niet uit te voeren. 

In het ontwerp is niet uitdrukkelijk voorgeschreven, dat het 
ziekenfonds voor de vrijwillige verzekering iedereen, die aan 
de vereisten van artikel 27 voldoet, moet toelaten. Gedacht 
is aan de mogelijkheid dat het ziekenfonds in zijn statuten of 
reglementen hieromtrent voorschriften kan opnemen. In dit 
artikel is echter uitdrukkelijk bepaald, dat een ziekenfonds 
geen vrijwillig verzekerde kan weigeren op grond van zijn 
gezondheidstoestand of leeftijd, dus wanneer degene die zich 
aanmeldt een verhoogd ziekterisico zou kunnen opleveren. 

De ondergetekende meent, dat hiermede een belangrijke 
maatregel wordt getroffen in het belang van al diegenen, wier 
aantal overigens niet bekend is, die tot dusver zich niet bij een 
ziekenfonds hebben kunnen aanmelden, hoewel de hoogte van 
hun inkomen daarvoor geen beletsel was. 

Het bepaalde in het vijfde lid is in het algemeen gedeelte van 
de toelichting reeds toegelicht. 

Artikel 28. Uit het feit, dat niet voorgeschreven is, dat een 
ieder, wiens inkomen beneden de grens is, toegelaten dient te 
worden, vol?t. dat het noodzakelijk is nog afzonderlijk voor te 
schrijven dat deze toelating wel moet geschieden wanneer het 
ziekenfonds, waaruit de kandidaat-verzekerde afkomstig is, met 
zijn werkzaamheden heeft moeten ophouden, omdat de toe-
lating van dat ziekenfonds is ingetrokken. 

Artikel 29. De bewoordingen van dit artikel behoeven geen 
nadere toelichting. 

Artikel 30. Het recht op verstrekkingen is gelijk aan die 
van de verplichte en bcjaardenverzekering. 

Artikel 31. Dit artikel is in het algemeen gedeelte van de 
toelichting reeds voldoende beschreven. 

Artikel 32. Ook dit artikel is reeds eerder voldoende toe-
gelicht. 

Artikel 33. In dit artikel wordt niet voorgeschreven, dat 
een ziekenfonds een aanvullende verzekering moet voeren. 
Slechts wanneer een ziekenfonds daartoe overgaat, kunnen na-
dere eisen worden gesteld omtrent de aanvullende verzekering, 
teneinde te waarborgen, dat de betrokken verzekering reële 
mogelijkheden biedt. 

DERDE HOOFDSTUK 
De ziekenfondsen 

Artikel 34. De ondergetekende moge hier verwijzen naar 
§ 5, onder f, van het algemeen gedeelte van deze memorie. 

Volgens het stelsel van het wetsontwerp zullen de zieken-
fondsen, welke thans als „algemeen ziekenfonds" werk-
zaam zijn (m.a.w. toegelaten zijn tot de uitvoering der ver-
plichte verzekering), voorlopig hun werkzaamheden kunnen 
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blijven uitoefenen, mits zij tijdig een aanvrage om toelating in-
gevolge de nieuwe wet bij de minister indienen (artikel 95). 
Indien zij een nieuwe toelating krijgen, hetgeen in het alge-
meen wel het geval zal zijn, zullen zij desgevraagd ook toe-
stemming kunnen krijgen om in andere gemeenten te werken 
dan zij in het verleden deden, tenzij de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid redelijkerwijze meent te moeten ver-
wachten, dat het aantal verzekerden van het fonds in die ge-
meenten te gering zal zijn (zes-de lid van artikel 34). 

Nieuwe instellingen kunnen een toelating krijgen, indien zij 
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aanneme-
lijk maken, dat zij een voldoend aantal verzekerden zullen 
aantrekken (vijfde lid van artikel 34); uiteraard moeten zij 
ook overigens aan de in het vierde lid gestelde algemene eisen 
voldoen. 

Het wetsontwerp laat in het midden, hoe het „aannemelijk 
maken", bedoeld in het vijfde en in het zesde lid van artikel 
34, zal moeten geschieden. 

Behalve op de grond, omschreven in het vijfde lid van ar-
tikel 34, zal de toelating moeten worden geweigerd indien zich 
één der gevallen voordoet, welke zijn omschreven in het vier-
de lid van dat artikel. Het aldaar onder a gestelde spreekt 
voor zich zelf. Het gestelde onder b is reeds in het algemeen 
gedeelte van deze memorie toegelicht. Het gestelde onder c 
zal b.v. worden toegepast, indien een ziekenfonds geen afde-
ling vrijwillige verzekering heeft, welke aan de te stellen eisen 
voldoet en niet bereid is in die toestand verandering te bren-
gen. Het gestelde onder d is opgenomen, omdat er nog enkele 
algemene ziekenfondsen zijn, bij welke de verzekerden geen of 
vrijwel geen invloed hebben op de gang van zaken. Deze fond-
sen zullen dus hun structuur moeten wijzigen, voordat zij vol-
gens de wet kunnen worden toegelaten. Hoever de invloed der 
verzekerden moet gaan, laat het ontwerp, blijkens de woorden 
„een redelijke mate", enigszins in het midden. Hierover kan 
het best worden geoordeeld voor elk geval afzonderlijk. Zoals 
de ondergetekende in het algemeen gedeelte van deze memo-
rie heeft gezegd, acht hij een stringente regeling van de be-
stuursformatie van de ziekenfondsen niet nodig. Het gestelde 
onder e ten slotte kan van belang zijn, indien bij voorbeeld 
de verzoekende instelling door haar structuur of bestuursfor-
matie te weinig waarborgen biedt voor een behoorlijke uitvoe-
ring der wet. 

Na hetgeen in het algemeen gedeelte dezer memorie is op-
f^emerkt zou het onjuist zijn, indien de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid zich bij zijn beslissing inzake de 
toelating van een ziekenfonds mede zou laten leiden door de 
vraag van het specifiek karakter van een bepaald ziekenfonds. 
Alleen de in artikel 34 geformuleerde gronden mogen tot een 
weigering leiden. 

Dat de Ziekenfondsraad over elke aanvrage moet worden 
gehoord, is in artikel 34 tot uiting gebracht. 

Tegen een weigering van toelating staat ingevolge artikel 
77 beroep op de Kroon open. 

Artikel 35. Aan het stellen van voorwaarden, waartoe dit 
artikel de mogelijkheid wil bieden, zal vermoedelijk weinig be-
hoefte bestaan. Toch lijkt het gewenst deze mogelijkheid open 
te laten. Te denken is b.v. aan het geval, dat een instelling 
materieel aan alle vereisten voldoet, doch slecht geredigeerde 
statuten en reglementen inzendt. Het kan dan ter voorkoming 
van onnodig uitstel nuttig zijn de instelling dadelijk toe te la-
ten, onder voorwaarde van inzending binnen een te stellen ter-
mijn van verbeterde statuten en reglementen. 

De beroepsmogelijkheid van artikel 77 geldt ook indien een 
toelating onder voorwaarden wordt verleend. 

Artikel 36 en 37. De inhoud van deze artikelen spreekt 
voor zich zelf. 

Artikelen 38 en 39. Een goede informatie van de Zieken-
fondsraad betreffende de gang van zaken bij de onder-
scheidene ziekenfondsen is een eerste vereiste voor het op 
doeltreffende wijze uitoefenen van het toezicht. De voorge-
stelde artikelen 38 en 39 kunnen daartoe bijdragen, naast de 

andere informatiebronnen als jaarverslagen en persoonlijke 
contacten tussen functionarissen van de Ziekenfondsraad en 
van de ziekenfondsen. 

Bij het eerste lid van artikel 39 is ook de strafbepaling in 
artikel 87 van belang. 

Instellingen, waarop het tweede lid van artikel 39 doelt, zijn 
b.v. controle-instituten opgericht door twee of meer zieken-
fondsen, bureaus voor het uitrekenen en controleren van kos-
ten van recepten, enz. 

Artikel 40. Uiteraard is het niet de bedoeling, dat de Zie-
kenfondsraad min of meer volledige regelen stelt t.a.v. de in 
dit artikel onder a en c genoemde punten. Zo veel mogelijk 
moeten de ziekenfondsen op deze punten worden vrijgelaten. 
Enige algemene regelen lijken echter gewenst. Men mag 
aannemen, dat de Ziekenfondsraad te dezer zake steeds over-
leg zal plegen met de organisaties der ziekenfondsen. De 
Kroon kan eventueel door middel van haar schorsings- en ver-
nietigingsrecht een te gedetailleerde bemoeiing van de Zieken-
fondsraad voorkomen. 

Het bepaalde onder c laat uiteraard de bevoegdheid van het 
College van Rijksbemiddelaars onverlet. 

Artikel 41. De vergoeding voor de door het ziekenfonds 
verrichte werkzaamheden ten behoeve van derden zal hoog 
genoeg moeten zijn om de kosten te dekken; anders zouden de 
gelden der verzekering worden gebruikt voor doeleinden, 
waarvoor zij niet zijn bestemd. 

Artikel 42. Aan dit artikel is in het algemeen gedeelte van 
deze memorie reeds een beschouwing gewijd. Naast de leve-
ring van kunst- en hulpmiddelen noemt het artikel de ver-
zorging van het ziekenvervoer, hoewel er nog geen zieken-
fondsen zijn, die zich hiermede bezig houden. 

Het tweede lid omschrijft wat men in het algemeen onder 
„indirecte deelneming" aan werkzaamheden als hier bedoeld 
kan verstaan. 

Ter toelichting op de laatste zin van het tweede lid zij op-
gemerkt, dat hier gedacht wordt aan de situatie, dat een zie-
kenfondskantoor en b.v. een optiekzaak praktisch aan elkaar 
grenzen en dezelfde ingang hebben. Een dergelijke situatie is 
naar het oordeel van de ondergetekende ongewenst, ook indien 
juridisch het ziekenfonds en de optiekzaak los van elkaar 
staan. De mogelijkheid van een toestemming van de Zieken-
fondsraad, vermeld in deze zin, is bedoeld voor uitzonderings-
gevallen, waarin weliswaar een ziekenfondskantoor en een op-
tiekzaak in een zelfde (groot) gebouw zijn gevestigd, doch 
voor het oog duidelijk van elkaar gescheiden zijn en ook niet 
door dezelfde ingang betreden behoeven te worden. 

Tegen een beslissing als bedoeld in het vierde lid van ar-
tikel 42 staat beroep open op grond van artikel 77. 

Artikel 43. Dit artikel behoeft geen nadere toelichting, na 
hetgeen hierover in het algemeen gedeelte is gezegd. 

VIERDE HOOFDSTUK 
Overeenkomsten 

Artikel 44. Voor de algemene toelichting op de strekking 
van dit artikel en de volgende vijf artikelen moge de onder-
getekende verwijzen naar § 5. sub g, van het algemeen ge-
deelte van deze memorie. 

Zoals daar reeds is opgemerkt, maakt artikel 44 geen 
onderscheid tussen de groepen van personen, die van ouds als 
de „medewerkers" worden aangeduid, en andere groepen van 
personen of instellingen. 

Voor het overige komt de formulering van het artikel over-
een met de bestaande situatie, ook voor wat betreft de aard 
van de te sluiten overeenkomsten. 

Voor wat betreft het eveneens reeds vroeger toegelichte 
derde lid wordt nog verwezen naar de beroepsmogelijkheid, 
vervat in artikel 77. 
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Artikel 45. Dit artikel beoogt de totstandkoming van vol-

ledige contracten te bevorderen. Zoals reeds is opgemerkt, zijn 
deze tot dusverre nog niet afgesloten. 

Bepalingen over honoraria en tarieven vallen onder letter b 
van het artikel. 

Door het opnemen in de contracten van bepalingen als be-
doeld onder letter e, zal het plotseling intreden van een periode 
zonder overeenkomsten worden voorkomen. 

Artikel 46. Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

Artikel 47. Naast de van ouds bekende groepen van ,,me-
dewerkers" zijn in het eerste lid de heilgymnasten en mas-
seurs genoemd. 

Als kriterium voor de medewerking aan een bepaald zieken-
fonds geldt volgens het eerste lid niet de woonplaats van de 
arts, enz., doch de plaats van de uitoefening van het beroep. 
Voldoende is dus het houden van spreekuren binnen het werk-
gebied van het ziekenfonds, eventueel het regelmatig ontvan-
gen van patiënten uit het werkgebied en het zo nodig bezoe-
ken van die patiënten in hun woning. Ook de ziekenhuizen en 
verpleeginrichtingen behoeven niet in het werkgebied van het 
fonds gevestigd te zijn; in plattelandsgebieden zal dat vaak 
niet het geval zijn. Wel moet de bevolking van het werkgebied 
van het fonds er regelmatig gebruik van maken. Het eerste 
lid geeft ook de mogelijkheid een ongewenste toeneming van 
het aantal medewerkende personen en instellingen, welke te 
ver uit de buurt wonen of gevestigd zijn, te voorkomen. 

Bij weigering van het ziekenfonds tot het sluiten van een 
overeenkomst, als bedoeld in dit artikel, kan de belanghebben-
de persoon of instelling zich wenden tot de Ziekenfondsraad 
en daarna tot de Kroon (artikel 79 en 77 sub d). 

Een weigering van het ziekenfonds een overeenkomst te 
sluiten kan ook op allerlei andere gronden steunen, b.v. op 
de verwachting, dat de adspirant-medewerker zich niet behoor-
lijk aan de regelingen en contractsbepalingen zal houden of 
op de mening dat het tarief, hetwelk een ziekenhuis berekent, 
te hoog is. In alle gevallen staat tegen de weigering beroep 
open op de Ziekenfondsraad en daarna op de Kroon. 

Verpleeginrichtingen, niet gelegen in of nabij het werkge-
bied van een ziekenfonds, kunnen niettemin zo nodig worden 
ingeschakeld voor de verzorging van verzekerden van dat zie-
kenfonds (artikel 9, zesde lid). Voor ziekenhuizen geldt de 
veel beperkter mogelijkheid, omschreven in het derde lid van 
artikel 9. 

In hoeverre aan de inschakeling van die andere (verder af-
liggende) verpleeginrichtingen en ziekenhuizen behoefte be-
staat, staat ter beoordeling van het ziekenfonds. De belang-
hebbende verzekerde kan met toepassing van artikel 76 
beroep instellen bij de Ziekenfondsraad, indien hij meent daf 
zijn belangen door een afwijzende beslissing van het zieken 
fonds worden geschaad; de verpleeginrichting of het zieken-
huis kan dat niet. 

Het derde lid van het voorgestelde artikel sluit aan bij ar-
tikel 14 en het vierde lid van artikel 44. 

Artikel 48. Dit artikel geldt zoals reeds is opgemerkt, ook 
voor leveranciers e.d. Hier gaat het niet om het sluiten van een 
overeenkomst op verzoek van de persoon of instelling, maar 
op verzoek van het ziekenfonds. 

Indien de in dit artikel bedoelde persoon of instelling be-
zwaar heeft tegen inwilliging van het verzoek, kan hij of zij de 
beslissing van de Ziekenfondsraad en daarna eventueel van de 
Kroon inroepen. Zie artikel 79, tweede lid, en artikel 77, 
sub c. 

Artikel 49. Ook dit artikel is reeds uitvoerig toegelicht. 
Het ontwerp van wet inzake de ziekenhuistarieven gaat van 
dezelfde gedachtengang uit als dit artikel. 

VIJFDE HOOFDSTUK 

De Ziekenfondsraad 

8 1. Algemene bepalingen 

Artikel 50. Het artikel behoeft geen nadere toelichting. 

Artikel 51. Dit artikel is in hoofdzaak ontleend aan ar-
tikel 4 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Het aantal leden 
van de Ziekenfondsraad zal bij ministeriële beschikking worden 
vastgesteld. De ondergetekende bracht elders in deze memorie 
reeds tot uitdrukking, dat het in zijn voornemen ligt het aantal 
leden van de Ziekenfondsraad te stellen op 18. Gelijk bekend 
kent ook de Sociale Verzekeringsraad een dergelijk aantal 
leden. 

Artikel 52. Het artikel is nagenoeg gelijkluidend aan ar-
tikel 11 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 35 
van de Organisatiewet Sociale Verzekering. 

Artikel 53. Dit artikel is grotendeels conform aan de ar-
tikelen 5 en 6 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en aan ar-
tikel 36 van de Organisatiewet Sociale Verzekering. De in-
compatibiliteiten moeten echter nog nader bij algemene maat-
regel van bestuur worden geregeld. Een dergelijk voorschrift 
treft men aan in het eerste lid van artikel 6 van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie. 

Artikel 54. Deze regeling komt overeen met de regeling, 
getroffen in het eerste lid van artikel 10 van de Wet op de Be-
drijfsorganisatie. 

Artikelen 55 t/m 57. Zoals in het algemeen gedeelte van 
de toelichting reeds is vermeld, komen deze artikelen groten-
deels overeen met de artikelen 42 tot en met 44 van de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie. 

Artikel 58. Dit artikel behoeft geen toelichting. 

Artikel 59. Deze regeling komt overeen met de praktijk, 
welke zich heeft gevormd bij de Sociaal-Economische Raad 
en bij de Sociale Verzekeringsraad. 

Artikel 60. Evenals in artikel 40 van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering, is in dit artikel het personeel van het 
secretariaat in dienst van de raad zelf. Tot dusverre werden 
de ambtenaren van de Ziekenfondsraad door de minister be-
noemd; voortaan zal de raad zelf de bevoegdheid heb-
ben personeel in dienst te nemen, te bezoldigen, enz. De status 
van ambtenaar blijft voor dit personeel overigens behouden. 

Artikel 61. Dit artikel stemt overeen met artikel 41 van 
de Organisatiewet Sociale Verzekering. 

Artikel 62. Het eerste lid stemt overeen met artikel 42 van 
voornoemde Organisatiewet. 

Artikel 63. Deze materie is op gelijke wijze geregeld in 
artikel 45 van de Organisatiewet. 

Artikelen 64 t/m 66. Deze artikelen behoeven geen nadere 
toelichting. 

§ 2. Taak en bevoegdheden van de Ziekenfondsraad 

Artikel 67. Dit artikel behoeft geen toelichting. 
Artikelen 68 t/m 70. Deze artikelen bevatten een rege-

ling, voortvloeiende uit het toezicht van de Ziekenfondsraad 
op de ziekenfondsen. Deze bevoegdheid geldt volgens het 
voorgestelde artikel voor alle onderdelen van de werkzaam-
heden van de ziekenfondsen, ook dus voor de vrijwillige en de 
aanvullende verzekering. 
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Wanneer een ziekenfonds zich door een uitspraak van de 
rand ingevolge artikel 68 bezwaard acht, kan het fonds zich 
ingevolge artikel 77 tot de Kroon wenden. 

Het vijfde lid van artikel 68 strekt ertoe de verzekerden van 
zulk een geschil niet de dupe te laten worden. Artikel 69 zal 
uiteraard slechts in zeer bijzondere gevallen gehanteerd wor-
dcn. Het tweede lid van artikel 70 opent de mogelijkheid voor 
de Ziekenfondsraad om erop toe te zien, dat aan alle belan-
gen, welke bij de samenvoeging van ziekenfondsen in het ge-
ding komen, recht wordt gedaan. 

§ 3 . Beheer 

Artikelen 71 tl in 73. Deze artikelen behoeven geen toe-
lichting met dien verstande da; in artikel 73, onder c, d en e, 
enkele nieuwe elementen naar voren worden gebracht. Het 
betreft hier het bekostigen van research, het subsidiëren van 
doeleinden, verband houdend met de volksgezondheid in het 
algemeen en het vormen van een reserve. Deze laatste reserve 
bestaat in de praktijk reeds jarenlang, doch de minister krijgt 
thans de bevoegdheid over de vorming daarvan voorschriften 
te geven. 

ZESDE HOOFDSTUK 

Recht van beroep; schorsing en 
vernietiging van besluiten 

§ 1. Recht van beroep 

Artikelen 74 tl in 80. Deze artikelen behoeven geen toe-
lichting, anders dan in het algemeen gedeelte reeds is geschied. 

S 2. Schorsing en vernietiging van besluiten 

Artikelen 81 tl in 83. Deze artikelen komen overeen met 
de huidige bepalingen van de Wet op de Ziekenfondsraad. 

Z E V E N D E HOOFDSTUK 

Strafbepalingen 

De strafbepalingen zijn in het algemeen gedeelte van de 
toelichting reeds voldoende toegelicht. 

ACHTSTE HOOFDSTUK 

Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 93. Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

Artikelen 94 tl in 99. Deze artikelen zijn in het algemeen 
gedeelte toegelicht. 

Artikel 100. Er zijn ziekenhuizen, welke de geneeskundige 
verzorging voor hun personeel zelf in handen hebben. Voor 
zover deze ziekenhuizen niet zijn aangesloten bij het zieken-
fonds Alzinez wordt ingevolge dit artikel toegestaan, dat 
zij hun kosten voor geneeskundige verzorging van het per-
soneel zelf dragen. Zij behoeven dan geen premie te betalen. 
Dit is overeenkomstig de huidige praktijk, die echter in de 
thans geldende wetgeving geen grondslag vindt. De onderge-
tekende acht het in principe minder wenselijk, dat deze situa-

tie zou blijven bestaan. Daarom is hier bepaald, dat deze uit-
zonderingstoestand nog hoogstens drie jaren kan blijven be-
staan. De ziekenhuizen hebben dan de gelegenheid zich aan de 
voor hen nieuwe situatie aan te passen. 

Artikel 101. Zoals in de eerste paragraaf van deze toe-
lichting is vermeld, is de financiële verhouding tussen de A1-
gemene Kas van de verplichte verzekering en de ziekenfond-
sen een moeilijke materie. In artikel 19 is daarom bepaald, 
dat omtrent de afrekening met de ziekenfondsen bij algemene 
maatregel van bestuur regelen worden gesteld en het is de be-
doeling daaromtrent de Ziekenfondsraad te horen, zoals hier-
boven is gezegd. In artikel 101 wordt nu bepaald, dat, in af-
wachting van de totstandkoming van bedoelde maatregel, de 
afrekening geschiedt op dezelfde wijze als thans. In het tweede 
lid is daaraan echter een nieuwe bepaling toegevoegd omtrent 
de dekking van de kosten van administratie en beheer van 
de ziekenfondsen. De ondergetekende acht het gewenst, dat 
ter bevordering van de efficiency van de administratie en het 
beheer, aan de kosten voor dit doel een grens kan worden ge-
steld. Het bepalen van deze grens wordt aan de Ziekenfonds-
raad overgelaten. 

Artikel 102. Bij de huidige verplichte verzekering is in ar-
tikel 41 van de Ziektewet een indirecte dwang op de verze-
kerden gelegd zich bij een ziekenfonds aan te sluiten. Dit ar-
tikel van de Ziektewet bepaalt namelijk, dat ziekengeld wordt 
onthouden aan degene, die zich niet bij een ziekenfonds 
verzekert. De ondergetekende meent, dat daaraan voor de 
toekomst geen behoefte meer bestaat, aangezien enerzijds ge-
bleken is, dat praktisch alle verzekerden ingevolge de Ziekte-
wet zich bij een ziekenfonds hebben aangesloten en ander-
zijds de Ziektewet de mogelijkheid blijft openen om ziekengeld 
in te houden, wanneer de ziekengeldtrekker zich niet aan ge-
neeskundige behandeling onderwerpt. De ondergetekende acht 
deze laatste mogelijkheid als indirecte drang om zich bij een 
ziekenfonds aan te sluiten al voldoende. 

Artikel 103. Het eerste lid heeft tot strekking de pen-
sioenrechten voor het personeel van de Ziekenfondsraad vei-
lig te stellen. Dit is nodig, omdat volgens het ontwerp de aan-
stelling van het personeel niet meer door de minister, doch 
door de raad zelf zal geschieden. 

De bepaling in het tweede lid is analoog aan die, welke op 
dit stuk gelden voor met de Ziekenfondsraad in zijn nieuwe 
opzet vergelijkbare organen, zoals b.v. de Sociale Verze-
keringsraad. 

Artikelen 104 t/m 106. In deze artikelen worden wijzigin-
gen voorgesteld in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, in 
de Wet op de noodwachten en in de Wet op het Praeventie-
fonds. Waar in deze wetten het Ziekenfondsenbesluit wordt 
genoemd, wordt deze aanduiding vervangen door Ziekenfonds-
wet. Overigens bevat deze bepaling slechts een aanpassing en 
geen materiële wijziging van deze wetten. 

Artikel 107. Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid. 

G. M. J. VELDKAMP. 


