
ALGEMEEN 
De voor het onderhavige wetsontwerp ingestelde bijzondere 

commissie heeft op 23 en 24 januari 1963 de bij dit wcts-
ontwerp belanghebbende organisaties, die verzocht hadden gc-
hoord te worden, in gehoor ontvangen. 

Omtrent de voor alle leden der Kamer toegankelijke ver-
gadering betreffende het ontwerp heeft de commissie de eer, 
als volgt te rapporteren. 

§ 1. Inleiding 

Vele leden stelden er prijs op, hun beschouwingen aan te 
vangen met woorden van waardering aan het adres van de 
Minister naar aanleiding van het feit, dat deze bewindsman 
een ontwerp van wet houdende regelen met betrekking tot de 
ziekenfondsverzekering heeft ingediend. De voor deze indie-
ning in de memorie van toelichting aangevoerde motieven 
— vervanging van het nog steeds van kracht zijnde bezettings-
recht door een op normale wijze via het parlement tot stand 
te brengen wettelijke regeling, alsmede bundeling van het over 
diverse wettelijke regelingen verspreide ziekenfondsrecht in 
één wet — onderschreven zij van harte. Ook 's Ministers 
stelling, dat zodanige wet zal dienen aan te sluiten bij hetgeen 
historisch gegroeid is en in het rechtsbewustzijn van ons volk 
sterk is gaan leven, maakten deze leden gaarne tot de hunne. 
Inderdaad is de verplichte ziekenfondsverzekering een uit-
nemend middel gebleken om in de behoefte aan geneeskundige 
verzorging voor brede lagen van het volk te voldoen en is de 
volksgezondheid daardoor in belangrijke mate gediend. 

Van de bestaande vrijwillige verzekering voor de niet-loon-
trekkenden kan hetzelfde worden gezegd, waardoor eens te 
meer duidelijk wordt hoezeer het ziekenfondswezen in zijn 
geheel een onmisbaar instituut is geworden om in de gezond-
heidszorg voor het grootste deel van ons volk (72,6 pet.) 
mede te voorzien. 

Het uitvoerige historische overzicht, hetwelk de Minister 
heeft ontvouwd over de ontwikkeling van het ziekenfonds-
wezen hier te lande (memorie van toelichting, algemeen ge-
deelte, § 2) maakt duidelijk, zo vervolgden deze leden, dat 
een wettelijke regeling van het ziekenfondswezen reeds sedert 
enkele decennia vóór de tweede wereldoorlog werd nagestreefd. 
Dat de bezettende macht, door eigen motieven gedreven en met 
inbrenging van eigen autoritaire opvattingen, in de oorlogs-
jaren een wettelijke regeling creëerde, heeft wel vrij onver-
wachts de verplichte ziekenfondsverzekering voor de loon-
trekkenden gebracht, doch heeft de normale totstandbrenging 
van een wettelijke regeling ernstig vertraagd. Immers, na de 
oorlog bleken er zoveel verschillen van opvatting omtrent de 
wijze van regeling van het Nederlandse ziekenfondswezen te 
bestaan, dat geen enkele minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid — niettegenstaande herhaalde toezeggingen aan de 
Staten-Generaal, o.a. in Troonredes — het tot de indiening 
van een wetsontwerp bracht, hoewel, zowel uit de kringen van 
de betrokkenen als door de volksvertegenwoordiging, zeventien 
jaar lang onafgebroken op het tot stand brengen van een wette-
lijke regeling werd aangedrongen. Om deze redenen hadden de 
hier aan het woord zijnde leden met te meer voldoening het 
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ontwerp ontvangen en prezen zij de voortvarendheid van de 
huidige bewindsman, die een goed jaar na zijn optreden reeds 
in staat bleek, de Statcn-Gencraal een ontwerp van wet, ver-
ge/.cld van zeer uitvoerige toelichtingen, gegevens en statis-
tieken, voor te leggen. 

Deze leden achtten het niet aan twijfel onderhevig, dat de 
door de bewindsman voor zijn ontwerp gekozen opzet ertoe 
heelt bijgedragen een zo spoedige indiening bij de Kamer 
mogelijk te maken: de zo nauw mogelijke aansluiting bij de 
bestaande situatie en het overnemen van die bepalingen en 
regelingen, welke de Minister geschikt voorkwamen, uit het 
nog steeds geldende Ziekenfondsenbesluit 1941 en de daarop 
steunende nadere regelingen; de „codificatie" van het sedert 
1941 ontstane en overal verspreide ziekenfondsrecht, dat in 
menig opzicht mank gaat aan duidelijkheid en doorlopend tot 
interpretatieconflictcn aanleiding geeft. 

In de vervanging — met behoud van het goede en bruik-
barc — van dit onduidelijke en aanvechtbare bczettingsrecht, 
dat zeventien jaar lang periodiek moest worden verlengd en 
tot het laatste gedeelte van de bezettingsmaatregelen behoort, 
door een sluitende wettelijke voorziening zagen de hier aan 
het woord zijnde leden dan ook een daad, waaraan zij met 
overtuiging en van harte konden medewerken. 

Vele andere leden verklaarden, een passend blijk van waar-
dering voor het doorzettingsvermogen, dat de bewindsman bij 
de voorbereiding van dit wetsontwerp aan de dag heeft ge-
legd, niet achterwege te willen laten. 

Dit gezegd hebbende, meenden zij echter in alle nuchter-
heid als hun zienswijze te moeten uitspreken, dat het ontwerp 
op twee gedachten hinkt: enerzijds codificatie, tevens oprui-
ming van bezettingsrecht, anderzijds de invoering van enkele 
vernieuwingen van nogal ingrijpende aard. Daarnaast wordt 
dan nog in de memorie van toelichting melding gemaakt van 
een adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische P.aad. Deze 
leden achtten het duidelijk, dat een onderzoek naar een volks-
verzekering voor zware geneeskundige risico's tevens mede-
brengt een onderzoek naar de gevolgen voor de bestaande 
verzekeringen, te weten de verplichte, bejaarden-, vrijwillige 
en aanvullende verzekeringen. 

Deze leden konden begrijpen, dat, hoewel in Nederland het 
ziekenfondswezen als geheel doelmatig functioneert, de Minister 
een codificatie van het bestaande nastreeft. Zij konden de Mi-
nister echter niet volgen, indien hij daarnaast op vrij wille-
keurige wijze een aantal vernieuwingen en veranderingen wenst 
in te voeren, die wellicht in de toekomst bij een volledige 
en definitieve wettelijke regeling van het ziekenfondswezen 
nieuwe hinderpalen zullen blijken te zijn bij het nastreven van 
een zo doelmatig mogelijke opzet. 

Had de Minister zich bepaald tot een codificatie van het 
bestaande en had hij daarnaast een definitieve regeling van 
het ziekenfondswezen ter discussie gesteld — bij voorbeeld 
door het aangeven van enkele hoofdlijnen — dan zou naar 
het oordeel van deze leden het ziekenfondswezen daarmee 
meer zijn gediend. 

Daarbij kwam nog, dat de hier aan het woord zijnde leden 
plaats zagen voor de vraag, of de Minister met de vernieu-
wingen, welke hij wenst in te voeren, wel aansluit bij de ont-
wikkeling van de laatste tien jaren. 

Deze leden wilden dus als hun mening vastleggen, dat de 
thans in te voeren Ziekenfondswet niet vooruit dient te lopen 
op de komende ontwikkeling. Zij voegden daaraan toe, dat een 
regeling van het beroepsrecht en een regeling van de samen-
stelling van de Ziekenfondsraad naar hun oordeel in een ont-
werp van wet, hetwelk codificatie van het bestaande nastreeft, 
wel past. 

Sommige leden gaven eveneens als hun oordeel te kennen, 
dat de indiening van het onderhavige wetsontwerp een belang-
rijk initiatief van de Minister mocht worden genoemd. Voor 
dat initiatief spraken zij gaarne hun erkentelijkheid uit, welke 
zich uitstrekte tot de heldere toelichting, welke de bewindsman 
aan zijn geesteskind heeft meegegeven. 

Het tot stand brengen van een wettelijke regeling van de 
ziekenfondsverzekering is — aldus deze leden —• geen een-
voudige zaak. Dat bewijst alleen al de ervaring van voor en 
na de oorlog, en het is ook wel begrijpelijk. Een regeling van 
deze materie grijpt diep in in het leven van afzonderlijke 
personen en groepen en heeft gewichtige gevolgen voor onze 
samenleving. Zulks is ook wel gebleken uit de overvloedige 
stroom van reacties uit de georganiseerde samenleving op het 
onderhavige wetsontwerp. 

Het is ook duidelijk, dat het ingediende ontwerp niet de 
definitieve regeling zal zijn. De Minister erkent dit zelf in 
zijn memorie van toelichting. Hij verschuift b.v. het vraagstuk, 
of deze verzekering moet worden uitgebouwd tot een volks-
verzekering, naar de toekomst. De bewindsman heeft voorts 
aan de S.E.R. een advies gevraagd omtrent het sociale zeker-
heidsbeleid op langere termijn en daarbij gedachten ontwik-
keld over de wenselijkheid om te komen tot een volksver-
zekering voor zware ziektekostenrisico's. 

In deze situatie nu diende naar het oordeel van de hier aan 
het woord zijnde leden het streven gericht te zijn op een be-
perkte doelstelling en ware het met name niet geraden, duide-
lijk controversiële punten thans tot een oplossing te brengen. 
Bij alle grote waardering voor de algemene opzet van het 
ontwerp, meenden ook deze leden, dat de Minister zich in dit 
opzicht minder beperkingen heeft opgelegd dan in een ontwerp 
als dit wenselijk zou zijn en daardoor tot voorstellen is ge-
komen, die bij velen op ernstige bezwaren stuiten. 

Sommige andere leden gaven van dezelfde opvatting blijk. 
Werd door deze leden niet minder hartelijk dan van andere 
zijden ingestemd met het streven, het bezettingsrecht op het 
stuk van de ziekenfondsverzekering door een wettelijke rege-
ling te doen vervangen, en werd de poging om in een wctte-
lijke regeling tegelijkertijd vast te leggen wat in de praktijk 
goed bleek te voldoen hunnerzijds evenzeer gewaardeerd, ook 
zij achtten het niet opportuun, bij deze gelegenheid te trachten 
tevens een aantal hangende problemen op te lossen door prin-
cipiële wijziging van het bestaande dan wel van de tot nu toe 
plaatsgehad hebbende ontwikkeling. 

Deze leden achtten zich in deze zienswijze nog gesterkt, 
nu bedoelde wijzigingen, welke controversiële punten betref-
fen, zonder overleg met betrokkenen en zonder voorafgaand 
advies worden voorgesteld en nu bovendien de voorgestelde 
regeling slechts als een van tijdelijk karakter kan zijn bedoeld 
in verband met zich nog ontwikkelende nieuwe gedachten, 
waaromtrent studie en overleg gaande is. 

De vele leden, bij de aanvang van deze paragraaf aan het 
woord, meenden, dat men de Minister bezwaarlijk als fout 
kan aanrekenen, dat hij van deze gelegenheid gebruik heeft 
gemaakt om enkele wijzigingen voor te stellen, die hem ge-
wenst voorkwamen, hoe men ook over de materie denkt. Het 
doorhakken van enkele knopen en het opheffen van bestaande 
hiaten leek hun juist, zeker als zij bedachten, dat mede ten ge-
volge van deze knelpunten een wettelijke regeling zo lang op 
zich heeft laten wachten en het niet-regelen bij deze gelegen-
heid van de onderhavige kwesties vermoedelijk weer een uit-
stel van vele jaren zou betekenen. Hierbij dachten zij in het 
bijzonder aan de regeling van het beroepsrecht en de kwestie 
van de werkgebieden. 

De hier aan het woord zijnde leden achtten de vraag be-
grijpelijk, waarom de Minister niet met een beperkte volks-
verzekering voor geneeskundige verzorging is gekomen, nu 
hij voorstelt de verplichte ziekenfondsverzekering voor loon-
trekkenden en enkele andere groepen, benevens de afzonder-
lijke ziekenfondsverzekering voor bejaarden en tenslotte de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering (overwegend kleine zelf-
standigen) in één wet onder te brengen, daarvoor een uni-
form verstrekkingenpakket vast te stellen en een groot aantal 
uniforme uitvoeringsregelen aan de ziekenfondsen op te leggen. 
Ofschoon niet op het standpunt staande, dat een beperkte 
volksverzekering onaanvaardbaar ware, konden zij de drie-
soortige verzekering binnen het wetsontwerp echter wel aan-
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vaarden, omdat zij de redenen welke de Minister (memorie 
van toelichting, blz. 2, linkerkolom) aangeeft voor het nog 
niet begaan van de weg der volksverzekering, steekhoudend 
achtten. Of er een algehele of beperkte volksverzekering voor 
geneeskundige verzorging tot stand moet komen en in welke 
vorm wensten zij mèt de Minister te beoordelen nadat het aan 
de S.E.R. gevraagde advies zal zijn uitgebracht over de wense-
Jijkheid van het tot stand brengen van een volksverzekering voor 
zogenaamde zware risico's in het vlak der geneeskundige ver-
zorging, over de wijze van financiering en uitvoering van een 
zodanige verzekering en over de consequenties, die de tot-
standbrenging ener volksverzekering voor zware risico's heeft 
voor de bestaande (ziekenfonds)-verzekering. Zij achtten het 
derhalve niet verantwoord, een wettelijke regeling van het 
ziekenfondswezen thans uit te stellen tot het tijdstip waarop 
de studie over een volksverzekering zal zijn beëindigd en de 
consequenties uit die studie nader zullen zijn geconcretiseerd. 

Verscheidene leden zouden het op hoge prijs stellen, indien 
de Minister het standpunt van het kabinet zou uiteenzetten 
ten aanzien van de nieuwe visie op het ziekenfondswezen, 
zoals die naar voren gebracht is in het in maart 1963 ver-
schenen geschrift nr. 10 van de prof. mr. B. M. Telders-
stichting Het Ziekenfondswezen in Nederland; ontwikkeling en 
perspectieven. 

Uit vermelde publikatie blijkt duidelijk — aldus de hier aan 
het woord zijnde leden — dat de huidige organisatie van de 
ziekenfondsverzekering geenszins bevredigend kan worden 
geacht. Zo wordt in het vierde hoofdstuk uitvoerig ingegaan 
op het feit, dat als gevolg van een aantal factoren — waarvan 
de uitbreiding van het ziekenfondswezen wel een van de be-
langrijkste is — na de oorlog de behoefte aan medische ver-
zorging sterker is toegenomen dan de mogelijkheid om in die 
behoefte te voorzien. Dit heeft volgens het rapport zowel met 
betrekking tot de kwaliteit als ten aanzien van de kosten der 
geneeskundige hulpverlening belangrijke consequenties gehad. 

In de eerste plaats ontstaat daardoor een permanente over-
belasting van het medische bestel, hetgeen er in het algemeen 
toe leidt dat de arts en met name de huisarts zijn werk in 
haast en drukte moet verrichten. Gemiddeld staan voor een 
patiënt, die de huisarts bezoekt, niet meer dan vijf minuten 
ter beschikking; in vele gevallen duurt het contact zelfs niet 
langer dan 2 a 3 minuten (blz. 182 van vermeld geschrift). 
De kans op het maken van vergissingen wordt daardoor groter, 
terwijl bovendien het persoonlijke element in de geneeskunst 
— dat van essentieel belang is —- verloren dreigt te gaan. De 
overbelasting van de huisarts leidt er voorts toe, dat dikwijls 
onnodig naar de specialist wordt verwezen, waardoor het pro-
bleem slechts wordt verplaatst. 

Een tweede gevolg van de wanverhouding tussen vraag en 
aanbod van medische diensten is — naar in het geschrift op 
blz. 194 e.v. wordt aangetoond — een sterke stijging van de 
kosten der geneeskundige verzorging geweest. Voor een deel 
is dit te wijten aan de toeneming van de hoeveelheid werk, 
maar voor een deel — en met name in de particuliere sector, 
die toch nog altijd bijna 30 pet. van de bevolking omvat — 
weerspiegelt de kostenstijging de verhogingen van de tarieven. 

De hier aan het woord zijnde leden achtten het daarom 
wenselijk om zich, nu men het ziekenfondswezen in een nieuwe 
wettelijke regeling wil onderbrengen, ter dege rekenschap te 
geven van de vraag in hoeverre het thans bestaande stelsel 
wijziging behoeft. Dit geldt des te meer, waar ook het in-
gediende wetsontwerp op drie essentiële punten (samenstelling 
van de Ziekenfondsraad, het draagkrachtbeginsel voor de 
premie voor de vrijwillige verzekering, de vrijheid van werk-
gebied) wijzigingen in het bestaande systeem wil aanbrengen 
en dus stellig méér beoogt dan enkel te codificeren wat reeds 
geldt. 

In aansluiting op de gedachtengang van het geschrift van 
de Teldersstichting bepleitten deze leden derhalve de invoering 
van een beperkt eigen risico voor de verzekerden, b.v. een 
bepaald bedrag per gezin, met dien verstande dat voor degenen 
met een inkomen beneden een bepaald minimum de huidige 

volledige verzorging gehandhaafd blijft. Op die manier wordt 
op het clement van de persoonlijke verantwoordelijkheid in 
de ziekenfondsverzekering weer meer de nadruk gelegd. De 
verzekerde moet dan weer een zichtbaar offer brengen voor de 
verkregen hulp, terwijl tevens een juister evenwicht lussen 
vraag en aanbod van medische diensten kan worden bereikt; 
juister bedoeld in deze zin, dat de toeneming van de vraag 
naar medische verzorging enigszins wordt afgeremd. Het hicr-
tegen veelal — ook in de memorie van toelichting (blz. 16, 
rechterkolom en 17) — aangevoerde argument, dat het 
verkeerd zou zijn de vrije loop naar de huisarts te bemoei-
lijken door het vragen van een — zij het ook beperkte — 
vergoeding, leek deze leden weinig steekhoudend. Wanneer 
de artsen worden overstelpt met routineonderzoeken van 2 tot 
3 minuten en gemiddeld niet meer dan 5 minuten bcschik-
baar hebben voor een patiënt, helpt het niet veel of deze vlug 
naar de dokter loopt. Een voortdurende overbelasting van 
de artsen brengt waarschijnlijk meer nadelen met zich mee 
dan een beperkte bijbetaling. Een zeker eigen risico aan de 
voet ligt ook in de lijn van de maatschappelijke ontwikkeling. 
Bij de gestadige toeneming van de welvaart ligt het voor de 
hand, dat bepaalde risico's, die vroeger alleen gemeenschap-
pelijk konden worden gedragen, nu voor een deel door de 
patiënten zelf worden opgevangen. 

Deze leden vroegen voorts, of het niet gewenst zou zijn 
de verplicht verzekerden een ruimere keuze te geven ten aan-
zien van de wijze, waarop zij zich verzekeren. In het geschrift 
van de Teldersstichting (blz. 233—234) wordt in dit verband 
gewezen op de mogelijkheid, de verplicht verzekerden de keuze 
te laten tussen de traditionele ziekenfondsverzekering en een 
aan wettelijke regelen gebonden ziektekostenverzekering. De 
persoonlijke verantwoordelijkheid zou ook op die manier 
duidelijk haar plaats kunnen krijgen in het ziekenfondsbestel. 

Zeer vele leden meenden, dat van een ,,nieuwe visie op het 
ziekenfondswezen" in bovenbedoeld geschrift van de Telders-
stichting nauwelijks kan worden gesproken en dat, voor zover 
zulk een visie daarin wel aanwezig ware te achten, die visie 
de weg wees naar een weinig aantrekkelijke oplossing. 

Overheidspersoneel. Met betrekking tot de bekende strijd-
vraag, of de ambtenaren — voor zover hun bezoldiging de loon-
grens niet te boven gaat — in dan wel buiten de verplichte zie-
kenfondsverzekering dienen te vallen, was een aantal leden door 
de uiteenzetting in de memorie van toelichting zeker niet over-
tuigd van de juistheid van het door de Regering ingenomen 
standpunt. Dit wilde niet zeggen, dat zij daarom zonder meer 
alle argumenten van de minderheid der Status-commissie, om 
de ambtenaren onder de verplichte ziekenfondsverzekering te 
brengen, onderschreven. Zij vroegen echter wel: 

a. of de ziekenfondsverzekering inderdaad afbreuk doet aan 
de eigen status van de ambtenaren dan wel deze in gevaar 
brengt; 

b. of en waarom voor ambtenaren met dezelfde economi-
sche draagkracht als andere burgers niet op dezelfde wijze in 
hun ziekteverzorging zou kunnen worden voorzien; 

c. of en waarom de door de Minister zo geprezen vrijheid 
van keuze van vcrzekerings-(verzorgings)-orgaan door de Re-
gering niet nodig wordt geacht voor de overheidsdienaren, 
hetgeen toch een verregaande inconsequentie betekent; 

d. of het van overheidswege buiten de ziekenfondsverzeke-
ring houden der ambtenaren niet als discriminerend voor de 
ziekenfondsverzekering wordt gevoeld door een groot deel der 
bevolking, aan wie deze verzekering dwingend wordt opgelegd; 

e. of in het licht van een vermoedelijk komende volksver-
zekering niet reeds thans de eerste stap op de weg naar een 
„normaal meedoen" der ambtenaren moet worden gezet? 

Met grote belangstelling zagen deze leden naar de beant-
woording van deze vragen uit, ten einde hun standpunt te 
dezer zake nader te kunnen bepalen. 

Vele leden, die een codificatie van de bestaande zieken-
fondswetgeving voorstonden, konden zich op die grond met 
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het door de Regering inzake het overheidspersoneel inge-
nomen standpunt verenigen. 

Verschillende andere leden konden zich met het door de 
Regering ingenomen standpunt eveneens zeer wel verenigen. 
Zij gingen er gaarne mee akkoord, dat de Minister ervan heeft 
afgezien de ambtenaren onder de ontworpen wettelijke regc-
ling te brengen. 

Sommigen dezer leden achtten zulks trouwens geheel pas-
send in de huns inziens wenselijke beperking van de opzet 
der te treffen wettelijke regeling. 

De positie van het overheidspersoneel ten aanzien van ziekte-
kostenverzekering verkeert nog in een ontwikkelingsstadium, 
waarin de discussie nopens de daarbij in geding te brengen 
beginselen volop gaande is. De tijd om te beslissen, welke 
principieel en zakelijk de meest verkieslijke oplossing zal zijn, 
achtten deze leden derhalve nog geenszins aangebroken. 

Zeevarenden. Algemeen werd de vraag gesteld, of de 
Regering bij nader inzien van oordeel is, dat met het oog op 
de zeer bijzondere omstandigheden van de zeelieden van koop-
vaardij en zeevisserij de bereids ter kennis van de Minister 
gebrachte wijzigingen op diverse onderdelen van het wets-
ontwerp dienen te worden aangebracht, welke bepleit zijn 
door de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, en 
grosso modo neerkomen op bestendiging van de huidige 
situatie ten aanzien van deze categorie. 

In geval van een geheel of ten dele ontkennend antwoord 
op deze vraag zou men gaarne, met betrekking tot elke door 
vermeld fonds naar voren gebrachte doch door de Minister 
niet voor inwilliging vatbaar geachte wens afzonderlijk, de 
redenen voor 's Ministers afwijzende standpunt vernemen. 

§ 2. De beginselen der verplichte verzekering 

In de memorie van toelichting is uitvoerig aandacht besteed 
aan het publiekrechtelijk karakter, hetwelk de wettelijke ver-
plichte ziekenfondsverzekering volgens de bewindsman nood-
zakelijkerwijs zal moeten dragen (blz. 4 en 22). Zo wordt ge-
steld: „Wanneer men erkent, dat de verplichte ziekenfonds-
verzekering, zoals deze zich in Nederland heeft ontwikkeld, 
het karakter draagt van een verplichte sociale verzekering ter 
realisering van een belangrijk stuk volksgezondheid 
dan betekent dit, dat die verplichte verzekering zich in be-
langrijke mate dient aan te sluiten bij de rechtsvorm der 
sociale verzekering, welke publiekrechtelijk geaard is" (blz. 4, 
linkerkolom). 

Deze stelling nu achtten vele leden niet of nauwelijks ge-
adstrueerd. Waarom, zo vroegen zij, zou men het verplichte 
sociale verzekeringskarakter van de verplichte ziekenfonds-
verzekering dienen te erkennen? En als men dit uitgangspunt 
nu eens niet aanvaardt, wat dan? 

Voorts was het voor de hier aan het woord zijnde leden 
nog een vraag, of 's Ministers conclusie juist is, dat, indien 
het sociale verzekeringskarakter al zou moeten worden erkend, 
daarmee dan ook de rechtsvorm der sociale verzekering, die 
publiekrechtelijk geaard is, voor de verplichte ziekenfonds-
verzekering dient te worden overgenomen. Hierover zouden 
deze leden van de Minister toch wel gaarne een nadere uit-
eenzetting ontvangen. Waar, zo vroegen deze leden, komt nu 
in het door de Minister toegedachte karakter en verder ook 
in de concrete vorm van het wetsontwerp tot uiting, dat de 
verplichte ziekenfondsverzekering „een belangrijk stuk volks-
gezondheid realiseert", zoals hij zelf stelt? Deze leden zouden 
er zeer wel van uit kunnen gaan, dat tenminste van een ge-
mengd karakter dient te worden gesproken omdat, naast het 
verplicht zijn van de verzekering voor bepaalde personen, de 
wettelijke premievaststelling en premie-inning, die het sociaal-
verzekeringskarakter aanduiden, vele elementen van verzorging 
aanwezig zijn, die o.a. tot uiting komen in het object der 
verzekering (gezondsheidsverzorging), de verstrekkingen in 
natura en de afsluiting van overeenkomsten met dienstver-
lenende personen en instellingen. De ziekenfondsverzekering 
heeft dus een geheel eigen aard, heeft tenminste een gemengd 

karakter, bevattende zowel elementen van de publiekrechtelijke 
sociale verzekering als elementen van de verzorgingsgedachte 
(gezondheidszorg) in de privaatrechtelijke sfeer. Kan nu op 
grond van dit eigene karakter ook geen eigen rechtsvorm 
worden gecreëerd? Een eigen rechtsvorm, die op dit moment 
overigens reeds bestaat, maar die de Minister bij de onder-
havigc codificatie opzij gezet wil zien, omdat hij het nood-
zakelijk vindt, dat de wettelijk verplichte zieken fonds verze-
kering een publiekrechtelijk karakter zal dragen en het daarom 
wenselijk acht dezelfde rechtsvorm te kiezen, welke bij de 
sociale verzekeringswetten gehanteerd wordt. De Minister toont 
niet aan, waarom het publiekrechtelijk karakter van de ver-
plichte ziekenfondsverzekering noodzakelijk is en al evenmin, 
waarom de rechtsvorm der sociale verzekeringswetten wen-
selijk is. 

De hier aan het woord zijnde leden voerden ter adstructie 
van deze hun zienswijze het volgende aan. 

De eerste en wellicht grootste moeilijkheid ontstaat reeds 
over het eerste element waarop naar 's Ministers oordeel het 
publiekrechtelijk karakter steunt, nl. het van rechtswege ver-
zekerd zijn van de verplicht-verzekerde. Wat betekent dit? De 
Minister zegt in de memorie van toelichting: „Het van rechts-
wege verzekerd zijn houdt in, dat de verzekerde vanwege het 
enkele feit, dat hij aan de in de wet gestelde eisen voldoet, ver-
zekerd is . . . . In de gekozen opzet van het wetsontwerp komt 
derhalve niet via het ziekenfonds de verzekering tot stand, aan-
gezien deze van rechtswege aanwezig is" (blz. 22, linker-
kolom). Welke zijn nu de in het wetsontwerp gestelde eisen? 
Artikel 3 geeft daarvoor alleen: het verplicht verzekerd zijn 
ingevolge de Ziektewet of het aangewezen zijn door algemene 
maatregel van bestuur. Indien iemand derhalve verplicht ver-
zekerd wordt ingevolge de Ziektewet, is hij daarmede van 
rechtswege verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. Maar waar, 
bij wie, bij welk orgaan is hij dan van rechtswege verzekerd? 
Wie is zijn verzekeraar? Bij de Ziektewet en de andere sociale 
verzekeringswetten is dit duidelijk want daar is ook „van 
rechtswege" — dus in de wet •— het verzekeringsorgaan aan-
gewezen. De aldus van rechtswege verzekerde heeft geen 
orgaan te kiezen, behoeft zich ook niet aan te melden (hij 
kan er niet buiten vallen of buiten blijven); de wettelijke 
verplichte verzekering is te zijnen aanzien naar alle zijden 
„van rechtswege" rond, naar de zijde van de verzekerde voor 
wat betreft zijn verzekeraar in de vorm van een bepaald wet-
telijk orgaan en, naar de zijde van het wettelijk orgaan, voor 
wat betreft het verzekerd zijn van aangeduide verzekerden. Bij 
de ziekenfondsverzekering ligt dat anders, omdat de verze-
kerde zelf zijn verzekeringsorgaan moet kiezen. Het is er niet 
„van rechtswege". Daar komt bij, dat de „van rechtswege" 
verzekerde niet „van rechtswege" verplicht is zich bij een ver-
zekeringsorgaan te melden (artikel 5) . Hij kan dat ook 
nalaten voor kortere of langere tijd of zelfs blijvend. Toch 
is hij „van rechtswege" verzekerd maar wie draagt dan die 
verzekering „van rechtswege"? 

Hierdoorheen speelt dan nog de kwestie van de privaatrech-
telijke status der ziekenfondsen, die toelating moeten vragen 
om als zodanig werkzaam te kunnen zijn en indien zij zijn 
toegelaten, als privaatrechtelijke organen de publiekrechtelijke 
taak moeten vervullen van het verlenen van de wettelijke 
verstrekkingen aan de bij hen geregistreerde van-rechtswege-
verzekerden waarmee zij géén verzekeringsovereenkomst heb-
ben gesloten. De vergelijking, die de Minister trekt met de or-
ganen van de sociale verzekering gaat volkomen mank. Bij de 
ziekenfondsverzekering kiest de verzekerde in vrijwilligheid 
het verzekeringsorgaan en moet de verzekerde zich aldaar aan-
melden, om ingeschreven te worden, waarmede hij met zijn 
gezin tot het ziekenfonds toetreedt; bij de sociale verzekeringen 
is er een wettelijk aangewezen verzekeringsorgaan waarbij de 
werkgever is aangesloten en deze heeft van rechtswege de ver-
plichting, dat de wettelijk verplichte verzekering van zijn werk-
nemers met het verzekeringsorgaan wordt geregeld. In deze 
gevallen behoeft de verzekerde zelf ter zake van zijn verzekering 
geen enkele handeling te stellen; alles is van rechtswege voor 
hem geregeld. 
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Waaróm de Minister bij een zo duidelijk afwijkende situatie, 
structuur en karakter van de ziekenfondsverzekering nu het 
publiekrechtelijk karakter aan die verplichte zickenfondsver-
zekering wil opdringen door het kiezen van dezelfde rcchts-
vorm als bij de sociale verzekeringswetten, nl. het van rechts-
wege verzekerd zijn, vermochten deze leden dan ook voorals-
nog niet in te zien. 

De Minister erkent, zo vervolgden deze leden, dat naar 
veler oordeel de in de wet neergelegde verplichting tot ver-
zekering slechts te verwezenlijken is via het sluiten van ver-
zekeringen, welke naar hun aard het karakter hebhen van 
verzekeringsovereenkomsten in de zin van het Wetboek van 
Koophandel. Hij is het echter met dit oordeel niet eens en 
vindt het onjuist. 

De hier aan het woord zijnde leden daarentegen achtten de 
huidige situatie stellig niet onbevredigend of juridisch onjuist. 

Artikel 1 van het Ziekenfondsenbesluit luidt: 
„Ziekenfondsen in de zin van dit besluit zijn de door de 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid erkende in-
stellingen van iedere aard, welker doel is de uitvoering van de 
verzekering van personen in geval van ziekte overeenkomstig 
de in de volgende artikelen vastgestelde minimumeisen". 

Artikel 2, lid 1 luidt: 
„Ieder, wiens inkomen niet de bij de statuten van het zieken-

fonds of bij enig ander voorschrift vastgestelde inkomensgrens 
te boven gaat, heeft het recht te vorderen, dat hij tot het 
sluiten van een verzekering, als in artikel 1 bedoeld, wordt toe-
gelaten". 

Door deze formuleringen is het karakter der ziekenfondsen 
als vrije, zelfstandige, privaatrechtelijke instituten veilig gesteld 
en buiten discussie. Doch de verplichte ziekenfondsverzekering 
van bij de wet aangeduide personen is evenmin discutabel en 
juridisch evenzeer gewaarborgd. 

Naar het deze leden wilde voorkomen, ware het kiezen van 
een nieuwe rechtsvorm ook niet helemaal in overeenstemming 
met de passages in de memorie van toelichting op blz. 1, 
tweede en derde alinea en op blz. 29, linkerkolom, onder ƒ, 
tweede en derde alinea. Zij zouden het derhalve waarderen, 
indien de Minister zou willen uiteenzetten, waarom hij de 
huidige rechtsvorm niet juist acht en waarom de verplichte 
ziekenfondsverzekering een publiekrechtelijk karakter móét 
dragen. 

De hier aan het woord zijnde leden hadden geconstateerd, 
dat er van vele zijden buiten de Kamer de nadruk op is gelegd, 
dat door dit wetsontwerp de verplichte ziekenfondsverzekering 
zo duideliik, met miskenning van het eigen karakter als instel-
ling op het terrein van de gezondheidszorg, in de richting van 
de sociale verzekering gedrukt dreigt te worden. Als uitingen 
daarvan worden dan aangegeven de regeling van het beroeps-
recht via de Raden van Beroep en de Centrale Raad van 
Beroep, alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad 
door alleen werkgevers en werknemers benevens Kroonleden 
daarin op te nemen. 

Deze leden achtten deze aanduidingen evenwel te inciden-
teel. Zo goed als men het beroep — indien men hiervoor de 
administratieve rechter wil inschakelen — aan de genoemde 
organen kan opdraeen omdat men geen andere of beter pas-
sende organen heeft, zo goed kan men ook naar vrij inzicht 
een onpartijdig college samenstellen, dat de functie van toe-
zichthoudend en adviserend orgaan vervult. 

Volgens deze leden vloeiden de voorgestelde opzet van het 
beroepsrecht en de samenstelling van de Ziekenfondsraad ech-
ter voort uit de gedachtengang van de Minister, welke zij als 
volgt zouden willen weergeven: de Minister heeft bewust via 
de verzekering „van rechtswege", met uitschakeling van het 
aangaan van verzekeringsovereenkomsten via het ziekenfonds, 
de weg van de sociale verzekeringswetten willen betreden: dit 
betekent voor hem, dat er dan slechts twee dragers ziin van 
de verzekering, nl. de werkgevers en de werknemers; de 
Minister heeft ten volle deze consequentie aanvaard en ze ook 

verdedigd; het element van de gezondheidsverzorging, hetwelk 
door de ziekenfondsverzekering wordt gediend, wordt wel ge-
noemd en aan het ziekenfondswezen wordt in dit verband wel 
lof toegezwaaid in de memorie van toelichting, maar het wordt 
niet geconcretiseerd in het ontwerp. Op blz. 14, linkerkolom, 
van de memorie van toelichting heet het, dat „de ziekenfonds-
verzekering een uiterst belangrijke bijdrage levert aan de volks-
gezondheid en ook van het geheel aan instellingen met 
betrekking tot de gezondheidszorg, een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt", waarop volgt: „Zij is een vorm van verplichte 
sociale verzekering, die een belangrijk stuk volksgezondheid 
realiseert en daartoe institutioneel behoort". Het wilde de 
hier aan het woord zijnde leden voorkomen, dat alleen de 
consequentie van het eerste deel uit deze zin is getrokken, 
dat het gemengde karakter is uitgevallen, dat alléén „een 
vorm van sociale verzekering" is overgebleven en dat daarom 
de Minister naast het publiekrechtelijk karakter van de 
sociale verzekering en de rechtsvorm daarvan ook uitsluitend 
de dragers ervan, zijnde de werkgevers en de werknemers, 
aanvaardt. Zij waren tot deze gedachtengang gekomen door de 
redenering van de Minister op blz. 22, rechterkolom, van de 
memorie van toelichting, dat in het van rechtswege verzekerd 
ziin van de werknemers enerzijds en het van rechtswege ver-
plicht ziin tot premiebetaling van de werkgevers anderzijds tot 
uitdrukking komt. dat deze beide groepen de verzekering iuri-
disch en verzekeringstechnisch dragen. „Te zamen brengen deze 
de middelen voor de verplichte verzekering op, te zamen dienen 
zij ook de verplichte verzekering te schragen. De genoemde 
groepen zijn bij de verplichte verzekering niet zijdelings be-
trokken, maar, naar de aard der verzekering, ten principale 
wezenlijk de dragers ervan." Van deze redenering uitgaande 
volgt dan automatisch het beroepsrecht via de administratieve 
rechter van de sociale verzekeringswetten en volgt automatisch 
mede het samenstellen van de Ziekenfondsraad steunend op ge-
noemde partiien, die de „wezenlijke dragers" ziin. aangevuld 
met Kroonleden. Bij deze redenering zou als sluitstuk conse-
quent hebben gepa«t een van rechtswege aangewezen ver-
zekeringsorgaan, gelijk bij de socia'e verzekering. De Minister 
zegt echter: „De ontworpen wettelüke regeling gaat er, in aan-
sluiting aan de historische ontwikkeling, van uit. dat de ver-
ph'ohte ziekenfondsverzekering uitgevoerd wordt door parti-
culiere organen. Bewust is niet gekozen voor publiekrechte1';ke 
— hetzii bedrüfstaksgewijze gedecentraliseerde, hetzii territo-
riaal gedecentraliseerde — uitvoeringsorganen" (memorie van 
toelichting, blz. 5. linkerkolom.) De leden, hier aan het woord, 
meenden hier niet anders dan een dualisme te moeten con-
stateren. 

Heel de onbouw van het wetsontwerp stoelt on het princine 
en de rechtsvorm der «nc-i-ile verzekering met rdi^üekrechteliik 
karakter, maar de uitvoering berust bij particuliere organen, 
d'e in de verzekering geen rol sne'en. geen overeenkomsten van 
dien aard sluiten, alleen registrerende en administratieve or-
ganen ziin. 

Kan de Minister aangeven, zo luidde derhalve hun vraag, 
hoe men verzekerd kan zijn terwijl geen verzekeringsorgaan 
aanwezig is? 

Wordt door deze onzet ook het ei"en karakter van de zieken-
fondsverzekering niet volkomen miskend? Worden de zieken-
fondsen als (verzorgings-)instellingen op het terrein van de 
Gezondheidszorg aldus niet gedenatureerd? Wordt ten slotte 
niet enerziids de ei^en verantwoordeliikheid van de zo hoog 
genrezen solidariteitskrin"en lam gelefd. terwijl anderziids de 
invloed van de "ezondsheidssector ("medische wereld) op het 
ziekenfondsbeleid ten onrechte wordt uitgeschakeld? 

Los van de vraag, of werknemers en werkpevers alleen de 
wezenliike dragers ziin van de verplichte z>ekenfondsverzeke-
png. zouden deze leden gaarne van de Minister vernemen, of 
hü het in het licht van de historische ontwikkeling van het 
Nederlandse /''eVen^^dswe^en en crez'en de binnen deze sector 
gegroeide en bestaande verhoudingen wel verantwoord en op-
portmin acht. de voor«estelde weg te gaan. 

's Ministers conceptie leidde de hier aan het woord zijnde 
leden voorts nog tot de volgende vragen. 
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van wet, in de considerans elke verwijzing naar de begrippen 
gezondheidszorg en geneeskundige verzorging? Acht de be-
windsman de overweging „dat het wenselijk is, regelen vast te 
stellen met betrekking tot de ziekenfondsverzekering" vol-
doende? Koestert de Minister b.v. bezwaren — en, zo ja, welke 
— tegen een overweging welke geredigeerd zou zijn „dat het 
wenselijk is regelen vast te stellen met betrekking tot de ge-
neeskundige verzorging door middel van ziekenfondsverzekc-
ring"? Bij zijn uiteenzetting inzake de adviesaanvrage aan de 
S.E.R. ten aanzien van zware geneeskundige risico's spreekt de 
bewindsman toch ook over „een volksverzekering voor genees-
kundige verzorging" en „een volksverzekering voor zogenaamde 
zware risico's in het vlak der geneeskundige verzorging"? Daar 
wordt derhalve de zaak waarom het gaat direct aangeduid. 

Is nu in de voorgestelde wetstekst voldoende tot uiting ge-
bracht, dat de ziekenfondsen organen zijn op het terrein van 
tic volksgezondheid, dat zij bemiddelingsorganen zijn voor de 
gezondheidszorg, dat zij de geneeskundige verzorging aan de 
verzekerden waarborgen of garanderen? 

Artikel 1 definieert een ziekenfonds als „een instelling, toe-
gelaten overeenkomstig artikel 34 van deze wet" en het eerste 
lid van artikel 34 — waarmee het derde hoofdstuk, getiteld 
„De Ziekenfondsen" aanvangt — luidt: „Een instelling, welke 
als ziekenfonds werkzaam wenst te zijn, moet daartoe worden 
toegelaten door, enz.". Acht de Minister bij nadere overweging 
de formuleringen te dezen aanzien van het huidige Ziekenfond-
scnbesluit niet stellig acceptabeler? Vloeit zijn voorstel om te 
dezen met de huidige formuleringen te breken voort uit het 
gewijzigde uitgangspunt, nl. dat de verplichte ziekenfonds-
verzekering ongeclausuleerd de rechtsvorm van de sociale ver-
zekeringswetgeving dient te volgen? Ook al erkent men, dat de 
ziekenfondsverzekering ongetwijfeld een deel vormt van de 
sociale zekerheid zowel voor loontrekkenden als voor zelf-
standigen, dan blijft toch dit onderscheid, dat de sociale ver-
zekeringen gericht zijn op en behoren tot de sector van de 
loon- resp. inkomensvorming en dat de ziekenfondsverzekering 
een vorm is van loon- resp. inkomensbesteding? 

De leden, hier aan het woord, konden het niet anders zien, 
dan dat het bedrijfsleven in een verwijderd verband hiermee 
staat; de werknemersvakbeweging is niet qualitate qua repre-
sentante van de verzekerden, de werkgevers zijn medc-finan-
ciers, de gezondheidsverzorging van de individuen (inclusief 
vrouwen en kinderen die buiten het bedrijfsleven staan) heeft 
geen rechtstreekse relatie met de onderneming waarin men 
werkt. 

Zij zouden het bijzonder waarderen, indien de Minister 
ook over deze kort samengevatte gedachtengang zijn inzicht 
zou willen kenbaar maken. 

Vele andere leden verklaarden van oordeel te zijn, dat het 
privaatrechtelijke karakter aan de verhouding tussen de ver-
plicht verzekerde en het ziekenfonds dient te worden ont-
nomen. Met de wijze, waarop dit in het wetsontwerp is 
geregeld, konden zij zich verenigen. 

Sommige leden meenden met betrekking tot het onder-
havige onderdeel van de memorie van toelichting te kunnen 
volstaan met de mededeling, daarvan met belangstelling en 
goeddeels met instemming te hebben kennisgenomen. 

Zij aanvaardden het stelsel van verplichte verzekering, mits 
daarin is ingebouwd de vrijheid welke ieder mens fundamenteel 
toekomt als het gaat om de gezondheid van zijn persoon en 
zijn gezin. Dit komt het duidelijkst tot zijn recht in het recht 
op vrije keuze van arts en ziekenhuis. 

Eveneens aanvaardden zij de voorgestelde publiekrechtelijke 
opzet van deze regeling, op grond waarvan de werknemers, 
die er onder vallen, van rechtswege verzekerd zijn. Zij juichten 
het bijzonder toe, dat de Minister in dit kader een regeling van 
het beroep heeft geïntroduceerd. Een dergelijke regeling achtten 
deze leden inderdaad van wezenlijke betekenis en zou huns 
inziens in een reeds lang alom gevoelde behoefte voorzien. 

8 3 . De kring der verplicht verzekerden 

Verscheidene leden zouden gaarne de mening van de 
Regering vernemen over de wenselijkheid, de verplichte verze-
kering niet langer te koppelen aan een dienstverhouding, doch 
aan de hoogte van het inkomen. Daardoor zouden immers 
ook de niet-Ioontrekkendcn, wier draagkracht niet toereikend 
is om de volledige kosten van medische verzorging te dragen, 
automatisch onder de verplichte verzekering vallen. Tevens 
wordt dan ook de onbillijkheid van het huidige verschil in 
premie tussen goedkope verplichte en dure vrijwillige verze-
kering voor mensen, die sociaal en economisch in dezelfde 
positie verkeren, weggenomen. De hier aan het woord zijnde 
leden verwachtten, dat de oplossing van het wetsontwerp, nl. 
de invoering van het draagkrachtbeginsel voor de vrijwillige 
verzekering, in de praktijk op grote moeilijkheden zal stuiten, 
gelijk ter bestemder plaats in dit verslag is uiteengezet. 

Sommige leden merkten op dat, wanneer de behoefte aan 
een zekere wettelijke regeling van de vrijwillige verzekering 
gemotiveerd wordt met een beroep op de omstandigheid, dat 
regelmatig personen uit de verplichte verzekering moeten 
verdwijnen, zonder dat zij gaan behoren tot het deel der be-
volking, dat geacht wordt geen behoefte aan een ziekenfonds-
verzekering te hebben, de vraag rijst of niet ten aanzien van 
de grote meerderheid der hier bedoelde personen een oplossing 
zou kunnen worden gevonden zonder zodanige wettelijke rege-
ling van de vrijwillige verzekering. Ware het niet mogelijk 
werknemers, die,worden gepensioneerd en niet in aanmerking 
komen voor inschrijving in de bejaardenverzekering, alsmede 
weduwen van werknemers onder de verplichte verzekering te 
houden? Het wetsontwerp laat reeds de mogelijkheid, de kring 
der verzekerden buiten de verplicht-verzekerden ingevolge de 
Ziektewet uit te breiden. 

Vele leden vroegen, of naar het inzicht van de Minister 
het sluiten van een verzekeringsovereenkomst met het zieken-
fonds niet per se noodzakelijk zal zijn, m.a.w. of de aan-
melding van de verzekerde bij het ziekenfonds en de inschrij-
ving bedoeld in artikel 5 inderdaad niet anders is dan een 
registrerende en administratieve handeling en of dit voor de 
uitvoering van de wet voldoende zal zijn. Nergens is immers 
bepaald, dat de ziekenfondsen de verplichte verzekering uit-
voeren! Artikel 8 bepaalt wel, dat de ziekenfondsen aan de 
bij hen ingeschreven verzekerden verstrekkingen verlenen, doch 
daar blijkt niet uit, of het verlenen van die verstrekkingen al 
dan niet voortvloeit uit een verzekeringsovereenkomst. 

Deze leden stond de volgende oplossing voor ogen: artikel 2 
bepale, dat ingevolge deze paragraaf verplicht verzekerd is de 
verplicht verzekerde ingevolge de Ziektewet en de daartoe te 
rekenen groepen; artikel 5 bepale, dat de verplicht verzekerde 
ex artikel 2 zich aanmeldt bij een ziekenfonds, dat hem als 
zodanig inschrijft en hem de verstrekkingen garandeert (waar-
borgt) waarop hij ingevolge artikel 8 door de inschrijving 
recht verkrijgt. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden het op prijs 
stellen, indien de Minister over deze opzet in onderling ver-
band van de artikelen 2, 5 en 8 zijn mening zou willen geven. 

Dezelfde leden lieten bedenkingen horen tegen het voorstel, 
dat de „verzekering van rechtswege" bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur zal kunnen worden uitgebreid met be-
paaldc groepen (artikel 3, eerste lid). 

Tot dusver geschiedde de toelating van bepaalde groepen tot 
de verplichte verzekering bij de wet. De hier aan het woord 
zijnde leden zagen een nadere adstructie van de noodzaak c.q. 
wenselijkheid om zodanige delegatie van bevoegdheid door te 
voeren met belangstelling tegemoet. 

De verstrekkingen. Vele leden verklaarden, gaarne er-
mede in te stemmen, dat de bestaande toestand wordt ge-
continueerd en de verstrekkingen in natura worden gegaran-
deerd, dat de ziekenfondsen overeenkomsten sluiten met 
personen en instellingen, die de geneeskundige en daarbij 
behorende verzorging verlenen en waartoe de verzekerden zich 
in voorkomend geval kunnen wenden. Een vraag hunnerzijds 
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was, of artikel 8, dat geen limitatieve doch slechts een algemene 
opsomming bevat van de aard en omvang der verstrekkingen 
in natura, geen aanduiding moet bevatten, dat naast de ver-
strekkingen in natura ook uitkeringen in geld als verstrekking 
kunnen gelden. Gedacht werd met name aan de verstrekking 
„kraamgeld". Wat is hierover het oordeel van de Minister? 

De mededeling in de memorie van toelichting, dat de vraag, 
wat er ter zake van uitbreiding van de verstrekkingen van 
tandheelkundige hulp gedaan kan worden, in overweging is 
(blz. 14, rechterkolom) deed bij verscheidene leden de vraag 
rijzen, of de tijd niet gekomen is, de omvang van de tandhecl-
kundigc verstrekkingen uit te breiden met paradontologische 
behandeling. Zij stelden deze vraag mede naar aanleiding van 
de openbare les van de heer G. Dekker bij de officiële aanvaar-
ding van het ambt van lector in de paradontologie aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht op 9 april 1963, die o.m. zeide: „Zo 
dringt de problematiek van de behandeling der paradontale 
aandoeningen zich onontkoombaar op aan de sociale tandheel-
kunde. Onontkoombaar — het woord houdt een bezorgdheid in, 
die verklaard moet worden. 70—80 pet. van het Nederlandse 
volk behoort tot de ziekenfondsverzekerden en heeft recht op 
beperkte tandheelkundige hulp, die met eenvoudige middelen 
volgens een systematisch rationeel systeem verleend wordt. 
De omvang van de verstrekkingen wordt na overleg tussen 
vertegenwoordigers der professie en ziekenfondsinstanties vast-
gesteld. Het is mijn indruk, dat hierbij de financiële en orga-
nisatorische aspecten een onevenredig grote aandacht vragen, 
en de zuiver tandheelkundige in het gedrang komen. Zeer 
zeker is dit gebeurd met de paradontologische behandeling. 
Tekenend is het betreurenswaardige feit dat de eenvoudigste 
en tevens doeltreffendste hulp, de verwijdering van tandsteen, 
op weinig meer dan symbolische wijze gehonoreerd wordt, 
zodat slechts een tandarts met charitatieve instelling er aan-
dacht aan zal besteden." 

Deze leden meenden, dat het hier gaat om een belang der 
volksgezondheid, nl. het sociale perspectief der paradon-
tologie. 

Dezelfde leden stelden vast, dat het niet in de bedoeling ligt 
als voorwaarde voor het verkrijgen van de verstrekking ,,genees-
kundige behandeling door een huisdokter" te stellen, dat de 
verzekerde in de kosten daarvan moet bijdragen. Volgens de 
redactie van artikel 8 zou het echter wel mogelijk zijn, de ge-
neeskundige behandeling van de huisarts niet meer volgens het 
abonnementssystcem te verzekeren. Deze leden waren er van 
overtuigd, dat dit systeem niet beantwoordt aan het gestelde 
doel, een zo goed mogelijke behandeling van een huisarts. Zij 
vroegen daarom, of de tijd niet gekomen is ook de genees-
kundige behandeling van de huisarts onder het verrichtingen-
stelsel te brengen, waardoor o.m. verspilling wordt tegen-
gegaan en het hulp inroepen van de huisdokter enigszins zal 
worden afgeremd. Zij stelden de vraag, of in artikel 8 de 
mogelijkheid, naast het abonnementsstelsel ook een ander 
stelsel toe te passen, niet uitdrukkelijk zou dienen te worden 
vastgelegd. 

De financiering der verplichte verzekering. Vele leden be-
tuigden hun instemming met het standpunt, dat de keuze van 
de privaatrechtelijke uitvoeringsvorm consequenties moet 
hebben ten aanzien van een zekere financiële zelfstandigheid 
der ziekenfondsen (memorie van toelichting blz. 5, linker-
kolom). Zij achtten het ook juist, gesteld dat de huidige 
regeling niet in alle opzichten bevredigt, naar een beter stelsel 
te streven, waarin aan de ziekenfondsen een zekere financiële 
ruimte wordt gelaten om overschotten naar eigen goeddunken 
te besteden. 

Het zoeken naar en de spoedige invoering van een dergelijke 
meer bij het karakter van het ziekenfonds passende regeling 
achtten zij noodzakelijk. In dit licht konden zij er ook mee 
instemmen, dat over een concrete regeling ter zake overleg 
gepleegd zal worden tussen de ziekenfondsen en de Zieken-
fondsraad en dat een en ander dan overeenkomstig artikel 19 
bij algemene maatregel van bestuur wordt ingevoerd. 

Van andere zijde werd in dit verband herinnerd aan de 

geschiedenis van artikel 21, tweede lid van het Tweede Uit-
voeringsbesluit. Deze bepaling hield in, dat de bij de wcrk-
gevers geïnde premiebedragen elk half jaar door de Comniis-
saris, belast met het Toezicht op de Ziekenfondsen, over de 
algemene ziekenfondsen naar evenredigheid van de bij hen 
aangesloten totaal-aantallen rechtstreeks» en indircct-verzckcr-
den verdeeld moesten worden. Het Tweede Uitvoeringsbesluit 
regelde derhalve de uitkering aan de ziekenfondsen volgens 
vaste maatstaven, i.c. naar rato van hun zielenaantal. 

Deze bepaling werd evenwel na de oorlog bij Koninklijk 
besluit van 25 januari 1946 (Stb. G 21), met ingang van 
1 november 1941 tijdelijk buiten werking gesteld, welk besluit 
ook thans nog geldt. 

Gezien deze ervaring is — aldus de hier aan het woord zijnde 
leden — de voorspelling wel gedaan, dat een algemene maat-
regel van bestuur nimmer tot stand zal komen en dat ook 
artikel 19 bij een latere wetswijziging zal worden ingetrokken. 
Acht de bewindsman bedoelde voorspelling van redelijkheid 
gespeend? 

§ 4. De vrijwillige verzekering 

Vele leden gaven als hun mening te kennen, dat zij een 
aantal wijzigingen, welke op het stuk van de vrijwillige ver-
zekering voorgesteld worden, met name de uniformiteit van 
de verstrekkingen met die der verplichte en bejaardenver-
zekering en de premiëring naar draagkracht uniform voor het 
gehele land, beschouwden als belangrijke verbeteringen, al 
hadden zij nog wel enkele vragen. 

Deze leden stelden voorop, de in het tweede hoofdstuk van 
het ontwerp vervatte driedeling in verplichte verzekering, 
bejaardenverzekering en vrijwillige verzekering te aanvaarden 
op de in de memorie van toelichting daarvoor aangevoerde 
gronden, in aansluiting op de huidige situatie en in afwachting 
van eventuele voorstellen tot invoering van een volksver-
zekering. 

Premie naar draagkracht. Allereerst hadden de hier aan 
het woord zijnde leden zich beziggehouden met de principiële 
vraag of de regeling van de premie bij of krachtens de wet 
niet dusdanig in strijd met het karakter van de vrijwillige 
verzekering moest worden geacht, dat die regeling daarom 
onaanvaardbaar zou zijn. Zij waren tot de conclusie gekomen, 
dat dit evenwel niet het geval behoefde te zijn. 

De steeds verder voortschrijdende noodzaak voor grote 
groepen van ons volk om van de ziekenfondsverzekering ge-
bruik te maken, de hoogte van de premiedruk voor de econo-
misch zwakkeren, de sociaal gezien slecht aanvaardbare grole 
differentie in premiehoogten bij gelijke verstrekkingen brachten 
hen er toe, een regeling ten deze bij wet te aanvaarden, een en 
ander mede gezien in het licht van de voortschrijdende ont-
wikkeling tot wellicht straks één soort ziekenfondsverzekering 
in de vorm van een volksverzekering voor alle burgers beneden 
een bepaalde inkomensgrens en waarin dan de grote genees-
kundige risico's zullen zijn verdisconteerd. Verder is de 
wettelijke regeling van premie en verstrekkingen bij een overi-
gens qua toetreding vrijwillige verzekering geen novum in 
Nederland, omdat de bejaardenverzekering, geregeld bij de 
wet van 19 december 1956, dezelfde reglementering bevat. 
Niet te ontkennen valt, dat een en ander wel een belangrijke 
inperking van autonomie der ziekenfondsen betekent, doch 
zulks kwam deze leden sociaal gezien aanvaardbaar voor. 

Artikel 32 introduceert dan, om de premie naar draagkracht 
zo goed mogelijk te bereiken, een systeem van tariefklassen 
waarvan het aantal en de inkomensgrenzen door de Minister 
worden vastgesteld. Op verzoek van de Commissie heeft de 
minister in bijlage VIII (stuk nr. 5) van de memorie van toe-
lichting een schets gegeven nopens de uitwerking van het 
bepaalde in dat artikel, naar aanleiding waarvan de hier aan 
het woord zijnde leden een paar opmerkingen maakten. 

Vooreerst wezen zij op een novum, nl. dat voor alleen-
staanden en voor verzekerden met medeverzekerden (gezinnen) 
een verschillende premie wordt geprojecteerd; artikel 32, lid 2 
laat dit toe. Dit is geheel afwijkend van de bestaande toestand 



bij de vrijwillige verzekering, doch óók van de toestand bij 
de verplichte verzekering (vast percentage van het loon) en 
bij de bejaardenverzekering (vaste tariefklassen). Dit deed de 
vraag rijzen naar de ratio van de ongelijkheid van systeem 
c.q. van behandeling der verzekerden. Kan de Minister voor 
dit nieuw in te voeren systeem de motieven nader aangeven? 

Het ligt — zo vervolgden deze leden — voor de hand dat, 
wil men de premie voor de laagste inkomensklassen laag hou-
den, de hogere premie-klasscn méér zullen moeten betalen. 
Deze noodzaak heeft de Minister dan uitgewerkt in de ge-
noemde Bijlage VIII. 

De hier aan het woord zijnde leden hadden nu ervaren, dat 
van vele zijden er sterk de nadruk op wordt gelegd, dat er met 
deze prcmie-indeling een sterke uittocht uit de vrijwillige ver-
zekering zal plaatshebben van de personen in de hogere 
inkomensgroepen, omdat zij zich minstens zo voordelig bij 
particuliere zicktckostcnmaatschappijen zullen kunnen verze-
keren. Daarnaast zal dan binnenkort nog een vrij grote groep 
ambtenaren uit de vrijwillige verzekering verdwijnen, omdat die 
een eigen ziektekostenregeling krijgt. Door dit alles, zo luidt 
de gesignaleerde redenering, zal er een ingrijpende anti-selectie 
intreden, welke het draagvlak aanmerkelijk verkleint en de 
premie —- gezien een stijgend risico — aanmerkelijk zal 
moeten doen stijgen. Hierover zouden deze leden gaarne het 
inzicht van de Minister vernemen, zo mogelijk met een uiteen-
zetting inzake de financiële consequenties ten aanzien van de 
premie. 

Op het eerste gezicht leek hun slechts één oplossing mogelijk, 
nl.i dat de overheid, evenals bij de bejaardenverzekering, met 
een belangrijke subsidie aan de vrijwillige verzekering tegemoet 
zou komen om de premie binnen redelijke grenzen te kunnen 
houden. Acht de Minister, zo vroegen zij, dit een gewenste en 
aanvaardbare oplossing? 

Of dit dan ook maatschappelijk gelukkkig te achten zou zijn 
was voor deze leden nog een aparte vraag, omdat daar door-
heen speelt, dat de ziekenfondsverzekering voor loontrekkenden 
ook niet wordt gesubsidieerd en dus ook self-supporting is. 

Van verschillende andere zijden werd opgemerkt, dat men 
uit de aard der zaak met bijzondere belangstelling het antwoord 
van de bewind-man tegemoet zag op de hierboven gestelde 
vraag naar 'diens inzicht omtrent de gesignaleerde beduchtheid 
voo1- de consequenties van een premiëring naar draagkracht, 
doch dat men meende niet te mogen verhelen, die beduchtheid 
volkomen geerend te achten. 

Sommi ce leden — die het consequent zouden achten dege-
nen. aan wie de Minister meer zekerheid wenst te verschaffen, 
onder de verplichte verzekering te brengen — meenden, dat 
de onderhavige voorstellen neerkomen op het opleggen van 
solidariteit bii een vrijwillige verzekering en opnieuw een zware 
last zonden leggen op onder meer ongehuwden en gehuwden 
zonder kinderen. Zij verwachtten voorts inderdaad stellig een 
ingrijpende anti-selectie als hierboven door vele leden was 
geschetst, met een fnuikende uitwerking op het gehele stelsel 
der vrüwilliae verzekering. Om deze redenen hielden deze leden 
het voor wenselijk, ten aanzien van de vrijwillige verzekering 
zo weinig moecliik wettelijke regelen te stellen. Voor 's Mi-
nisters voorstellen op dit stuk konden zij derhalve weinig 
enthousiasme opbrengen: zij drukten zich aldus uit om niet 
reeds aanstonds te verklaren, een en ander onaanvaardbaar te 
achten. 

Sommige andere leden bepleitten op grond van dezelfde 
overwesiinaen eveneens, voor de vrijwillige verzekering het 
huidige premiesysteem thans te handhaven. 

Fen premie naar draagkracht ook voor de vrijwillige ver-
zekering zou huns inriens alleen verwezenlijkt kunnen worden, 
indien zeer belangrijke bijdraeen van de zijde der overheid 
beschikba-ir worden gesteld. Maar dan lijkt het niet juist, enkel 
de vrijwillige verzekering te subsidiëren. In feite zouden de 
verplicht verzekerden dan immers „dubbel" betalen. 

Daarom meenden ook deze leden, dat het goed zou zijn, 
voorshands in de huidige gang van zaken te berusten. Deze 
zaak zou het best opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld 

bij de toekomstige discussie over een geheel nieuwe opzet van 
de ziekenfondsverzekering. 

Verscheidene leden achtten het in het wetsontwerp neerge-
legde systeem niet uitvoerbaar — tenzij men de wegens de 
antiselectie optredende tekorten van de vrijwillige verzekering 
uit de overheidsmiddelen zou dekken •—• weshalve zij eerder 
in dit verslag bepleit hadden, de verplichte verzekering niet 
langer te koppelen aan een dienstverhouding doch aan de 
hoogte van het inkomen. 

Vele andere leden stelden bij hun beschouwingen over dit 
onderwerp voorop, een zo groot mogelijke overeenkomst van 
verstrekkingen en premiebetaling bij de vrijwillige verzekering 
met die bij de verplichte verzekering voor te staan. Dat voor 
een vrijwillige verzekering dienaangaande voorschriften worden 
gegeven, achtten zij aanvaardbaar. 

Evenwel ligt ten aanzien van de solidariteit van de kringen 
van verzekerden de zaak niet gelijk. Bij een verplichte verzeke-
ring kan de solidariteit bepaald worden. Bij een vrijwillige kan 
men niet ongestraft de solidariteit voorschrijven. Deze zal be-
tracht worden in de mate, waarin het individu meent aan de 
solidariteit te kunnen voldoen. Daarom heeft het systeem van 
premiebetaling naar draagkracht slechts betekenis, indien de 
laagst betalenden gecompenseerd worden uit anderen hoofde 
dan door de hoogst betalenden. Deze hoogst betalenden zullen 
immers de solidariteit nooit verder op zich willen nemen dan 
tot de kostendekkende premie. Uiterst gevaarlijk is hier de 
stelling om via berekeningen van gemiddelde premieopbrengst 
tot bepalingen te komen. 

Al diegenen, die reeds bij een gemiddelde premie meer be-
talen dan de kostendekkende, zullen een vlucht nemen in de 
ziektekostenverzekering en/of variaverzekering. Daarbij is in 
het geheel niet denkbeeldig, dat men dan tevreden is met een 
verstrekkingenpakket, hetwelk qua inhoud belangrijk minder 
is, dat bij de vrijwillige verzekering en dus in beginsel schadelijk 
is voor een goede volksgezondheidsverzorging. 

Het vraagstuk is, gelijk onderzoekingen binnen de Zieken-
fondsraad reeds hebben aangetoond, slechts op te lossen door 
subsidiëring door de overheid. Gaat men echter van deze stel-
ling uit, dan komt ogenblikkelijk de vraag aan de orde, waarom 
dan de minst draagkrachtigen van de verplichte verzekering 
niet evenzeer gesubsidieerd behoren te worden. 

Een premieklassenstelsel in de vrijwillige verzekering doet, 
aldus deze leden, de behoefte ontstaan aan subsidie vanwege de 
overheid en doorvoering daarvan dient tot gevolg te hebben 
eveneens subsidiëring van de verplichte verzekering. 

Hiernaast meenden deze leden nog een geheel andere op-
merking te moeten maken. De Minister wil een voor alle zieken-
fondsen geldend stelsel van premie naar draagkracht invoeren. 
In elke inkomensklasse zal een premie naar draagkracht gelden, 
welke voor het gehele land hetzelfde is. Op 1 januari 1962 liep 
de premie uiteen van f 2,08 per persoon boven 16 jaar tot 
f 3,50. Dit grote verschil valt te verklaren door verschillen in 
geneeskundige consumptie en door verschillen in aantal mede-
verzekerde kinderen beneden 16 jaar. Het ware naar het oor-
deel van deze leden verstandiger geweest, alsvorens over te gaan 
tot een zo sterke uniformering in de vrijwillige verzekering na 
te gaan of en in welke mate de door de Minister voorgestane 
solidariteit verantwoord is. Daarbij ware ook de hoogte der 
kinderbijslagen in de beschouwing te betrekken. Deze leden 
hadden op dit punt nog geen definitief oordeel, doch zij waren 
wèl van mening, dat bij een definitieve regeling — nu ook zelf-
standigen kinderbijslag krijgen — de vraag dient te worden 
gesteld, of een premie naar draagkracht en onafhankelijk van 
het aantal kinderen nog juist is, waarbij wellicht de hoogten 
der kinderbijslagen mede in de beschouwing dienen te worden 
betrokken. 

De financiering. Vele leden verklaarden zich niet zulke grote 
voorstanders van het voorgestelde systeem, dat de financiering 
van de ziekenfondsen kan geschieden door middel van begro-
tingen, welke ingediend worden en gehonoreerd door een cen-
trale kas. 
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Wanneer de centralisatie zover wordt doorgevoerd voor de 
verzekeringen als nu in het wetsontwerp is opgenomen, dan is 
het begrotingsstelsel niet zo'n aantrekkelijke aangelegenheid. 
Afwerking van dit stelsel brengt mede, dat bepalingen worden 
gemaakt hoe te handelen bij eventuele tekorten en overschotten. 
Kegeling daarvan verschilt dan niet veel meer van betaling van 
gemaakte kosten. Ziet de Minister dit anders? 

Vele andere leden constateerden, dat het sluitstuk op de ge-
projecteerde premieregeling volgens de bewindsman gevonden 
zal moeten worden in een onderlinge verevening, want het ene 
ziekenfonds zal met de gestelde premiën overschotten kweken 
en het andere ziekenfonds zal met ernstige tekorten werken. 

Nu zijn er twee factoren, die de hoogte der premie bij de 
ziekenfondsen bepalen en bij de ziekenfondsen zeer verschillend 
liggen, nl.: de kosten per verzekerde, afhankelijk van de genees-
kundige consumptie en de hoogte van de lokaal en regionaal 
geldende tarieven (o.a. ziekenhuizen), alsmede de kinderfactor, 
dat wil dus zeggen het gemiddeld aantal niet-betalenden (kin-
deren), dat men in de premie moet „meenemen". 

Om een sociaal verantwoorde, landelijk uniforme en naar 
draagkracht gestelde premie in te voeren, leek deze leden een 
verevening aanvaardbaar doch het wilde hun voorkomen, dat de 
wet ten minste enkele criteria dient aan te geven aan de hand 
waarvan de verevening zal plaatshebben; dit alles mede in het 
licht van de vraag, hoe de financiële zelfstandigheid van de 
ziekenfondsen ten aanzien van de vrijwillige verzekering zal 
zijn. 

Indien de Minister zelf heeft gepleit voor een ander systeem 
tot het verkrijgen van een grotere financiële zelfstandigheid 
voor de ziekenfondsen met betrekking tot de verplichte ver-
zekering, dan spreekt de noodzakelijkheid voor de vrijwillige 
verzekering nog duidelijker. Toch zwijgt én de wet én de memo-
rie van toelichting hierover. Wel noemt artikel 32, lid 7, de 
mogelijkheid van een inhaalpremie om eventuele tekorten over 
enig jaar te kunnen dekken, maar over een regeling ten aanzien 
van eventuele overschotten, enigerlei vorm van reservering en 
financiële zelfstandigheid wordt in deze paragraaf niet gespro-
ken. Naar het oordeel van deze leden zou de wet ook deze aan-
gelegenheid duidelijk dienen te omlijnen, te zamen met de 
criteria betreffende de verevening, over welke zaken overigens 
overleg met de ziekenfondsen vóór de totstandkoming van de 
in artikel 32, lid 6, bedoelde algemene maatregel van bestuur 
huns inziens in de wet dient te worden vastgelegd. 

Gaarne vernamen deze leden, hoe de Minister over een der-
gelijke nadere uitwerking denkt. 

De verhouding tussen ziekenfonds en verzekerde. Vele 
leden hadden vastgesteld, dat artikel 27, eerste lid, geen ver-
plichting voor het ziekenfonds bevat tot het aangaan van een 
overeenkomst, hetgeen in de memorie van toelichting nog eens 
uitdrukkelijk wordt onderstreept (blz. 39, rechterkolom). Hoe 
kan dan echter de Ziekenfondsraad een ziekenfonds ontheffen 
van de verplichting tot het aangaan van overeenkomsten, zoals 
dat in artikel 27, lid 3, is vastgelegd? 

A contrario redenerend, zo vervolgden deze leden, zou trou-
wens uit artikel 28 afgeleid kunnen worden, dat een verzekerde, 
die niet van een ander ziekenfonds overkomt, niet ingeschreven 
behoeft te worden. Verder biedt artikel 29 het ziekenfonds de 
mogelijkheid, de overeenkomst op grond van statutaire bepa-
lingen op te zeggen. Móét dit dan niet betekenen, dat het zie-
kenfonds ook overeenkomsten kan weigeren en dient dit in 
artikel 27, lid 1, niet tot uitdrukking te komen? 

Dezelfde leden achtten het voorts op zijn minst merkwaardig, 
dat artikel 27, lid 4, iedere medische selectie verbiedt. 

Dat iemand, die nooit verzekerd is geweest, steeds zonder 
selectie in een vrijwillige verzekering zou moeten worden inge-
schreven, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, zouden zij 
gaarne nader toegelicht zien. 

Dit kan namelijk de weg openzetten naar allerlei misbruiken, 
omdat het sluiten van een ziekenfondsverzekering dan kan wor-
den uitgesteld tot de noodzaak van geneeskundige verzorging 
manifest wordt. Dat een verzekerde, die van een ander zieken-
fonds overkomt met volle rechten moet worden aangenomen 

(artikel 28) en ook degene, die van de verplichte of de be-
jaardenverzekering overkomt, is alleszins redelijk. 

Deze leden vroegen echter, wat de Minister op het oog heeft 
met de regeling van de wachttijden ex artikel 31. Blijkens de 
memorie van toelichting, blz. 28, linkerkolom, zou deze beper-
king dienen te blijven bestaan, althans voorshands, ten einde 
misbruiken tegen te gaan. Welke zijn dan die misbruiken? Naar 
het oordeel van de hier aan het woord zijnde leden geen andere 
dan het gebruik maken van de geneeskundige verzorging via 
de ziekenfondsverzekering voor aandoeningen, die men heeft 
verzwegen of die bij de inschrijving manifest waren. Maar dan 
betreft dit toch juist de medische selectie, die men in een vrij-
willige verzekering, met alle souplesse overigens, als laatste 
middel wel móét kunnen hanteren én om het karakter van die 
vrijwillige verzekering én om de solidariteit via de premie van 
degenen, die steeds hun verantwoordelijkheid voor hun gezond-
heidsverzorging via het ziekenfonds hebben gedragen? De hier 
aan het woord zijnde leden zouden het waarderen, indien de 
Minister omtrent de hier weergegeven gedachtengang zijn in-
zichten zou willen kenbaar maken. 

§ 5. De bejaardenverzekering 

Vele leden was het opgevallen, dat de voorgestelde wetstekst 
geen opheldering verschaft over de rechtsvorm van de be-
jaardenverzekering, terwijl hierover in de memorie van toe-
lichting evenmin gerept is. Zij zouden gaarne worden ingelicht 
omtrent het karakter van deze verzekering: hoe en waardoor 
komt zij tot stand, wie zijn de dragers ervan? 

Deze leden wezen erop, dat de terminologie van artikel 20 
(„Tot de bejaardenverzekering worden toegelaten . . . .") aan-
merkelijk afwijkt van die van artikel 2 („Verplicht verzekerd 
zijn " ) . In artikel 21 heet het dan: „De verzekering van 
een persoon, vallende onder artikel 20, geldt mede voor . . . . " . 
Hoe komt, zo vroegen deze leden, de verzekering bedoeld in 
artikel 21 van een onder artikel 20 vallend persoon tot stand? 
Duidt de tekst van artikel 20 er op, dat er reeds een algemene 
bejaardenverzekering bestaat, waartoe men toegelaten kan 
worden? Hoe is dan die algemene verzekering tot stand ge-
komen? Zal zodanige verzekering er ook nog zijn, indien ar-
tikel 94 van het ontwerp tot wet is verheven, waardoor de Wet 
op de ziekenfondsverzekering voor bejaarden komt te ver-
vallen? Waar wordt dan aan de ziekenfondsen de verplichting 
opgelegd, met deze bejaarden een ziekenfondsverzekering te 
sluiten? 

Is de verzekering, bedoeld in artikel 21, van een onder ar-
tikel 20 vallend persoon een verzekering „van rechtswege", 
zoals de verplichte verzekering, of een uit overeenkomst? 
Waarom zijn de artikelen 2 en 20 zo verschillend van tekst? 
Qua formulering is artikel 22 wèl gelijk aan het voor de 
verplichte verzekering geschreven artikel 5: degene, die zijn 
aanspraken geldend wil maken, dient zich bij een ziekenfonds 
aan te melden, welk ziekenfonds verplicht is, hem in te 
schrijven. 

Hieruit zou kunnen blijken, dat de aanspraken reeds be-
staan, dat zij er evenals bij de verplichte verzekering van 
rechtswege zijn en dat alleen de administratieve handeling van 
aanmelden en inschrijven ze geldend maakt. 

Indien de Minister echter de bejaardenverzekering hetzelfde 
karakter had willen geven als de verplichte verzekering, zo 
oordeelden deze leden, dan zou hij dat zeker uitdrukkelijk 
hebben vermeld, zou hij de karaktertrekken daarvan zeker in 
combinatie met de verplichte verzekering hebben behandeld. 
Dit is niet geschied. In paragraaf 5 van de memorie van toe-
lichting worden achtereenvolgens onder a, b, c en d de ver-
plichte verzekering en dan, in één kader tezamen onder e, de 
vrijwillige verzekering, de bejaardenverzekering en de aanvul-
lende verzekering behandeld. Hieruit zou men dus moeten af-
leiden dat de bejaardenverzekering een vorm van vrijwillige 
verzekering is, zoals zij dat trouwens sedert de invoering van 
de Wet van 19 december 1956 (Stb. 634) ook is geweest. 
Omdat na de invoering van de Algemene Ouderdomswet naar 
Nederlandse verhoudingen geen verplichte ziekenfondsver-

III 6808 7 (2) 
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zekering voor alle bejaarden kon worden opgelegd werd de 
oplossing toen gezocht in de instelling van een afzonderlijke 
bejaardenverzekering waartoe men vrijwillig toetreedt (mc-
morie van toelichting, blz. 27, linkerkolom). 

Wat echter in artikel 1 van de Wet van 19 december 1956 
zeer duidelijk vastligt, kan men in het voorliggende ontwerp 
niet vinden, nl. dat de verzekering door een privaatrechtelijke 
verzekeringsovereenkomst tot stand komt. 

Bij de vrijwillige verzekering wordt in artikel 27 het aangaan 
van een verzekeringsovereenkomst wél voorgeschreven. 

De hier aan het woord zijnde leden spraken de hoop uit, 
dat een en ander hen na de memorie van antwoord duidelijk 
en juist zou voorkomen. 

Verscheidene leden vroegen, of de Regering het bij nader 
inzien niet juister acht, indien de Algemene Kas niet behoeft 
bij te dragen aan het Fonds Bejaardenverzekering. Waarom 
moeten werkgevers voor bejaarden betalen? Waarom komen 
deze gelden niet geheel uit 's Rijks kas? 

§ 6. De aanvullende verzekering 
Vele leden hadden zeer ernstige bezwaren tegen het voorstel, 

de mogelijkheid te openen, dat bij of krachtens algemene maat-
regel van bestuur nadere regelen worden gesteld omtrent de 
eisen waaraan de aanvullende verzekering ten minste moet 
voldoen. Deze bepaling houdt een zodanige samenbundeling 
van ministeriële bevoegdheid in ten aanzien van een nergens 
opgelegde en door het gehele land sterk gedifferentieerde ver-
zekering, dat met één algemene maatregel van bestuur aan de 
aanvullende verzekering kan worden opgelegd, wat het onder-
havige ontwerp voor de gehele ziekenfondsverzekering beoogt. 
Zulks ging deze leden beslist veel te ver, te meer aangezien de 
Minister nog altijd artikel 43 achter de hand zal hebben om 
dreigende excessen te voorkomen. Zij drongen derhalve met 
klem aan op schrapping van het tweede lid van artikel 33. 

§ 7. De ziekenfondsen 
Vele leden vingen hun beschouwingen over dit onderdeel 

van het wetsontwerp aan met te herinneren aan hun reeds 
eerder in dit verslag — tegen het einde van § 2 — tot uifdruk-
king gebrachte bezwaar, dat het ontwerp generlei omschrijving 
van het begrip ..ziekenfonds" bevat, noch vaststelt welke de 
taak van een ziekenfonds is. De voor het ontbreken van zo-
danige definitie verschafte toelichting bij artikel 1 had deze 
leden niet bevredigd. Indien er geen definitie van het begrip 
..ziekenfonds" bestaat, die hetzij algemeen gebruikelijk, hetzij 
wetenschappelijk verantwoord is, hetzij in andere of vroenere 
wettelijke bepalingen voorkomt, dan dient de wetgever thans, 
zo meenden zij. in elk geval uit te spreken wat onder ,.zieken-
fonds" in deze wet zal worden verstaan. Zodanige omschrijving 
zal ten minste de taak moeten vermelden, welke aan het zie-
kenfonds zal worden opgelegd. Juist om der wille van een 
duidelijke grensafbakening naar de zijde van instellingen voor 
ziektekostenverzekering, verenigingen voor ziekenhuisverple-
ging e.d. leek hun zodanige begripsomschrijving door de wet-
gever noodzakelijk. Zij achtten haar trouwens zeer wèl te con-
strueren aan de hand van de volgende elementen. 

a. De taak van de ziekenfondsen zal zijn het verlenen aan 
de bij het ziekenfonds ingeschreven verzekerden van verstrek-
kingen ter voorziening in hun geneeskundige verzorging (ar-
tikel 8 ) ; ^ 

h. de wijze waarop de ziekenfondsen die taak vervullen 
is door de verstrekkingen van artikel 8 door middel van een 
speciale verzekering aan de ingeschreven verzekerden te waar-
borgen (artikel 27) ; 

c. de ziekenfondsen voeren deze taak uit door het sluiten 
van overeenkomsten met personen en instellingen in de ge-
zondheidssector en daarbuiten, waarop de verzekerden in voor-
komende gevallen een beroep kunnen doen, (artikel 44) of 
door het zelf in dienst nemen van medische en andere mede-
werkers en het instandhouden van instituten, die rechtstreeks 

de geneeskundige verzorging verlenen (artikel 44, lid 2 en ar-
tikcï 42) . 

Het wilde er bij deze leden niet in, dat de wetgever thans 
niet bij machte zou zijn te doen wat de uitvaardiger van het 
Ziekcnfondsenbesluit wel was gelukt. 

Zij drongen er dan ook met kracht op aan, een definitie op 
te nemen, welke huns inziens hetzij in artikel 1, hetzij in het 
eerste artikel van het derde hoofdstuk haar plaats zou moeten 
krijgen. Dan zou vooropstaan, wat een ziekenfonds is en welke 
taak het heeft, opdat daarmede tot uitdrukking komen de nood-
zakelijke elementen: de verlening van verstrekkingen ter voor-
ziening in de geneeskundige verzorging en het waarborgen van 
die verstrekkingen door middel van verzekering. 

Bedoelde leden adstrueerden dit als volgt. Het karakter van 
het ziekenfonds is van oudsher, een instelling te zijn van 
onderlinge zelfhulp, die aan de aangesloten leden nader om-
schreven verstrekkingen garandeert ter voorziening in hun ge-
neeskundige verzorging door het samen bijeen brengen van de 
daarvoor benodigde gelden. Dit karakter heeft in de Neder-
landse verhoudingen ook meegebracht het systeem van ver-
strekkingen in natura, dat zo typerend is voor het Nederlandse 
ziekenfondswezen. Maar dit karakter is ook door de invoering 
van de verplichte verzekering bij het Ziekenfondsenbesluit 
niet gewijzigd. Door een opzet als in dit ontwerp dreigt dit 
karakter evenwel volledig verloren te gaan, gezien de structuur 
van de verplichte verzekering waarbij het ziekenfonds geen 
verzekeringsovereenkomsten meer sluit en derhalve de ver-
strekkingen ook niet meer waarborgt. Bij de bejaardenver-
zekering en de vrijwillige verzekering moet zij dit echter weer 
wèl. 

De hier aan het woord zijnde leden leverden voor een 
definitie als hunnerzijds gewenst gaarne de volgende proeve: 

„Ziekenfonds in de zin van deze Wet is een door de Mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid toegelaten in-
stelling welker doel het is de verzekering van geneeskundige 
verzorging en daarbij ten minste de in artikel 8 genoemde 
verstrekkingen aan de verzekerden ingevolge het tweede 
hoofdstuk van de wet garandeert; 

een instelling, welke als ziekenfonds werkzaam wil zijn, 
wendt zich met een daartoe strekkend verzoek tot Onze Mi-
nister, die over de toelating beslist, gehoord de Ziekenfonds-
raad". 

Voor het oordeel van de Minister hielden zij zich gaarne 
aanbevolen. 

Van andere zijde werd het twijfelachtig genoemd, of een 
bepaling, als het tweede deel van deze volzin inhoudt, in een 
definitie op haar plaats kon worden geacht. 

Van weer andere zijde werd nog de vraag gesteld, op welke 
reële gronden de Minister de afschaffing van het predicaat 
..Algemeen Ziekenfonds" — als uitdrukking van het feit, dat 
door ieder fonds dezelfde verstrekkingen op in beginsel de-
zelfde wijze wordt gegeven en dat iedere verzekerde en mede-
werker wordt toegelaten — verdedigt. 

De autonomie der ziekenfondsen. Vele leden merkten op, 
dat over de autonomie der in vrijheid uit het particuliere ini-
tiatief geboren privaatrechtelijke ziekenfondsen lange verhan-
delingen kunnen worden geschreven en in de achter ons liggen-
de jaren ook wel zijn geschreven. Wat die autonomie moet 
inhouden, hoe en waar zij beperkt kan en mag worden en 
hoever een wettelijke regeling ten deze mag gaan, zijn vragen 
waarop alleen subjectieve antwoorden kunnen worden gegeven. 
Het antwoord zal nl. in belangrijke mate bepaald worden door 
de maatschappij-opvatting welke men is toegedaan. 

De memorie van toelichting bevat op bladzijde 3, linker-
kolom en bladzijde 5, linkerkolom enkele zinssneden waaruit 
blijkt, hoe de Minister over deze materie denkt. 

De aldaar gestelde uitgangspunten kwamen de hier aan het 
woord zijnde leden juist voor. Zagen zij het wèl, dan lag aan 
die uitgangspunten het subsidiariteitsbeginsel ten grondslag. 
Zij waren er echter allerminst van overtuigd, dat het stelsel 
der voorgestelde regeling aan bedoelde theoretische normen 
voldoet. 
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Ernstige, zij het nauwelijks ontkoombare beperkingen van 
de autonomie vloeien reeds voort uit de vaststelling der pre-
mies der onderscheiden categorieën van verzekerden en uit 
de vaststelling van het verstrekkingenpakket. Evenwel worden 
er ook beperkingen voorgesteld, die stellig niet onontkoombaar 
zijn; b.v. het denatureren van het ziekenfonds tot zuiver admi-
nistratief orgaan dat voor de verplicht verzekerden geen ver-
zekeringsovereenkomstcn meer sluit (artikel 5) , door de over-
heveling van bepaalde taken aan een centrale verzorgingsin-
stelling (artikel 14), door de verplichte inschrijving bij de vrij-
willige verzekering (artikel 22), door verbod van medische 
selectie (artikel 27), door het stellen van voorwaarden voor 
uitbreiding van werkgebied (artikel 34), door verbod van eigen 
instellingen (artikel 42), en eigen medische medewerkers (arti-
kel 44), door instellingen waarin de ziekenfondsen ter uitvoering 
van hun taak samenwerken onder hetzelfde toezicht te plaat-
sen als de ziekenfondsen zelf (artikel 39), maar daarnaast 
door zoveel bepalingen van technische, administratieve en 
bestuurlijke aard te stellen en nog nader door vele algemene 
maatregelen van bestuur uit te breiden, en de ziekenfondsen 
zó in een keurslijf te dringen, dat van eigen werkzaamheid en 
verantwoordelijkheid nauwelijks nog sprake zou zijn. Door al 
deze verregaande beperkingen scheen het deze leden toe, dat 
de overheid praktisch op de stoel van het ziekenfondsbestuur 
gaat zitten, voor zover zij die plaats niet reeds voor de 
Ziekenfondsraad reserveert. 

Acht de Minister een dergelijke vergaande overheidsbe-
moeiing nu werkelijk noodzakelijk, b.v. ten aanzien van de 
hiervoor genoemde aangelegenheden? De hier aan het woord 
zijnde leden konden het zich nauwelijks indenken en zagen 
dan ook met bijzondere belangstelling het antwoord van de 
bewindsman tegemoet. 

De werkgebieden. Van vele zijden werden ernstige bezwa-
ren ingebracht tegen 's Ministers voornemen, de ziekenfond-
sen hun werkgebied naar eigen inzicht te laten bepalen. 

Vele leden meenden, dat de bewindsman zich ten onrechte 
op het standpunt stelt, dat de vrije medewerkerskeuze (artsen, 
specialist, apotheker) ook zal dienen te gelden voor zieken-
fondskeuze. Huns inziens liggen deze aangelegenheden echter 
geenszins in hetzelfde vlak. Zij waren voorstanders van moge-
lijke vrije keuze van arts, apotheker, e tc , doch konden niet 
inzien, dat dit ook zou dienen te gelden voor een ziekenfonds. 

De dienstverlening vanwege een ziekenfonds — aldus deze 
leden, bij wie sommige leden en sommige andere leden zich 
aansloten — is van een geheel andere aard dan die der 
medewerkers. De ziekenfondsen zijn gehouden de toegestane 
verstrekkingen mogelijk te maken; voor de daaraan verbon-
den kosten worden centrale regelingen gesteld. Deze unifor-
miteit brengt mede, dat in wezen kan worden volstaan met 
één ziekenfonds per werkgebied. Concentratie en coördinatie 
van het aantal ziekenfondsen is vanaf 1945 tot op heden dan 
ook bewust nagestreefd. Er is geen enkele aanleiding de werk-
gebieden open te stellen, waardoor een mogelijkheid ontstaat 
wederom een groter aantal ziekenfondsen in het leven te roe-
pen. Weliswaar denkt de Minister aan de voorwaarden, die 
zullen worden verbonden aan de oprichting van ziekenfondsen, 
doch deze zijn in de wet niet opgenomen. 

Deze voorwaarden zouden, zo meenden deze leden, niet 
bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld, maar 
dienen wel degelijk te worden bepaald bij wet. In ieder geval 
zullen de voorwaarden in de gedachte van de Minister echter 
niet zo stringent kunnen zijn, dat er geen nieuwe ziekenfond-
sen bijkomen. Ware dit wel het geval, dan behoeft men ook 
geen openstelling van werkgebieden te bepleiten. 

Het is duidelijk, dat meer ziekenfondsen meer kosten met 
zich zullen brengen en dat het toezicht op de verstrekkingen 
ook meer zal gaan kosten. Deze ontwikkeling is beslist niet 
in het belang van het ziekenfondswezen. Bovendien loopt men 
dan vooruit op een mogelijke ontwikkeling, welke zal voort-
vloeien uit het door de S.E.R. in te stellen onderzoek. 

Velen dezer leden voegden hieraan nog toe, dat bij de invoe-
ring van het Ziekenfondsenbesluit het aantal ziekenfondsen 

werd teruggebracht van ongeveer 600 tot 200. Van deze 200 
ziekenfondsen zijn er nu nog I 15 over. De Minister nu slaat, 
zo meenden deze leden, de weg terug in, omdat hij de vrije 
artsenkeuze en de vrije ziekenfondskeuze — vrijheid en admi-
nistratieve doelmatigheid — verwart. Zij betreurden een en 
ander ten zeerste. Het was voor hen een bewijs, dat de 
Minister niet aansluit bij de ontwikkelingen in de afgelopen 
10 jaar. Indien de plannen van de Minister op dit tere punt 
doorgang vinden dan zullen, zo luidde de overtuigde mening 
dezer leden, de goede verhoudingen in het ziekenfondswezen 
daardoor worden geschaad. 

Door b.v. de gemeenten en de Raden van Arbeid is de geo-
grafische beperking hunner werkgebieden nimmer aangevoeld 
als een aantasting van hun autonomie. Evenmin behoeft een 
territoriale beperking van de werkgebieden der ziekenfondsen 
a priori als een aantasting van de autonomie der ziekenfondsen 
te worden beschouwd. 

Sommigen dezer leden merkten nog op, dat huns inziens 
de omstandigheid, dat het ziekenfonds misschien als een „soli-
dariteitskring" zou kunnen worden aangeduid, ten deze toch 
ook geen gewichtig argument is in de door de bewindsman 
blijkens het ontwerp gedachte toekomstige situatie. Wat is 
immers nog de betekenis van die hier bedoelde solidariteit, 
wanneer premieverschillen — ten aanzien waarvan de memo-
rie van toelichting op blz. 26 stelt, dat ze „onbillijk'' zijn — 
komen te vervallen? Een vrije ziekenfondskeuze bestaat ook 
niet bij de z.g. ondernemingsfondsen, die in het systeem van 
het ontwerp blijven voortbestaan. 

Leidt trouwens, zo vroegen deze leden, het beginsel van 
de vrije ziekenfondskeuze niet tot de consequentie, dat steeds 
een keuzemogelijkheid zou moeten worden geboden en dat 
daar, waar die er niet is, de mogelijkheid van een keuze van 
overheidswege zou dienen te worden bevorderd? 

Ziet de bewindsman niet een tegenstelling tussen bevorde-
ring van een betere keuzemogelijkheid enerzijds en de taak 
van de overheid tot het opheffen van onbillijk geachte premie-
verschillen en tot bevordering, in verband daarmede, van het 
bieden van een zo groot mogelijk draagvlak anderzijds? 

Men deed dan ook van deze verschillende zijden een 
dringend beroep op de bewindsman, dit onderwerp thans te 
laten rusten tot het tijdstip van de algehele herziening van het 
ziekenfondswezen daar zal zijn. 

Verscheidene leden achtten de vrijheid van werkgebied op 
zich zelf een juist beginsel. Aangezien zodanige vrijheid huns 
inziens echter slechts zinvol ware, indien de ziekenfondsen ook 
financieel zelfstandig zijn, terwijl in het door de minister be-
pleite, gereglementeerde stelsel daarentegen de fondsen in feite 
niet meer zijn dan uitvoeringsorganen, zagen ook deze leden 
uit een oogpunt van doelmatigheid in één ziekenfonds per 
werkgebied de meest logische oplossing. 

Instemming met 's Ministers voorstel te dezen aanzien kwam 
van de zijde van vele andere leden, die deze poging om een 
einde te maken aan de uit de bezettingstijd stammende, zeer 
ondemocratische en onrechtvaardige „bevriezing der werk-
gebieden" van harte toejuichten. Deze bevriezing, die — aldus 
deze leden — in geen enkele bepaling van het Ziekenfondsen-
besluit of zijn Uitvoeringsbesluiten steun vindt, werd door de 
toenmalige Commissaris belast met het toezicht op de zieken-
fondsen ingevoerd, door als voorwaarde bij de toelating te 
stellen, dat het ziekenfonds in geen enkele andere gemeente 
werkzaam mocht zijn, dan waarin het op 15 oktober 1941 
werkzaam was. Hoewel de juridische vraag rijst, of er thans 
nog wel erkende en toegelaten ziekenfondsen bestaan, is de 
bevriezing — door het niet-intrekken van de voorwaarden tot 
toelating — tot op heden gehandhaafd. 

De hier aan het woord zijnde leden achtten het niet nodig, 
te onderzoeken of 's Ministers argumenten voor de door hem 
gekozen weg de voornaamste zijn en nog niet met een behoor-
lijk aantal zouden zijn uit te breiden. Vast staat, zo meenden 
zij, dat er argumenten te over zijn om de in het ontwerp voor-
gestelde bepalingen in principe te accepteren. Dat de oprich-
ting van nieuwe ziekenfondsen en de territoriale uitbreiding 
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van de beslaande ziekenfondsen aan zekere beperkingen wordt 
gebonden, achtten zij redelijk. 

Hun vraag was wel, of het in bel wetsontwerp neergelegde 
criterium voldoende en hanteerbaar was. Gaarne zouden zij 
van de minister vernemen, hoe hij zich de uitwerking en toe-
passing van bet criterium van artikel 34, leden 5 en 6, denkt. 

Eigen instellingen1). Vele leden herinnerden eraan, reeds 
elders in dit verslag te hebben uiteengezet dat het ziekenfonds 
de verstrekkingen op tweeërlei wijze kan garanderen: door 
overeenkomsten te sluiten met personen en instellingen, die de 
feitelijke geneeskundige verzorging verlenen, en door zelf be-
doelde personen in dienst te nemen c.q. zelf bedoelde instel-
lingen in stand te houden. 

Nu is het in Nederland gebruikelijk, aldus deze leden, dat 
vrij algemeen en voor nagenoeg alle verstrekkingen de eerste 
methode word; gevolgd. Deze kan stellig de meest juiste wor-
den geaeht. gezien de historische ontwikkeling van het zieken-
fondswezen, gezien verder de goede samenwerking tussen alle 
bij het ziekenfondswezen betrokkenen en gezien het voor be-
langrijkc verstrekkingen bestaande abonnementssysteem in de 
honorering. 

Ga.it men er echter van uil, dat tot de karakteristiek van 
het Nederlandse ziekenfonds behoort het verlenen van de ver-
strekkingen in natura, dan moet men het alternatief van het 
rechtstreeks zelf doen of van het bemiddelen om het te laten 
doen aanvaarden. De stelling van de Minister, dat deze vorm 
van activiteit een goede taakvervulling in de weg zou staan 
achtten deze leden zeker niet houdbaar. Het kan immers juist 
één van de methoden zijn tot een juiste taakvervulling. Of het 
voor het bevorderen van de juiste maatschappelijke verhou-
dingen noodzakelijk is de uitoefening van bedoelde activiteiten 
door de ziekenfondsen te verbieden, is een geheel andere vraag. 
Deze leden zouden juist op grond daarvan kiezen voor de weg 
van bemiddeling door overeenkomsten. Doch het formele ver-
bod, hetwelk bij artikel 42 en artikel 44, lid 2, aan de zicken-
fondsen opgelegd dreigt te worden, kwam hun ten principale 
minder juist voor, op grond van het karakter van het zieken-
fonds als instelling van onderlinge zelfhulp en mede omdat niet 
altijd en op de gewenste voorwaarden contracten mogelijk zijn. 
Dit laatste erkent ook de Minister; de bewindsman heeft daar-
toe de uitweg gezocht in het loslaten in zo'n geval van de ver-
strekking in natura door in artikel 11, lid 1, te stellen dat hij 
kan bepalen, dat er uitkeringen in geld kunnen worden gedaan 
in plaats van de desbetreffende verstrekking. Dit impliceert 
dat het verlenen van de verstrekking de juiste weg is. Waarom 
verbiedt de Minister dan een bepaalde mogelijkheid om daar-
toe te komen? 

Vele andere leden waren van oordeel, dat artikel 42 van 
het ontwerp een stuk economische wetgeving bevat, hetwelk 
in een Ziekenfondswet niet thuis hoort. 

Kortheidshalve meenden de hier aan het woord zijnde leden 
overigens te mogen verwijzen naar aan dit onderwerp gewijde 
passages uit de door de heer C. J. van Liendcn op de buiten-
gewone algemene vergadering van de Centrale Bond van On-
derling Beheerde Ziekenfondsen op 29 november 1962 uit-
gesproken rede (Het ziekenfonds, afl. december 1962, blz. 
285 e.v.). Zij zouden het op prijs stellen, indien de Minister 
over de door bedoelde bondsvoorzitter geuite en hunnerzijds 
grotendeels gedeelde bezwaren tegen de artikelen 42 en 44 
van het wetsontwerp zijn zienswijze zou willen geven. 

Sommige leden konden zich eveneens vooralsnog moeilijk 
vinden in hetgeen de Minister op het onderhavige terrein 
voorstelt en ter adstructie in de memorie van toelichting heeft 
neergeschreven. Ook voor deze leden was het zeer de vraag, 
of deze materie, indien regeling noodzakelijk geacht moet 
worden, die regeling in een Ziekenfondswet zou moeten vinden. 

' ) Aldus heeft de commissie kortheidshalve aangeduid: eigen instel-
lingen, door een ziekenfonds opgericht ter voorziening in de medische 
verzorging van verzekerden (ziekenhuizen, poliklinieken, tandhee1kun-
dige centra enz.); optiekzaken e.d., welke door een ziekenfonds worden 
geëxploiteerd of aan welker exploitatie wordt medegewerkt door een 
ziekenfonds; medewerkers in loondienst van een ziekenfonds. 

Daarenboven staat inderdaad vast, dat het optreden van 
ziekenfondsen op de gebieden in kwestie tot tastbare goede 
resultaten heeft geleid, en niet onaanzienlijke kostenbesparingen 
ten gevolge heeft gehad. De hier aan het woord zijnde leden 
kwamen voorshands tot de conclusie, dat de ziekenfondsen op 
dit terrein hun armslag dienen te behouden, onder voorwaarde 
echter, dat de vrijheid van keuze voor de verzekerden bewaard 
blijft. 

§ 8. De verhouding tussen ziekenfondsen en medewerkers 

Vele leden waren met de Minister van mening, dat een 
goede verstandhouding en samenwerking tussen de zieken-
fondsen en de personen en instellingen, welke de geneeskundige 
verzorging verlenen, een eerste vereiste is voor het goed func-
tioneren van een stelsel van ziekenfondsverzekering als het 
Nederlandse, dat wordt gekenmerkt door uitgebreide verstrek-
kingen in natura. Inderdaad staat en valt het huidige stelsel 
met de bereidheid van ieder der genoemde partners tot het 
zoeken van voor beiden aanvaardbare „spelregels", tot het 
behoorlijk vastleggen van deze regels in contracten en tot het 
loyaal naleven daarvan. Het had hen tot voldoening gestemd, 
dat de Minister meent te mogen stellen, dat de verhoudingen 
terzake in het algemeen bevredigend zijn te noemen en in elk 
geval beter dan zij vóór 1940 plachten te zijn. Dit mag — 
aldus deze leden — in het bijzonder tot voldoening stemmen, 
omdat op dit gebied zeker hoge eisen worden gesteld aan het 
begrip voor de wederzijdse inzichten en problemen of, zoals de 
bewindsman het zegt, aan het begrip bij de ziekenfondsen voor 
de bijzondere problemen, welke de ziekenfondspraktijk voor de 
artsen en andere medewerkers oplevert en bij de medewerkers 
voor het belang van het verzekeringsstelsel, een zuinig beheer 
en een doelmatig gebruik der ziekenfondsgelden, wil een goede 
en betaalbare medische verzorging van grote groepen der be-
volking mogelijk zijn. Het is deze zelfde gedachte, welke in 
het rapport van de subcommissie grondslagen ziekenfonds-
verzekering van de Ziekenfondsraad enkele jaren geleden aldus 
onder woorden werd gebracht, dat de medewerker in het 
stelsel van ziekenfondsverzekering een dubbele rol speelt: in 
de eerste plaats heeft hij de verzekerde als patiënt naar zijn 
beste kennen en kunnen hulp te verlenen, hetgeen medebrengt, 
dat hij zijn werk onder redelijke voorwaarden moet kunnen 
verrichten en daarvoor een redelijk honorarium ontvangt; in de 
tweede plaats moet hij het verzekeringsstelsel helpen dragen. 
Als daaruit in genoemd rapport geconcludeerd wordt, dat deze 
dubbele functie tot spanningen en moeilijkheden aanleiding 
kan geven en dat het uiterst moeilijk is een regeling te treffen, 
die de geschetste verhoudingen op bevredigende wijze omlijnt, 
dan is daarmede nog eens onderstreept, dat al het mogelijke 
gedaan moet worden, om te behouden wat ten deze bereikt 
werd en gunstige voorwaarden te scheppen voor een verdere 
ontwikkeling daarvan, een opgaaf, die overigens uit de aard 
der zaak heengrijpt over de grenzen van het vierde hoofdstuk 
van dit wetsontwerp. Dat de wetgever het ontstaan en blijven 
bestaan van goede verhoudingen, als hier bedoeld, niet kan 
waarborgen, al kan en moet hij wèl het goede kader en de juiste 
grondslagen ervoor geven, was een uitspraak van de bewinds-
man, welke de hier aan het woord zijnde leden onderschreven, 
waarbij zij aantekenden, dat hierdoor wel scherp belicht wordt, 
hoe groot de verantwoordelijkheid is van ziekenfondsen en 
medewerkers en van hun organisaties voor het functioneren 
van ons ziekenfondsbestel. 

Men veronderstelde aan de Minister bekend, dat bij de 
medewerkersorganisaties tegen een aantal der in dit hoofdstuk 
voorgestelde bepalingen bezwaren bestaan. 

Een daarvan richt zich tegen de in artikel 44, 3de lid, aan 
de Minister toe te kennen bevoegdheid inzake het sluiten van 
arbeidsovereenkomsten. Kan nader worden aangegeven aan 
welke bijzondere gevallen de Minister hier denkt? 

Bedenkingen zijn vanuit bedoelde kringen voorts naar voren 
gebracht tegen de rol, welke de Minister in dit hoofdstuk aan 
de Ziekenfondsraad heeft toegedacht, indien uit die raad 
overeenkomstig het voorstel van de bewindsman de vertegen-
woordigers van hun organisaties zouden worden verwijderd. 

http://Ga.it
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Die rol is niet gering: goedkeuring van de overeenkomsten 
(artikel 46, eerste lid); de bevoegdheid van artikel 46, tweede 
lid; adviseren aan de Minister (artikel 44, derde lid, en artikel 
47, tweede en derde lid). Men achtte de gedaehlenwisseling 
over de vraag, of een en ander aan de Ziekenfondsraad dient 
te worden opgelegd, evenwel beter op haar plaats in het aan 
's raads taak en bevoegdheden gewijde deel van dit verslag. 

Wel werd de vraag gesteld, of de Minister nader zou kunnen 
uiteenzetten welke normen de instantie, die met de goedkeuring 
van overeenkomsten tussen ziekenfondsen en medewerkers zal 
worden belast — in het ontwerp dus: de Ziekenfondsraad — 
zal hebben te hanteren. Rekent de bewindsman tot die normen 
de norm van het algemeen belang, bij strijd waarmee een bc-
sluit tot goedkeuring ingevolge artikel 81 vernietigd zal kunnen 
worden door de Kroon? 

Naar aanleiding van het in artikel 45, sub (/, gestelde werd 
gevraagd, hoe de Minister zich voorstelt, dat dergelijke com-
missies van toezicht zullen zijn samengesteld, en of het waar-
schijnlijk kan worden geacht, dat zij overal in overleg tussen 
ziekenfondsen en medewerkers ingesteld zullen worden. Hecht 
de bewindsman aan handhaving van deze bepaling, ook uit 
een oogpunt van goede verstandhouding tussen ziekenfondsen 
en medewerkers? 

Wil de bewindsman voorts nader uiteenzetten, waarom er 
niet van zal worden uitgegaan, gelijk in het voorontwerp van 
wet van de toenmalige Minister Joekes geschiedde, dat in bc-
ginsel de inhoud van de individuele overeenkomsten wordt 
bepaald door de onderhandelende ziekenfonds- en mede-
werkersorganisaties? Het ligt toch niet in de bedoeling, dat — 
gelijk de van artikel 46, tweede lid, ontworpen redactie zou 
doen vermoeden — de afzonderlijke fondsen met de mede-
werkers in hun gebied geregeld zullen moeten onderhandelen 
over de te sluiten overeenkomsten? 

Dient, gezien de zeer grote belangen welke artikel 47 voor 
de adspirant-medewerker in het geding brengt, niet in de wet 
zelf te worden aangegeven, van welke aard de ernstige be-
zwaren moeten zijn, welke een ziekenfonds dient aan te voeren 
ter motivering van een weigering tot het aangaan van een 
overeenkomst met een huisarts enz? Dit artikel Iaat de moge-
lijkheid open dat een ziekenfonds, werkende in het gebied 
waar een adspirant-medewerker zijn praktijk gaat uitoefenen, 
deze niet toelaat, terwijl andere daar werkende ziekenfondsen 
wel met hem een overeenkomst sluiten. Consequentie daarvan 
is, dat de verzekerden van deze laatste fondsen een beroep 
kunnen doen op de hulp van deze medewerker, hetgeen niet 
mogelijk zou zijn voor de verzekerden van het ziekenfonds, 
dat weigert een overeenkomst te sluiten en met deze weigering 
ook in strijd komt met het beginsel van voor de verzekerden 
vrije keuze van medewerkers. 

Ten aanzien van het bepaalde in artikel 49 zouden vele 
leden gaarne verduidelijkt zien, hoe de Minister zich de toe-
passing van dit artikel denkt. Met de bedoeling kon worden 
ingestemd. Maar welke zullen de mogelijkheden zijn om ,,in 
geval van nood" via het stellen van richtlijnen het tot stand 
komen van overeenkomsten te bevorderen? Uit de gegeven 
toelichting blijkt dit niet. 

§ 9. De Ziekenfondsraad 

Taak en bevoegdheden. Vele leden onderstreepten de op-
merking in de memorie van toelichting, dat de tweede para-
graaf van het vijfde hoofdstuk van het ontwerp over de taak 
en de bevoegdheden van de Ziekenfondsraad handelt doch 
geen volledige opsomming daarvan geeft, en dat in andere 
artikelen van de wet verspreid nog verscheidene taken en be-
voegdheden van de raad tot uitdrukking komen (blz. 33, 
rechterkolom). 

Minder juist achtten deze leden de indruk, welke de lezing 
van de daarop volgende passage zou kunnen wekken, nl. dat 
het hier hoofdzakelijk drie taken betreft, welke omschreven 
zijn in de artikelen 68 e.v., 46 en 72. Zij vestigden in dit ver-
band de aandacht op: 

Artikel 38 betreffende statuten en reglementen tier zieken-
fondsen en het mededelen van besluiten van bestuur en al-
gemene vergadering; 

Artikel 39 nopens liet verstrekken van alle mondelinge en 
schriftelijke inlichtingen, gegevens en bescheiden; 

Artikel 40 inzake het stellen van regelen omtrent admini-
stratic, statistiek, inhoud en vorm van jaarverslag en zelfs tic 
arbeidsvoorwaarden van het personeel: 

Artikel 41 ten aanzien van het zich bezig houden met ad-
ministratieve werkzaamheden voor andere instellingen. 

Is dit alles, zo vroegen de hier aan het woord zijnde leden, 
voor een goede uitoefening van de ziekenfondsverzekering nu 
werkelijk noodzakelijk? Het voorstel behelst meer opdrachten 
aan de raad dan het Zickenfondsenbcsluit bevat. Elk dezer 
bevoegdheden is een rechtstreekse beperking van de zelfwerk-
zaamheid der ziekenfondsen, anders gelegd een aantasting van 
de autonomie der fondsen. 

De hier aan het woord zijnde leden hielden hel voor nood-
zakclijk, dat de vraag, of aldus de onderscheidene taken en 
bevoegdheden in handen van de daarvoor meest in aanmer-
king komende organen en instanties gelegd zouden worden, 
door de Minister in zorgvuldige heroverweging wordt genomen; 
de resultaten daarvan vertrouwden zij in de memorie van ant-
woord uiteengezet te zien. De eis b.v. van goedkeuring door 
de Ziekenfondsraad van overeenkomsten tussen ziekenfondsen 
en hun medewerkers achtten deze leden niet ..verstoken van 
elke rechtsgrond", zoals medewerkersorg. inisaties het uitdi uk-
ken, doch een nadere motivering van " Ministers zienswijze 
zouden zij op prijs stellen. 

Vele andere leden stonden stil bij 's Ministers opmerking, 
dat moet worden voorkomen, dat verschillende lichamen zich 
met de volksgczondheidsaspcctcn van het ziekenfondswezen 
bezig houden: de bewindsman stelt een taakafbakening tussen 
de Ziekenfondsraad en de Centrale Raad voor de Volksgc-
zondheid in uitzicht: de Ziekenfondsraad zou dan zijns inziens 
een meer technisch en toezichthoudend orgaan worden. Door 
deze leden werd in sterke mate betwijfeld of deze scheiding 
gemaakt kan worden. Het is, zo meenden zij, zeer de vraag of 
hier op deze wijze een element van vernieuwing aan de orde 
gesteld moet worden. Een aangelegenheid, die wèl om ver-
nieuwing vraagt, is het vraagstuk, welke bevoegdheden aan de 
Ziekenfondsraad toegekend dienen te worden. 

De samenstelling. Als een andere zaak, welke thans onder 
het oog ware te zien, beschouwden deze leden de samenstel-
ling van de Ziekenfondsraad. Zij achtten het derhalve juist, 
dat de Minister zich op hetzelfde standpunt heeft gesteld. 

Het voorstel, waartoe 's Ministers studie te dezen aanzien 
hem gebracht had, vond echter noch bij de hier aan het 
woord zijnde noch bij andere leden — op enige uitzonderingen 
na — instemming. 

De vele leden, hierboven aan het woord, wezen erop, dat 
de bewindsman voor wat de samenstelling van de raad be-
treft uitgaat van een tripartite samenstelling uit Kroonlcden. 
werkgevers en werknemers. De medewerkers en ziekenfondsen 
behoren naar de mening van de Minister niet meer thuis in 
een Ziekenfondsraad. Zij mogen wel deelnemen aan het werk 
van commissies, ingesteld door de Ziekenfondsraad. Zij mogen 
zelfs op tweeërlei wijze adviseren, nl. aan de raad en aan de 
Minister. Volgens de Minister kan dit geschieden analoog aan 
de commissies ex de artikelen 42 en 43 van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie. In hoeverre dan de zo noodzakelijke co-
ordinatie in de werkzaamheden van het ziekenfondswezen 
gewaarborgd is, achtten deze leden aan gerechte twijfel onder-
hevig. Een rechtlijnig beleid ten aanzien van verstrekkingen, 
de wijze waarop deze worden verleend en het toezicht op 
de uitvoering lijkt welhaast onmogelijk te worden. 

Deze leden vestigden er de aandacht op, dat de huidige 
ziekenfondsverzekering de verstrekkingen in natura op zich-
zclf niet kan garanderen. Afgezien van de moeilijkheden, die 
er allicht kunnen zijn — bij gedeeltelijke publiekrechtelijke 
regeling voor het verstrekkingenpakket, de premie en het toe-
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zicht — bij de uilvoering door privaatrechtelijke organen, 
hadden deze leden meer het oog gevestigd op degenen, die de 
verstrekkingen verlenen. De ziekenfondsen kunnen dit niet 
anders doen dan door tussenkomst van de medewerkers. Met 
de/c medewerkers moeten de ziekenfondsen overeenkomsten 
sluiten. Deze overeenkomsten kunnen niet worden gesloten als 
daaraan niet vooraf is gegaan de behandeling van de vragen 
hoe en op welke wijze de verstrekkingen worden gegeven, de 
vorm, waarin dat zal geschieden, het toezicht op dit geheel en 
tenslotte de betaling, die zal worden vastgesteld. Het is dus een 
verzekering, waarbij de sociale verzekering als hulpmiddel wordt 
gebruikt, maar het volksgezondheidsaspcct dusdanig is betrok-
ken, dat voor deze verzekering beleid, beheer, toezicht en 
uitvoering niet kan worden gescheiden. Dit nu veronderstelt 
een rechtstreekse inspraak van ziekenfondsen en medewerkers. 
Een vijftienjarige ontwikkeling op dit gebied heeft bewezen, 
dat slechts met rechtstreekse inschakeling van medewerkers, 
ziekenfondsen, werkgevers en werknemers en algemeen belang 
het ziekenfondswezen in Nederland tot een zo goed mogelijke 
gezondheidsverzorging heeft geleid. 

Op grond van deze overwegingen achtten deze leden de 
door de Minister voorgestelde samenstelling van de Zieken-
fondsraad niet aanvaardbaar. 

Huns inziens zouden in de raad, naast Kroonleden, verte-
genwoordigers zitting moeten hebben van de werknemers, de 
werkgevers, de ziekenfondsen en de medewerkers. 

Zou het aantal vertegenwoordigers van de werknemers en 
de werkgevers tezamen dat van de representanten der zieken-
fondsen en medewerkers tezamen iets overtreffen, dan achtten 
deze leden zulks geen bezwaar voor een goede samenwerking 
in de Ziekenfondsraad. 

Verscheidene leden konden zich evenmin verenigen met 
het voorstel om de medewerkers en ziekenfondsen uit de raad 
te weren. Huns inziens zou een ziekenfondsraad, waarin deze 
groepen niet zijn vertegenwoordigd, elk gezag missen. 

Sommige leden waren van oordeel, dat het eigen karakter 
van de ziekenfondsverzekering niet gedoogt, voor de samen-
stelling van de Ziekenfondsraad zonder meer het voor de 
S.E.R., de Sociale Verzekeringsraad en de Sociale Verzeke-
ringsbank geijkte tripartite stelsel over te nemen. 

Met name de omstandigheid, dat juridisch en verzekerings-
technisch de ziekenfondsverzekering gedragen wordt door 
de werknemers en de werkgevers (memorie van toelichting, 
blz. 22, rechterkolom), achtten zij daartoe geen voldoen-
de reden. Nog afgezien ervan, dat bedoelde omstandig-
heid slechts voor de verplichte verzekering geldt, meenden zij, 
dat noch de vrijwillig verzekerden, noch de ziekenfondsen, 
noch de medewerkers zich door de Kroonleden vertegenwoor-
digd zullen gevoelen. Ook deze leden kwamen derhalve tot 
de conclusie, dat in de Ziekenfondsraad voor vertegenwoor-
digers van de medewerkers en de ziekenfondsen plaatsen 
dienen te worden geschapen, zij het niet noodzakelijkerwijs op 
zodanige wijze, dat deze vertegenwoordigers tezamen een 
meerderheid in de raad zullen hebben. 

Zelfs indien de taak van de Centrale Raad voor de Volks-
gezondheid zou worden uitgebreid, dan nog zou het bezwaar 
van de hier aan het woord zijnde leden tegen de thans voor-
gestelde samenstelling van de Ziekenfondsraad niet worden 
opgeheven. Ondenkbaar achtten zij het immers, dat door 
uitbreiding van de taak van de Centrale Raad hun bezwaren 
tegen de voorgestelde samenstelling van de Ziekenfondsraad 
geheel of goeddeels zouden zijn te ondervangen. 

Sommige andere leden meenden, dat uit het vorenstaande 
reeds in ruime mate de juistheid gebleken was van de — 
overigens niet zo moeilijke — voorspelling in de memorie van 
toelichting, in iets andere bewoordingen, dat de voorgestelde 
fundamentele wijziging van de samenstelling van de Zieken-
fondsraad een storm van bezwaren zou ontketenen. Toch 
meenden deze leden de bewindsman een afzonderlijke beknopte 
samenvatting van hun al evenzeer afwijzende standpunt niet 
te mogen onthouden. 

Ook deze leden, die met waardering 's Ministers lovende 
woorden aan het adres van de ziekenfondsen en de medewer-

kers in dit verband genoteerd hadden en die geenszins ont-
kenden, dat tegen de huidige samenstellingen van de raad 
bedenkingen zijn aan te voeren, waren van oordeel, dat in het 
ontwerp de schaal te ver naar de andere kant was doorgeslagen. 

Jn de huidige raad is inderdaad de plaats van medewerkers 
en ziekenfondsen wel zeer overwegend. Maar aan de andere 
kant is het de vraag of het wel aangaat, de Ziekenfondsraad 
zomaar gelijk te stellen met andere colleges op het gebied van 
het sociaal-economische leven met hun bekende tripartite 
samenstelling. Houdt men dan wel rekening met het geheel 
eigensoortige van deze sociale verzekering, het eigensoortige, 
dat juist geleid heeft tot het instellen van een afzonderlijk 
top-lichaam? 

Hoe dan ook, deze aangelegenheid achtten de hier aan het 
woord zijnde leden te controversieel, dan dat het hun wenselijk 
voorkwam, dit punt thans aan de orde te stellen; in beginsel 
wensten zij de bestaande samenstelling te handhaven, desnoods 
in wat gemitigeerde vorm, zodat de getalsverhoudingen een 
minder eenzijdig beeld vertonen. 

Vele andere leden verklaarden, dat weliswaar een aantal 
hunner voor het ministeriële standpunt ten deze begrip kon 
opbrengen, ja, daarvoor zelfs geporteerd was, doch dat zij in 
meerderheid aan een andere samenstelling van de Zieken-
fondsraad de voorkeur gaven. 

Hun eerste overweging was, dat in elk geval — zoals 
ook van andere zijde reeds betoogd was — in de raad 
over problemen van gezondheidsverzorging moet worden ge-
sproken: over het toestaan, invoeren en uitbreiden van ge-
neeskundige verstrekkingen en de honorering daarvan met alle 
medische achtergronden van dien, over de organisatie van de 
gezondheidszorg door middel van de ziekenfondsen en de 
daaraan verbonden medewerkers, over beleidskwesties op volks-
gezondheidsterrein, enz. enz. Welnu, daarbij is een medische 
inbreng stellig onmisbaar en daarvoor komen de georganiseerde 
medewerkersgroepen logischerwijze het eerst in aanmerking. 
Zij hebben dagelijks met de sociaal-medische aspecten van de 
ziekenfondsverzekering te maken, hebben te dien aanzien een 
grote deskundigheid en beschikken over rijke ervaring. 

De tweede overweging van deze leden was, dat in de Zieken-
fondsraad problemen van organisatorische, administratieve, 
technische, financiële en uitvoerende aard moeten worden 
behandeld: heel de verzekeringsproblematiek waarvoor de 
wet tot stand wordt gebracht, beleidskwesties te dien aan-
zien en in samenspel en samenhang met de gezondheidszorg-
aspecten, de belangen van de verzekerden, enz. Welnu, daarbij 
kan de ziekenfondstechnische inbreng niet worden gemist, 
waarvoor de georganiseerde ziekenfondsverzekerden via hun 
ziekenfondsorganisaties logischerwijze het eerst in aanmerking 
komen. Zij hebben dagelijks met al de genoemde aspecten van 
de ziekenfondsverzekering te maken en hebben te dien aan-
zien, evenals de georganiseerde medewerkers op hun terrein, 
een deskundigheid en ervaring die boven alle twijfel staat. 

Daarnaast, zo merkten de hier aan het woord zijnde leden 
op, stelt de Minister zelf (memorie van toelichting, blz. 30) in 
het licht, hoezeer de samenwerking tussen ziekenfondsen en 
medewerkers bijzondere problemen oplevert; dit is historisch 
verklaarbaar vooral door het verlenen van de verstrekkingen in 
natura en door het gedeeltelijke abonnementssysteem, zodat 
genoemde groepen ook om hun eigen problematiek de samen-
spraak in de Ziekenfondsraad nodig hebben. 

Het samenspel nu van deze groepen mét de representanten 
van het als financier optredende bedrijfsleven in de Zieken-
fondsraad, waar het totale beleid voor het ziekenfondswezen 
wordt bepaald, met op de achtergrond de met schorsings- en 
vernietigingsmacht beklede Minister als bewaker van het al-
gemeen belang, kwam deze leden gewenst voor. 

Dat de Minister de ambtenaren niet q.q. in de raad wil 
brengen achtten zij juist en dat hij daarvoor Kroonleden in 
de plaats wil doen treden vonden zij bepaald een verbetering. 

De hier aan het woord zijnde leden onderkenden wel het 
bezwaar, dat kan worden ingebracht tegen de goedkeuring van 
de honoreringsovereenkomsten tussen de ziekenfondsen en 
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medewerkers in de Ziekenfondsraad, omdat de contractpartijen 
daarover alsdan zelf mee oordelen. Waar gaat het bij die 
goedkeuring om? De overeenkomsten dragen een privaatrechlc-
lijk karakter maar dienen zowel op hun economische con-
sequenties ten aanzien van de premie, als op hun passen in 
het geheele regeringsbeleid i.c. het algemeen belang te worden 
bekeken. Beide aspecten lopen vrijwel parallel, zodat een col-
lege zou kunnen worden ingesteld, los van de Ziekenfondsraad, 
waaraan de beoordeling der overeenkomsten ware op te 
dragen. Onttrekt men bedoeld goedkeuringsrecht aan de Zie-
kenfondsraad dan kan daarvan slechts een betere functionering 
het gevolg zijn. Gaarne zouden deze leden over zodanige even-
tuele wijziging van de goedkeuringsprocedure het oordeel van 
de Minister vernemen. 

Deze leden gingen vervolgens in op de gedachtengang van 
de Minister, dat de volksgezondheidsaspecten van het zieken-
fondswezen niet primair bij de Ziekenfondsraad thuishoren, en 
dat de advisering over de volksgezondheidsaspecten ingevolge 
de bepalingen van de Gezondheidswet primair toekomt aan 
de Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Deze leden acht-
ten de in dit verband door de bewinsman toegezegde onder-
zoekingen uiterst waardevol. Doch daarmede is de vraag, of 
de volksgczondheidsaspccten in de Ziekenfondsraad aan de orde 
zullen komen en of ze daar wel thuis horen, niet opgelost. 
Thans komen die problemen daar zelfs frequent aan de orde. 

Dat de volksgezondheidsaspecten van het zickenfondswezen 
in de Centrale Raad voor de Volksgezondheid aan de orde 
dienen te komen werd door deze leden niet bestreden, 
maar de ziekenfondsrepresentanten en ziekenfondsmedewer-
kers-representanten — indien zij al een redelijke verantwoorde 
vertegenwoordiging in de betreffende organen hebben — ont-
moeten er elkaar zeker niet als zodanig en nog veel minder 
óm de problematiek waarvoor ze elkaar zo nodig hebben en 
waarvoor de Ziekenfondsraad zo bij uitstek geschikt is. Trou-
wens, indien de Minister op dit terrein — deelneming aan het 
werk van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid — iets 
voor genoemde groepen, die volgens de bewindsman uit de 
Ziekenfondsraad moeten worden geweerd, wil doen, is daar-
voor een aparte wettelijke procedure nodig. Dit kan niet via 
het voorliggende wetsontwerp worden geregeld; daarvoor is 
wijziging van de Gezondheidswet nodig. Of en, zo ja, wanneer 
zodanige wijziging tot stand zal komen was voor de leden, 
hier aan het woord, een vraag, welke zij gaarne aan de Mi-
nister voorlegden. 

Zij merkten op, dat, terwijl de Minister nog slechts in het 
stadium verkeert, dat hij „bereid is na te gaan, of de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid voor de advisering over de 
volksgezondheidsaspecten van het ziekenfondwezen voldoende 
is geëquipeerd en of in de wettelijke structuur van de Centrale 
Raad en zijn commissies geen wijziging dient te worden ge-
bracht uit een oogpunt van doelmatigheid", bedoelde groepen 
aan de gedachtenwisseling over deze zaken in de Ziekenfonds-
raad niet te pas komen. De opvatting, dat commissies als be-
doeld in de artikelen 55 en 56 hier onvoldoende uitkomst 
bieden, onderschreven deze leden. De dubbele „kan"-bepaling 
van artikel 55 verschaft, zo meenden zij, geen enkele waar-
borg, dat de ziekenfondsen en de medewerkers bij de arbeid 
van de raad betrokken zullen blijven. Zonder uitdrukkelijke 
beslissingen van de Ziekenfondsraad (artikel 55) of van de 
Minister in overleg met de raad (artikel 56) zijn deze groepen 
volkomen uitgerangeerd. 

De hier aan het woord zijnde leden hadden kennis genomen 
van wat de bewindsman ten aanzien van deze commissies 
verklaard heeft in een onlangs te Scheveningen uitgesproken 
rede. Toch zouden zij het op prijs stellen, indien de Minister 
de in bedoelde rede neergelegde uitspraak eens nader zou uit-
eenzetten opdat zij zouden kunnen beoordelen, of dit een 
essentiële wijziging betekent, welke van invloed kan zijn op 
een nader te bepalen standpunt. 

Nog werd de aandacht gevestigd op een moeilijkheid, 
welke zich voordoet ten gevolge van de omstandigheid, dat de 
artikelen betreffende de samenstelling van de raad in het mid-
den van de wet hun plaats hebben gevonden, vóór de para-

graaf ,,Taak en bevoegdheden van de Ziekenfondsraad", doch 
na artikelen waarin uiterst belangrijke taken en bevoegdheden 
aan de raad worden gegeven, zoals artikel 46. 

Is paragraaf I van het vijfde hoofdstuk, zo werd gevraagd, 
voor de bepalingen inzake de samenstelling wel de juiste 
plaats? 

Staan taak en bevoegdheden van de Ziekenfondsraad een-
maal vast, dan eerst beschikt men over alle gegevens, die 
noodzakelijk zijn voor de definitieve oordeelsvorming over de 
samenstelling van de raad. Of is de Minister van oordeel, 
dat eerst over de samenstelling van de raad dient te worden 
beslist, waarna kan worden nagegaan welke aangelegenheden 
aan het aldus geconstitueerde orgaan moeten en kunnen wor-
den opgedragen? 

Bij een normale artikelsgewijze behandeling van het ontwerp 
zou noch het een, noch het ander geschieden. Ziet de be-
windsman hierin geen bezwaren? Verdient het niet de voorkeur, 
de wet hetzij aan te vangen, hetzij te beëindigen met de ar-
tikclcn nopens de samenstelling van de raad? 

§ 10. Het beroep 
Algemeen werd ingestemd met de opvatting van de Minister, 

dat invoering van een adequate regeling van het beroep op 
de administratieve rechter in de wettelijke ziekenfondsverzeke-
ring van wezenlijke betekenis ware te achten en in een reeds 
lang alom gevoelde behoefte zou voorzien. 

Algemeen werd voorts gedeeld 's Ministers voorkeur, het 
beroepsrecht zoals dit in de sociale verzekeringswetten is neer-
gelegd — met als rechtsprekende instanties de Raden van 
Beroep en in hoogste instantie de Centrale Raad van Beroep 
— over de gehele linie voor het ziekenfondswezen door te 
voeren. 

Vele leden meenden, de volgende samenvatting te kunnen 
geven van de mogelijkheden, welke in het ontwerp worden 
geopend: 

a. „tussenkomst" van de Ziekenfondsraad. 
Deze kan worden gevraagd bij geschillen over de inschrijving 

als verzekerde, de vaststelling der premie en het verlenen van 
verstrekkingen en vergoedingen, dit alles voor wat betreft de 
bejaardenverzekering en de vrijwillige verzekering; de Zieken-
fondsraad doet van zijn „opvatting" mededeling aan belang-
hebbenden en aan het ziekenfonds; 

b. „beslissing" van de Ziekenfondsraad. 
Deze kan worden ingeroepen bij het verlenen van verstrek-

kingen en vergoedingen voor wat betreft de verplichte ver-
zekering; 

c. uitspraak van de Raden van Beroep c.q. de Centrale 
Raad van Beroep. 

Dit beroep staat open van beslissingen betreffende de in-
schrijving als verzekerde en de vaststelling der premie, een 
en ander voor wat betreft de verplichte verzekering, verder 
voor de verzekerde of het ziekenfonds van beslissingen als 
bedoeld onder b; in deze laatste gevallen doen de Raden van 
Beroep uitspraak in hoogste ressort; 

d. beroep op de Kroon van een aantal beschikkingen van 
de Minister en beslissingen van de Ziekenfondsraad, onder 
welke laatste zijn begrepen de beslissingen, die de Zieken-
fondsraad in eerste instantie heeft genomen naar aanleiding 
van geschillen over toelating van medewerkers. 

De hier aan het woord zijnde leden achtten met dit overzicht 
voldoende aangetoond, dat van de zozeer gewenste eenvoud en 
eenvormigheid weinig dreigt terecht te komen. 

Vele andere leden concludeerden, dat het in elk geval ge-
bleken is een moeilijke opgaaf te zijn, deze zaak overzichte-
lijk en logisch te regelen. Elke bij nadere overweging moge-
lijke vereenvoudiging zou in hun ogen winst betekenen. 

Algemeen werd de vraag gesteld, of nader kon worden uit-
eengezet, welke de juridische bezwaren zijn, die het naar het 
inzicht van de bewindsman onmogelijk maken doorvoering 
van het in de sociale verzekeringswetgeving neergelegde beroeps-
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recht uit te strekken over de vrijwillige en bejaardenverzeke-
ring. Is de veronderstelling juist, welke mr. B. L. van Strij de 
Regt in het Nederlands Juristenblad (1963, blz. 134) geopperd 
heeft, dat bedoelde juridische bezwaren hierop neerkomen, 
dat artikel 168 van de Grondwet zich ertegen verzet, dat aan 
een administratieve rechter ook de beslissing van burgerlijke 
twistgedingen wordt opgedragen, en dat geschillen over de 
uitvoering van de vrijwillige of de bejaardenverzekering als 
burgerlijke twistgedingen moeten worden opgevat vanwege het 
aan deze verzekeringen toe te kennen privaatrechtelijke karak-
ter? Hoe staat de bewindsman tegenover de tegen deze argu-
mentatie aangevoerde redenering, dat „het enige privaatrechte-
lijke kantje aan deze „verzekeringsovereenkomsten"" (aldus 
de hierboven geciteerde commentator) „geen enkel bezwaar 
oplevert in casu te spreken van publiekrechtelijke ovcreen-
komsten"? 

Vele leden tekenden hierbij aan, dat naar hun mening in-
schakeling van de administratieve beroepsrechter niet beslis-
send is voor het rechtskarakter van de verzekering, evenmin 
als het omgekeerde het geval is. 

Algemeen werd de hoop kenbaar gemaakt, dat de Minister 
bij een nadere bezinning over deze materie tot de slotsom 
zou geraken, dat over de aanvankelijk aanwezig geachte juri-
dische bedenkingen kan worden heengestapt. 

Afgezien van eventuele juridische bezwaren en van de wen-
selijkheid van een uniform stelsel was er nl. evenmin verschil 
van opvatting over, dat de belangen van de bejaarden-verzeker-
den en vrijwillig-verzekerden daarmede het best zouden zijn 
gediend. 

Verscheidene leden vestigden er in dit verband de aan-
dacht op, dat bejaarden-verzekerden en vrijwillig-verzeker-
den anders zich slechts tot de burgerlijke rechter zullen kunnen 
wenden, waartoe zij rechtsgeleerde bijstand zullen behoeven. 
Weinig advocaten hebben echter ervaring in sociale verzeke-
ringsgedingen. Bovendien is rechtskundige hulp duur, gratis 
bijstand krijgt lang niet iedereen. Het zou er dus op neer-
komen, dat in de praktijk deze twee groepen van verzekerden 
tegenover de ziekenfondsen een aanzienlijk zwakkere vorm 
van rechtsbescherming gaan genieten dan de verplicht ver-
zekerden. 

Vele leden zouden het als een bijkomend voordeel van een 
gelijktrekking in dit opzicht van enerzijds de verplichte, ander-
zijds de vrijwillige en bejaardenverzekering zien, dat daardoor 
de regeling betreffende het vragen van tussenkomst zou komen 
te vervallen, welke toch eigenlijk in een hoofdstuk over het 
beroepsrecht niet thuis hoort. 

Met betrekking tot het voorstel, voor geschillen over ver-
strekkingen een bijzondere rechtsgang te creëren, hierin be-
staande dat in eerste instantie de Ziekenfondsraad beslist van 
welke uitspraak beroep openstaat op de Raden van Beroep, 
werden twee wensen algemeen geuit. 

De eerste betrof de keuze van de Ziekenfondsraad. Men er-
kende, dat deze raad thans reeds in zekere zin als beroeps-
instantie terzake fungeert. Er werd echter op gewezen, dat 
bedoelde huidige rechtsgang zeer onofficieel en in het geheel 
niet gereglementeerd is, en slechts in een betrekkelijk gering 
aantal gevallen te hulp wordt geroepen. 

Slaat de wetgever de in het voorliggende ontwerp aangege-
ven weg in, dan zullen — nog afgezien van de omstandigheid, 
dat de Ziekenfondsraad qua samenstelling niet alle elementen 
in zich bergt welke voor een onafhankelijk rechterlijk orgaan 
passend, ja noodzakelijk zijn te achten —- aan 's Raads outillage 
stellig aanmerkelijk zwaardere eisen worden gesteld dan thans 
het geval is. Alsdan ontstaat immers een zeer officiële gang 
van zaken met alle daarbij behorende formaliteiten. Verwacht 
mag worden, dat in die nieuwe situatie veel vaker een beroep 
op de Ziekenfondsraad zal worden gedaan. Deze raad moet 
mitsdien de beschikking hebben over een goed uitgerust appa-
raat voor de behandeling van de beroepszaken. Het werd niet 
uitgesloten geacht, dat dit veel meer consequenties zal hebben 
dan thans blijkbaar wordt aangenomen. 

Gevraagd werd, of de Minister een dergelijke uitbreiding 

van het bureau van de Ziekenfondsraad voor wenselijk en 
nodig houdt, en of ook naar zijn gevoelen bij nader inzien 
bedoelde rechtspraak niet beter aan de normale beroeps-
instanties zou kunnen worden overgelaten. 

Deze instanties zijn immers speciaal voor de rechtspraak in-
gericht, zodat de opbouw van een nieuwe apparatuur achter-
woge kan blijven. Bovendien heeft elke Raad van Beroep reeds 
de beschikking over een uitgebreid korps vaste medisch des-
kundigen. Desgewenst kunnen de Raden van beroep overgaan 
tot de instelling van een aparte kamer voor geschillen met 
betrekking tot de ziekenfondsverzekering. De Beroepswet biedt 
daartoe reeds de mogelijkheid. 

Het tweede verlangen, hetwelk algemeen bleek te leven, 
was ten aanzien van de verstrekkingen de rechtsbeslissing in 
laatste instantie in handen van de Centrale Raad van Beroep 
te leggen, zulks terwille van de gewenste coördinatie en rechts-
zekerheid. 

Verscheidene leden verklaarden, dat het huns inziens tot 
onmogelijke situaties zou leiden, indien hoger beroep van de 
uitspraken van één lichaam, de Ziekenfondsraad, mogelijk zou 
zijn op de tien Raden van Beroep als hoogste instantie. Welke 
uitspraken zul de lagere rechter (de Ziekenfondsraad) in zijn 
toekomstige jurisprudentie goed doen te volgen, indien de ene 
Raad van Beroep van een ander inzicht blijk heeft gegeven 
dan een andere Raad van Beroep in een gelijkwaardig geval 
deed? Meent de Minister, dat indien de zijnerzijds voorgestelde 
constructie tot stand komt, van eenheid in de rechtspraak iets 
terecht zal komen? 

Van verschillende zijden werd opgemerkt, dat indien de 
Centrale Raad van Beroep overeenkomstig het hierboven ge-
leverde pleidooi tot hoogste beroepsinstantie zou worden ge-
maakt, deze wijziging op zich zelf een nieuw argument zou 
zijn voor de vervanging van de Ziekenfondsraad door de 
Raden voor Beroep als eerste beroepsinstantie. Men meende 
kortheidshalve te mogen verstaan met een verwijzing naar 
het eerdervermelde tijdschriftartikel van mr. van Strij de Regt 
(t.a.p., blz. 138). 

Nog werd door sommige leden de vraag gesteld, waarom 
geen beroep op de Kroon overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 77 mogelijk zal zijn van de beschikking van de Minister 
ingevolge artikel 49. 

Tenslotte werd de vraag opgeworpen, of de omstandigheid, 
dat het wetsontwerp-B.A.B, deze Kamer inmiddels gepasseerd 
is, de Minister nog aanleiding gaf tot wijziging van het onder-
havige ontwerp. 

§ 11. Overheidsinvloed op het ziekenfondswezen 
Algemeen werd uiting gegeven aan een gevoel van sterk 

onbehagen over de onmiskenbare strekking, waarvan het ge-
hele wetsontwerp doortrokken is, de ministeriële greep op het 
ziekenfondswezen te versterken, ten koste van de invloed 
zowel van de betrokken maatschappelijke organen en de 
Ziekenfondsraad als van de wetgever. 

Vele leden vatten hun principiële bezwaren tegen zodanige 
gang van zaken als volgt samen, dat te veel vraagstukken, die 
zich bij de uitvoering der ziekenfondsverzekering voordoen, 
overgelaten worden aan, althans gebracht worden onder con-
trole van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Het aantal gevallen, waarin het wetsontwerp aan de Minister 
regelende bevoegdheden toekent, is uitzonderlijk groot. Een 
en ander zal tot verambtelijking van het ziekenfondswezen 
leiden. Deze leden mochten in dit verband verwijzen naar het 
artikel van prof. mr. dr. J. van der Hoeven in Het Ziekenfonds 
van februari 1963, wiens critiek zij in vele opzichten deelden. 

Vele andere leden sloten zich hierbij aan. De in het ver-
leden binnen het ziekenfondswezen vele malen opgetreden 
conflicten, interpretatieverschillen en competentiekwesties 
vonden, aldus deze leden, vooral hierin hun oorzaak, dat 
er geen evenwichtige taakverdeling krachtens het Zieken-
fondsenbesluit bestaat tussen de overheid, de Ziekenfondsraad, 
de ziekenfondsen en de daarbij betrokken instanties. De nieuwe 
wet dient hierin verandering en verbetering te brengen. Zulks 
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geschiedt ongetwijfeld ten aanzien van enkele zaken, want de 
Kroon, de Minister of de Ziekenfondsraad worden in een groot 
aantal artikelen als de beslissende of bepalende instantie ge-
noemd. Het aantal bevoegdheden van de Minister is echter zéér 
groot. Deze zijn evenwel in elk geval in de wet aangegeven, 
zodat men ze kent en weet hoever de bevoegdheid telkens gaat, 
doch met de algemene maatregelen van bestuur is het anders. 
Hier worden krachtens de wet bevoegdheden aan de Minister 
gedelegeerd — en het aantal is enorm — waarvoor de criteria 
in het ontwerp zelfs niet worden genoemd en waarvan volstrekt 
niet vaststaat of over een en ander met de betrokkenen overleg 
zal plaats hebben. Als enkele voorbeelden omtrent belangrijke 
zaken noemden deze leden: het aanwijzen van groepen personen 
die verplicht verzekerd worden (artikel 3) , alles ter zake de 
inschrijving van verzekerden (artikel 5 en artikel 22), de rege-
ling van aard, inhoud en omvang der verstrekkingen (artikel 8) , 
regelen omtrent de aanvullingsfondsen (artikel 33), regeling 
van de verevening der prcmiegelden van de vrijwillige vcrzeke-
ring (artikel 32), regeling van de toelating van ziekenfondsen 
(artikel 34), enz. 

Het kwam de hier aan het woord zijnde leden gewenst voor, 
dat de Minister alsnog een ernstige poging zou doen een aantal 
zaken in de wet zelf te regelen, dan wel tenminste daarin de 
criteria aan te geven waaraan de Kroon bij de opstelling van 
algemene maatregelen van bestuur gebonden zal zijn. Daarnaast 
dient zeker in de wet voor een aantal gevallen te worden op-
genomen, dat vóór de opstelling en uitvaardiging van een 
algemene maatregel de Ziekenfondsraad en/ of de representa-
tieve organisaties van belanghebbenden of deskundige organen 
moeten worden gehoord. Hetzelfde achtten deze leden ook 
voor de in het ontwerp vermelde ministeriële beslissingen wen-
selijk. Zij vroegen de Minister, of hij tot een dergelijke aan-
passing van het ontwerp bereid ware en, zo ja, op welke 
punten. 

Hét grote bezwaar toch — aldus deze leden, — dat tegen 
de huidige situatie bestaat, moet de Minister trachten weg te 
nemen door verbeteringen aan te brengen als bedoeld, waardoor 
dan tevens de gevraagde evenwichtige taak- en bevoegdhcidsvcr-
deling ontstaat, welke de Minister zegt voor te staan. 

De bewindsman trekt inderdaad door de voorliggende for-
muleringen en de delegatie van vele bevoegdheden aan de Mi-
nister en de Kroon geheel het ziekenfondswezen en de uitvoe-
ring der geplande ziekenfondsverzekeringen dusdanig in de 
overheidssfeer, dat met recht van een „departementaal over-
wicht" moet worden gesproken, temeer waar de Ziekenfonds-
raad zo sterk afhankelijk is van de Minister, aan hem verant-
woording schuldig is en zijn aanwijzingen moet opvolgen. 

Sommige leden noemden het opvallend, hoezeer, bij verge-
lijking van het bestaande bezettingsrecht met de inhoud van het 
onderhavige wetsontwerp, in het systeem van dit laatste veel 
minder vrijheid en verantwoordelijkheid wordt gelaten aan de 
in het maatschappelijk leven gegroeide organisaties en instel-
lingen dan in het eerste. 

Terwijl in het wetsontwerp in tal van gevallen, zelfs op de 
meest essentiële punten, de bevoegdheid tot regeling bij alge-
mene maatregel van bestuur wordt gegeven, wordt in het ont-
werp zelfs niet de waarborg geboden, dat die in het maatschap-
pelijk leven gegroeide organisaties en instellingen, die bij de 
uitvoering van de wet ten nauwste zijn betrokken, zelfs ook 
maar zullen worden gehoord. 

Zo zijn o.a. de omvang van de kring der verzekerden en de 
verstrekkingen zaken, die bij algemene maatregel van bestuur 
regeling zullen vinden volgens het wetsontwerp. Daarnevens zijn 
er nog tal van andere voorbeelden in het wetsontwerp (b.v. de 
goedkeuring der overeenkomsten en het vervullen van de andere 
taken van de Ziekenfondsraad, die verantwoordelijk is aan de 
Minister en diens aanwijzingen heeft te volgen) waaruit kan 
blijken, dat de verantwoordelijkheden in hoofdzaak bij de rijks-
overheid komen te liggen en dat voor de genoemde organisaties 
en instellingen niet veel overblijft aan verantwoordelijkheid. 

Wanneer in de memorie van toelichting op blz. 35, linker-
kolom,als een der in het onderhavige wetsontwerp vervatte prin-
cipiële wijzigingen wordt genoemd: de grotere vrijheid der zie-

kenfondsen, dan zal dit toch zo moeten worden verstaan, dat 
die wat grotere vrijheid een zeer beperkt gebied betreft en dat 
een belangrijke inperking van de nu bestaande grotere vrijheid 
op ander gebied daartegenover staat. 

Ook deze leden sloten zich derhalve aan bij de hierboven 
uitgeoefende aandrang om een deel der materie, welke volgens 
het wetsontwerp in algemene maatregelen van bestuur regeling 
zou moeten vinden, in de wet zelf te regelen — zo b.v. de kring 
der verzekerden — en voor een ander deel te volstaan met een 
stelsel van repressief toezicht van de rijksoverheid. 

ARTIKELEN 

Artikelen 2 en 3. Sommige leden achtten het weinig fraai, dat 
de omschrijving van artikel 2 die van artikel 3 vooronderstelt. 

Vele leden was het niet duidelijk, waarom de bepalingen 
van artikel 2 en van het eerste lid van artikel 3 niet zijn 
gecombineerd. Thans luidt artikel 2: „Verplicht verzekerd 
. . . . zijn de verzekerde. . . . " en het eerste lid van artikel 3: 
„Verzekerd is de verplicht-verzekerdc ingevolge de Ziekte-
wct ". Verdient het geen aanbeveling, deze paragraaf aan 
te vangen met een artikel, luidende: Verplicht verzekerd 
overeenkomstig het bepaalde in deze wet zijn de verplicht-
verzekerden ingevolge de Ziektewet en diens medeverzekerden, 
alsmede degene, die behoort. . . . enz.? De bepaling van arti-
kel 2, tweede volzin, dat waar in de wet — c.q. in deze para-
graaf van de wet — gesproken wordt van verzekerde daar-
onder tevens de medeverzekerde wordt verstaan tenzij het 
tegendeel blijkt, kan dan verderop in zodanig artikel als een 
afzonderlijk lid worden opgenomen. 

Gevraagd werd voorts, of in artikel 2, tweede volzin, in 
plaats van „in deze wet of in een van haar uitvoeringsvoor-
schriften" niet dient te worden gelezen: in deze paragraaf of 
in enig voorschrift ter uitvoering van deze paragraaf van deze 
wet. 

Ware het overigens niet juister, de groepen van personen, 
niet verplicht verzekerd ingevolge de Ziektewet, die als ver-
piicht verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet zullen gelden, 
aan te wijzen bij de wet zelf in stede van bij algemene maat-
regel van bestuur? 

Artikel 5. Sommige leden leek het minder juist toe, in de 
aanhef van dit artikel reeds te reppen van „aanspraken" van 
de verzekerde. Van „aanspraken" kan immers eerst sprake 
zijn, wanneer voor een ziekenfonds de verplichting bestaat de 
in artikel 3 lid 1 bedoelde personen in te schrijven? Zonder 
die verplichting is er toch geen verwezenlijkbare aanspraak? 
Dient derhalve de verplichting van de ziekenfondsen tot in-
schrijving van de in artikel 3 lid 1 bedoelde personen niet 
voorop te worden gesteld om eerst daarna van „aanspraken" 
te kunnen reppen? 

Vele leden merkten op, dat in dit artikel zomede — in iets 
andere bewoordingen — in artikel 9 wordt gesproken over 
het geldend maken van „de aanspraken" welke de verplicht 
verzekerde c.s. toekomen, doch stelden de vraag, waar in de 
wet bedoelde aanspraken geregeld worden. Formeel zijn deze 
aanspraken, zo meenden zij, in geen enkel artikel van § 1 
van het tweede hoofdstuk aangegeven. Hoe ontstaan die aan-
spraken dan en welke zijn het? In artikel 12 wordt negatief 
wel gesteld wanneer men geen aanspraken aan de verzekering 
kan ontlenen; terwijl de artikelen 24 en 30 respectievelijk 
voor de bejaarden- en de vrijwillige verzekering duidelijk aan-
geven, dat de verzekerde recht heeft op de verstrekkingen 
bedoeld in artikel 8. Voor de verplichte verzekering is dit niet 
gebeurd, weshalve deze leden een nadere toelichting wenselijk 
achtten. 

Dezelfde leden constateerden, dat in het eerste lid van dit 
artikel aan de ziekenfondsen de verplichting tot inschrijving 
van verplicht verzekerden wordt opgelegd. Het wilde hun 
voorkomen, dat de ziekenfondsen de mogelijkheid moeten 
hebben, op grond van statutaire bepalingen verzekerden te 
weigeren, zoals dit tot nu toe eveneens mogelijk is. Is de 
Minister niet van oordeel, dat het ontbreken van bedoelde 
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mogelijkheid ernstig in strijd is met het karakter van de zieken-
fondsen als privaatrechtelijke instituten? Indien het ziekenfonds 
geen weigcringsgronden kan hanteren waarom is er dan de 
beroepsmogelijkheid in artikel 74, eerste lid onder a „van 
beslissing inzake inschrijving"? 

Dient in dit artikel naast de inschrijving niet voorts de 
afmelding te worden behandeld? 

Artikel 7, eerste lid. Hoewel de strekking van dit artikel vele 
leden juist voorkwam, leek hun de uitdrukking „gelijkwaardig 
aan die" een bron te zullen worden van velerlei moeilijkheden. 
Wat is de interpretatie van „gelijkwaardig" en wie bepaalt dit? 
Overigens zou de ziekenfondsverzekerde dus verplicht zijn een 
particuliere „suppletie-verzekering" aan te houden, terwijl hij 
wellicht via het aanvullingsfonds van het ziekenfonds zijn risi-
co's volledig kan onderbrengen. Is het daarom niet juister, de 
bedoelde privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst bij wet 
volledig te doen annuleren en aan de verzekerde, zo hij dit 
wenst, over te laten opnieuw een gedeeltelijke verzekering aan 
te gaan? Men ontgaat daardoor allerlei intcrpretatie-moeilijk-
heden. Tenslotte is de verzekerde in deze kwestie blijkbaar 
geen beroep gelaten, zodat de moeilijkheden nog worden ver-
groot door het ontbreken van jurisprudentie. 

Artikel 8. Is in het eerste lid van dit artikel „verlenen" 
wel het juiste woord? Zoals de termen „verstrekken" en „ver-
ienen" in de memorie van toelichting (blz. 23, rechterkolom) 
worden uitgelegd zou „verlenen" slechts geëffectueerd kunnen 
worden indien de ziekenfondsen eigen artsen in dienst heb-
ben. Dit is echter kennelijk niet de opzet van de minister, die 
spreekt van het verlenen van de hulp door b.v. de huisarts, 
die zich daartoe contractueel heeft verbonden. 

De leden, die deze vraag stelden, vroegen of wellicht dit 
lid beter als volgt geredigeerd zou kunnen worden: 

,,De ziekenfondsen garanderen aan de bij hen ingeschreven 
verzekerden ter voorziening in de geneeskundige verzorging 
van die verzekerden de verstrekkingen overeenkomstig dit en 
volgende artikelen". 

Dit zou tevens inhouden, dat de omschrijving van de soorten 
verstrekkingen in het tweede lid uitvoeriger dient te zijn, temeer 
omdat in de memorie van toelichting op blz. 24 rechterkolom, 
wordt gezegd, dat de inhoud en omvang der verstrekkingen 
ongeveer conform de huidige situatie zouden moeten zijn. 
Van andere zijde werd gevraagd, of het tweede lid niet ware 
aan te vangen: „Bij of krachtens algemene maatregel van bc-
stuur" zulks met het oog op de wenselijkheid de procedure te 
kunnen versnellen. 

Van weer andere zijde rees de vraag, waarom in het tweede 
lid de medewerkers, die tandheelkundige hulp, verloskundige 
hulp en farmaceutische hulp verlenen, niet genoemd worden, 
zulks in tegenstelling tot huisartsen en specialisten. 

Artikel 9, vijfde lid. Verscheidene leden informeerden naar 
de redenen, waarom het aantal overschrijvingen van een ver-
zekerde in een bepaald tijdvak aan een maximum gebonden 
zal kunnen worden. Is dit niet een te grote beperking van de 
vrijheid van de verzekerde? 

Artikel 11, eerste lid. Het gaat in dit artikel, aldus vele 
leden, om het doen van geldelijke restitutie aan de verzekerden 
in plaats van de verstrekkingen in natura, bij het eventueel 
ontbreken van overeenkomsten. Nu ging het deze leden te ver, 
dat de Minister het doen van restituties aan de ziekenfondsen 
dwingend zou kunnen opleggen. Vooreerst zou dit veelal in 
strijd zijn met de bepalingen in de statuten der ziekenfondsen 
maar het is zeer wel denkbaar, dat de onderhandelingspositie 
der ziekenfondsen het gewenst maakt niet tot restitutie in geld 
over te gaan. Acht de Minister het niet beter, in dit artikel 
te spreken van: „Onze Minister kan in bepaalde omstandig-
heden aan de ziekenfondsen toestaan een uitkering in geld 
te verlenen . . . ."? 

De hier aan het woord zijnde leden waarschuwden tegen het 
gevaar, dat het ziekenfonds zijn karakter van verzorgingsin-
stelling verliest en een restitutie-verzekering wordt. 

Artikel 13. Mede gelet op de toelichting bij dit artikel 
achtten vele leden het ongelimiteerd kunnen vaststellen bij 
algemene maatregel van bestuur van de eisen, waaraan de 
controle moet voldoen, op welke wijze die wordt uitgevoerd, 
of er te dien aanzien al dan niet coördinatie zal (moet?) plaats 
hebben, enz. enz. zeer bezwaarlijk. Zij zagen hierin een typisch 
voorbeeld van te vergaande delegatie. Is de Minister bereid, 
ten aanzien van een goed gerichte controle enkele criteria 
in de wet zelf aan te geven? 

In het tweede lid van dit artikel zagen deze leden gaarne 
opgenomen, dat de aldaar bedoelde algemene maatregel van 
bestuur niet tot stand komt dan nadat over de omvang der 
gegevens overleg is gepleegd met de representatieve organi-
saties van ziekenfondsen. 

Artikel 14. Vele leden zouden gaarne een nadere verdui-
delijking ontvangen van hetgeen in dit artikel vervat ligt, 
nl. dat een nader te bepalen deel van de administratie van 
en de controle op bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen verstrekkingen van verpleging en behandeling kan wor-
den uitgeoefend door een door de minister aan te wijzen 
instelling, welke deze taak voor het gehele land of een gedeelte 
van het land vervult. 

De mededeling in de memorie van toelichting, dat dit arti-
kcl is opgenomen omdat het van direct belang is voor de 
regeling van de verstrekking van verpleging en verstrekking 
van t.b.c.-patiënfen neemt, aldus deze leden, niet weg, dat 
krachtens de formulering en hel nader doen uitwerken van 
tenminste twee zaken bij algemene maatregel van bestuur 
vrijwel elk ogenblik een bepaald deel van de taak der zieken-
fondsen kan worden weggenomen waardoor die taak steeds 
meer kan worden uitgehold. De Minister wijst er immers op, 
dat het artikel algemener geformuleerd is, omdat de wenselijk-
heid ook zou kunnen blijken ten aanzien van andere zeer 
gespecialiseerde verstrekkingen tot een meer of minder ver-
gaande mate van centrale verzorging te komen. 

Daarbij komt, zo vervolgden deze leden, dat wel met name 
genoemd wordt de aan de Stichting Nederlandse Sanatorium 
Vereniging opgedragen zorg voor de opneming en verpleging 
van t.b.c.-patiënten behorende tot de verplichte- en bejaarden-
verzekering, maar wordt hiermede een tweede instelling op 
dit terrein niet weggevaagd n.1. de Herverzekering tegen Sana-
toriumverpleging van de Bond van R.K. Ziekenfondsen, die 
sedert 1947 dezelfde taak vervult voor alle vrijwillig ver-
zekerden van de bij die Bond aangesloten ziekenfondsen? 
Aangezien artikel 30, lid 2, bepaalt, dat de artikelen 9—14 
voor de vrijwillige verzekering van overeenkomstige toepassing 
zijn, lijkt het voortbestaan van genoemde herverzekering prak-
tisch onmogelijk. 

Aangezien deze leden moeilijk konden aannemen, dat de 
bewindsman via de invoering van deze wet genoemde in-
stelling wil laten verdwijnen, zouden zij gaarne vernemen of 
het betreffende artikel wellicht anders kan of moet worden 
geïnterpreteerd dan wel hoe 's Ministers oordeel over deze 
aangelegenheid luidt. 

Dezelfde leden meenden, dat het in elk geval aanbeveling 
zou verdienen, in stede van „een door Onze Minister aan te 
wijzen instelling, welke deze taak voor het gehele land of 
voor een gedeelte van het land vervult" te lezen: door Onze 
Minister aan te wijzen instellingen, welke deze taak voor het 
gehele land of voor een gedeelte van het land dan wel voor 
groepen van ziekenfondsen vervullen. 

Overigens stelden deze leden de vraae, of het nodig is dat 
..herverzekeringsinstellingen", door de ziekenfondsen zelfstan-
dig in het leven geroepen om hun taak beter en in grotere 
solidariteitskrinsen te kunnen vervullen, volledig onder ver-
antwoordelijkheid van de Ziekenfondsraad komen te staan en 
slechts kunnen handelen naar door die raad gestelde regelen. 

Artikel 15. Gevraagd werd of het tweede lid van dit artikel 
een verbod van de werkgever bevat om de volledige premie 
te betalen. In dit verband werd gewezen op de werkgevers van 
huispersoneel. 
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Artikel 18. Is dezelfde materie ook niet reeds — ten min-
ste gedeeltelijk — geregeld in het zesde lid van artikel 15? 

Artikel 19, tweede lid. Vele leden, die ten aanzien van de 
hier bedoelde algemene maatregel van bestuur vooroverleg 
met de representatieve ziekenfondsorganisaties noodzakelijk 
achtten, vroegen of dit niet in de wet uitdrukkelijk ware voor 
te schrijven. 

Artikel 20, eerste lid onder c. Kan dit niet worden ge-
schrapt? De vele leden, die deze vraag stelden, wezen er op, 
dat de gehuwde vrouw automatisch mede verzekerd is krach-
tens artikel 4 (zie artikel 21), zodat zij vroegen, welke groep 
van gehuwde vrouwen hier bedoeld wordt. 

Artikel 22, eerste lid. Sommige leden maakten eenzelfde 
opmerking als zij bij artikel 5 hadden geplaatst. 

Vele leden verwezen eveneens naar de hunnerzijds aan het 
eerste lid van artikel 5 gewijde beschouwingen, welke zij mu-
tatis mutandis op de onderhavige bepaling toepasselijk acht-
ten. Waarom is er, indien het ziekenfonds geen weigerings-
gronden kan hanteren, de mogelijkheid van tussenkomst van 
de Ziekenfondsraad ingevolge artikel 74, tweede lid onder a, 
in een geschil over „de inschrijving als verzekerde"? 

Artikel 27. Vele leden meenden, dat omdat volgens de 
laatste volzin van het tweede lid voor de vaststelling van het 
inkomen de wettelijke kinderbijslagen buiten beschouwing wor-
den gelaten, er toch een discriminatie ontstaat tussen de ver-
plicht" en vrijwillig verzekerden, aangezien aan de loontrek-
kenden vanaf het eerste kind en aan een deel der zelfstandigen 
slechts vanaf het derde kind kinderbijslag zal worden toege-
kend. Hoe denkt de Minister hieraan tegemoet te komen? 

Het ziekenfonds, aldus dezelfde leden, kan een verzekering, 
bedoeld in het eerste lid volgens statutaire bepalingen wèl op-
zeggen. Impliceert dit niet, dat het ziekenfonds ook verzeke-
ringsovereenkomsten kan weigeren? Maar waarom dan de be-
paling in het derde lid van dit artikel? 

Artikel 29, derde lid. Verdient wellicht, aangezien het zie-
kenfonds de overschrijding van het inkomen bedoeld in ar-
tikel 27 niet zelf kan constateren, de navolgende redactie de 
voorkeur: 

„zodra het ziekenfonds, op welke wijze dan ook, er kennis 
van krijgt dat het inkomen van de verzekerde het in het twee-
de lid van artikel 27 bedoelde bedrag overschrijdt, is het ver-
plicht de verzekeringsovereenkomst door opzegging te be-
eindigen"? 

Artikel 31, eerste lid. Vele leden verwezen naar hetgeen 
omtrent de wachttijden, in samenhang met het in artikel 27, 
vierde lid vervatte verbod van medische selectie, werd opge-
merkt in § 4 van het algemeen deel van dit verslag. Restte 
bedoelde leden nog de vraag, waarom het de Minister dient 
te zijn, die de wachttijd zal bepalen. Dit kan toch zeer wel 
door de ziekenfondsen gebeuren, mede omdat voor de onder-
scheidene verstrekkingen stellig verschillende wachttijden ver-
eist zijn? 

Artikel 32. Vele leden had het getroffen, dat niet bepaald 
wordt, welk orgaan de in het zesde lid van dit artikel bedoelde 
verevening tot stand brengt of onder wiens beheer en verant-
woordelijkheid de verevening plaats vindt. De in dit lid be-
doelde algemene maatregel van bestuur mag, aldus deze leden, 
niet tot stand komen dan in volledig overleg met de represen-
tatieve organisaties van ziekenfondsen. Dit dient in de wet te 
worden vastgelegd benevens enkele criteria op grond waarvan 
de verevening zal plaats hebben. 

Wie bepaalt, zo luidde een nadere vraag, welke uitgaven 
onverantwoord zijn? Aan de hand van welke criteria geschiedt 
deze vaststelling? 

Naar het inzicht dezer leden ontbraken, naast de bepaling 
in het zevende lid van dit artikel omtrent eventuele tekorten, 
nadere bepalingen omtrent mogelijkheden tot reservering, vor-
ming en besteding van overschotten, het werken op begroting, 

enz. Indien de Minister ten aanzien van de verplichte vcrze-
kcring voor de ziekenfondsen een ruimere financiële aanslag 
wil, hoe denkt de bewindsman dit zelfde dan voor de vrijvvil-
lige verzekering in de wel te regelen? 

Artikel 33, tweede lid. Verwezen werd naar § 6 van het 
algemeen deel van dit verslag, waarin op schrapping van deze 
bepaling werd aangedrongen. 

Artikel 34. Herinnerd werd aan hetgeen betreffende de 
noodzaak van een passende definitie van het begrip ,,zieken-
fonds" was betoogd in het algemeen deel van dit verslag, o.a. 
in de aanvang van § 7. 

Vele leden vroegen, wat in het vierde lid van dit artikel on-
der c bedoeld wordt met „gestelde eisen". 

Blijkens het in het vierde lid onder a bepaalde zal, aldus 
een aantal leden, de Minister de toelating niet verlenen, 
indien de instelling, die haar verzoekt geen rechtspersoon-
lijkheid bezit. Welke rechtsvorm moet worden gekozen wordt 
door het wetsontwerp in het midden gelaten. Nu is het in 
bepaalde gevallen vrij eenvoudig na te gaan of een instelling 
rechtspersoon is, nl. wanneer het gaat om rechtsvormen 
waarbij moet worden voldaan aan zekere door de wet voor-
geschreven formaliteiten. In deze gevallen — zoals bij de N.V., 
de coöperatieve vereniging, etc. — zou de toepassing van de 
onderhavige bepaling, uitgeoefend in de vorm van een zekere 
controle, vermoedelijk geen grote praktische moeilijkheden op-
leveren. 

Verreweg het grootste deel der fondsen beschouwt zich 
echter als „onderlinge waarborgmaatschappij" en heeft dus 
gekozen voor een rechtsvorm, waarbij dergelijke formele cri-
teria niet gelden. Mits als zodanig behoorlijk geconstitueerd is 
de onderlinge waarborgmaatschappij rechtspersoon uitsluitend 
krachtens artikel 1641 B.W. 

Het feit dat de controle aan de hand van formele criteria 
hier niet mogelijk is, betekent dat, indien dit artikel onge-
wijzigd zou worden aangenomen, de Minister zelfstandig zou 
moeten beoordelen of een instelling, die pretendeert een onder-
linge waarborgmaatschappij te zijn, dit ook inderdaad is. Dit 
zou tot gevolg hebben dat de Minister zich zou gaan be-
wegen op een terrein, dat toebehoort aan de burgerlijke rechter. 
Deze is het, die in laatste instantie moet uitmaken of een 
instelling al dan niet een onderlinge waarborgmaatschappij is. 

De hier aan het woord zijnde leden stelden de vraag, of de 
bewindsman meent dat, voor het geval een niet-toelating van 
een instelling op grond van het feit dat zij, naar het oordeel 
van de Minister, geen rechtspersoonlijkheid bezit omdat zij in 
tegenstelling tot haar pretentie geen onderlinge waarborgmaat-
schappij is, de beroepsmogelijkheid als bedoeld in artikel 77, 
sub c, past in het geldende recht. De kans op moeilijkheden 
in dit opzicht achtten zij dan ook verre van gering, waarbij zij 
in dit verband wezen op het geval, dat de Minister de rechts-
persoonlijkheid aanneemt terwijl naderhand de rechter, b.v. 
bij een procedure tussen een fonds en een derde, tot een tegen-
gestelde conclusie komt. Teneinde op dit onderdeel het wets-
ontwerp aan te passen aan de huidige rechtsopvattingen met 
betrekking tot de onderlinge waarborgmaatschappij en daar-
door de hierbovenbedoelde praktische moeilijkheden te voor-
komen, achtten de hier aan het woord zijnde leden het van 
groot belang dat de onderhavige bepaling zodanig wordt ge-
wijzigd, dat de ziekenfondsen uit hoofde van hun toelating als 
zodanig rechtspersoonlijkheid hebben, voorzover zij deze niet 
reeds uit anderen hoofde bezitten. 

Zij zouden het op prijs stellen, hierover het oordeel van de 
bewindsman te vernemen. 

Sommige leden vestigden er de aandacht op, dat met toe-
passing van het in het vijfde en zesde lid van dit artikel ge-
stelde de verdere ontwikkeling van het ziekenfondswezen bij 
algemene maatregel van bestuur wel in zeer sterke mate zou 
kunnen worden beïnvloed. 

Gesteld, dat de in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde 
aantallen verzekerden zodanig zouden worden vastgesteld, dat 
het bezwaarlijk zou worden voor een toegelaten ziekenfonds 
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om het werkgebied uit te breiden, doch voor een nog niet toe-
gelaten ziekenfonds niet bezwaarlijk zou zijn om een nic iw 
werkgebied te scheppen, dan zou de weg naar een toenemende 
versnippering van het ziekenfondswezen open liggen. 

Ware het niet juister, in ieder geval in de wet minimuni-
aantallen te noemen, althans uitgedrukt in een percentage van 
het aantal inwoners? Zou al niet dadelijk kunnen worden vast-
gesteld, dat het vereiste aantal verzekerden, bedoeld in lid 6 
steeds lager zal kunnen liggen dan het aantal, bedoeld in lid 5 
en zelfs belangrijk lager? 

Artikel 35. Aangezien in de eerste twee leden van dit ar-
tikel — aldus vele leden •— sprake is van „voorwaarden" zon-
der nadere aanduiding of beperking, en in de memorie van 
toelichting slechts één voorbeeld wordt gegeven, lijkt de onbc-
perkte bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden bij de toe-
lating en daarna (wijziging en aanvulling) ongemotiveerd. 
Zij gaven de Minister in overweging, de voorwaarden tot toe-
lating, buiten die van artikel 34, in de wet te noemen. Ove-
rigens kunnen de wijziging en aanvulling van de voorwaarden 
na de toelating zeer ongewenste situaties oproepen, welke 
naar het oordeel dezer leden vermeden dienden te worden. 

Artikel 36, eerste lid onder b. Kan intrekking geschieden 
op grond van het feit, dat de omvang is teruggelopen tot be-
neden het gestelde aantal? Zo ja, is zulks redelijk zonder enige 
termijnstelling? 

Artikel 38. Gevraagd werd, of wijzigingen van statuten of 
reglementen niet op dezelfde manier getoetst dienen te worden 
als in het tweede lid van artikel 34 is voorgeschreven (over-
legging). Wordt anders niet de mogelijkheid geboden, via 
„mededelingen" als bedoeld in het eerste lid van dit artikel de 
toetsing in feite te ontlopen? 

Welke betekenis kan in verband met een „mededeling" wor-
den gehecht aan een termijn? 

Gaat het mededelen aan de Ziekenfondsraad van door de 
algemene vergadering of het bestuur van een ziekenfonds 
genomen besluiten niet te ver? Wat zijn overigens „andere 
besluiten van algemene strekking en belangrijke aard"? Zijn 
daarvan voorbeelden te geven? 

De vele leden, hier aan het woord, merkten op, dat het in 
het derde lid van dit artikel bepaalde nog veel verder gaat en 
zelfs eenvoudige zaken kan betreffen zoals die in een zieken-
fondsbestuur doorlopend aan de orde zijn. Zou de bewinds-
man niet kunnen aantonen, dat het algemeen belang onafwend-
baar vordert, dat bepaalde besluiten ter kennis worden ge-
bracht, dan zouden zij dit derde lid geschrapt willen zien. 

Artikel 39. Vele leden achtten het verstrekken van inlich-
tingen aan het toezichthoudend orgaan inderdaad onontkoom-
baar, doch vroegen of het eerste lid van dit artikel, naast de 
bepalingen omtrent jaarverslag, statistieken, statuten, besluiten, 
etc. e tc , de volledige vrijheid en autonomie der ziekenfondsen 
niet tot een fictie maakt. Er is in dit opzicht naar het maxi-
male gestreefd terwijl het voor de hand zou liggen dat — met 
alle bezwaren van het verleden en gelet op de ziekenfondsen 
als privaatrechtelijke instituten — naar het minimale gezocht 
zou worden. Hier dient tenminste de toevoeging te worden 
opgenomen „voor zover hij dit voor de vervulling van zijn taak 
nodig heeft". 

De bepaling van het tweede lid gaat, aldus deze leden, ver-
der dan tot op heden ooit heeft gegolden. Zij dachten hierbij 
aan de eigen herverzekeringsinstellingen en andere instellingen 
van samenwerking tussen de ziekenfondsen om hun taak beter 
en efficiënter te kunnen vervullen. Dat deze instellingen met 
een ziekenfonds gelijk worden gesteld en derhalve onder het 
volledige toezicht, de controle en de bemoeiïngssfeer van de 
Ziekenfondsraad worden gebracht, achtten zij vooralsnog moei-
lijk aanvaardbaar, tenzij de Minister de noodzaak daarvan 
onweerlegbaar zou aantonen. 

Artikel 40. Verdient het geen aanbeveling, onder het ge-
stelde sub a te lezen: de minimum-eisen? 

Valt uit het sub b gestelde af te leiden, dat voor elk ziekcn-
fonds een ander voorschrift betreffende inhoud, vorm en tijd-
stip van het jaarverslag kan worden uitgevaardigd? 

Het sub c. voorgestelde dient, zo meenden vele leden, te 
vervallen, omdat een en ander een zaak is van de werkgevers-
en werknemersorganisaties, die bij hun loonbeleid zijn gebon-
den aan de daarvoor geldende bepalingen, voorschriften en 
afspraken. 

Artikel 41. Waarom is dit artikel opgenomen? Is er ooit 
terzake de onderhavige materie van moeilijkheden gebleken? 
En waarom moet de Ziekenfondsraad hier een bevoegdheid 
hebben tot goedkeuring en het stellen van voorwaarden? De 
ratio van dit alles ontging vele leden. 

Artikel 42, derde lid. Is de uitdrukking „besluiten nemen 
tot het verrichten van handelingen, als bedoeld in het tweede 
lid" niet te vaag? Een dergelijk besluit zal toch op enigerlei 
wijze tijdig naar buiten kenbaar gemaakt moeten zijn? Verdient 
het wellicht aanbeveling, de laatste zinsnede als volgt te lezen: 
dan wel aannemelijk maakt, dat het ter uitvoering van voor 1 
januari 1962 genomen besluiten tot het verrichten van hande-
lingen, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, reeds voor 
1 januari 1962 maatregelen had genomen? 

Artikel 43. De leden, die op schrapping van het tweede 
lid van artikel 33 hadden aangedrongen, achtten de volgende 
combinatie van het in de twee leden van artikel 43 bepaalde 
meer aanvaardbaar: 

„Onze Minister kan, nadat hem duidelijk is gebleken dat 
een ziekenfonds door middel van zijn aanvullende verzekering 
op onoirbare wijze concurrentie voert tot uitbreiding van zijn 
verzekerdenbestand ten koste van andere ziekenfondsen, be-
doeld ziekenfonds aanwijzingen geven ten aanzien van ver-
strekkingen en premie.". 

Artikel 45. In dit artikel wordt onder a bepaald, dat in de 
overeenkomst moet worden opgenomen de duur van de 
periode, gedurende welke zij is gesloten. Deze bepaling lijkt — 
aldus een aantal leden — slechts aldus geïnterpreteerd te kun-
nen worden, dat de overeenkomst na het verstrijken van de 
daarin aangegeven periode niet meer bestaat, ofwel dat opzeg-
ging van de overeenkomst niet behoeft te geschieden. De over-
eenkomst eindigt derhalve ongeacht het tot stand komen of 
onmiddellijk daarop aansluiten van een nieuwe overeenkomst. 
Nochtans wordt in ditzelfde artikel onder e bepaald, dat in ge-
val van opzegging een termijn van ten minste een half jaar in 
acht moet worden genomen, met welke bepaling, blijkens de 
memorie van toelichting, een periode zonder overeenkomsten 
moet worden voorkomen. Afgezien dat hier van een formele 
tegenstrijdigheid binnen dit artikel sprake is, is het duidelijk dat 
door het bepaalde onder a en onder e een periode zonder over-
eenkomst niet zal kunnen worden voorkomen. 

Dezelfde leden vroegen, of naar het gevoelen van de be-
windsman een verplichte opzeggingstermijn van tenminste een 
halfjaar dwingend kan worden voorgeschreven aan een mede-
werker, die om hem moverende redenen de uitoefening van zijn 
beroep staakt. 

Artikel 46. Vele leden verwezen naar hun betoog in § 9 
van het algemeen deel van dit verslag, dat een andere samen-
stelling van de Ziekenfondsraad wenselijk ware en deswege 
de goedkeuring van de overeenkomsten aan een ander orgaan 
dan de raad zou moeten worden opgedragen. Dient niet — 
zo werd van andere zijde gevraagd — te worden aangeduid, 
waarover het in het tweede lid van dit artikel vermelde over-
leg moet hebben gelopen en waarop de bereikte overeen-
stcmming betrekking moet hebben? 

Verdient het niet de voorkeur, de voor de Ziekenfondsraad 
voorgestelde bevoegdheid om te zetten in een verplichting? 

Artikel 47, derde lid. Waarom moet de Minister, gehoord 
de Ziekenfondsraad, de inrichtingen aanwijzen waarmee de in 
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artikel 14 bedoelde instellingen verplicht zijn een overeenkomst 
te sluiten? Indien er gesproken wordt van „erkende inrichtin-
gen" is dat toch voldoende? 

Artikel 49, eerste lid. Hij vele leden rees de vraag, wat voor 
soort richtlijnen hier mogelijkerwijze kunnen zijn bedoeld. Kan 
de Minister dat ietwat nader uitwerken? In welke relatie staat 
dit artikel dan met artikel 11? Is dit artikel een tussenvorm? 

Artikel 51, tweede lid. Impliceert de benaming „Kroon-
leden" niet benoeming door de Kroon instede van de Minister? 

Artikel 52. Is de bewindsman bereid, alsnog te overwegen 
of het geen aanbeveling verdient, dat zo mogelijk de voorzitter 
van de Ziekenfondsraad niet uit de leden van de raad wordt 
benoemd en dat zijn benoeming voor onbepaalde tijd geschiedt? 
Zo het antwoord op dit laatste ontkennend mocht luiden, is 
dan een ambtsperiode van tenminste zes jaren niet aanbevelens-
waardig? 

Artikel 53. Kan niet worden aangenomen, dat het voor-
zitterschap van de raad een volledige dagtaak zal medebren-
gen, zodat de bezoldiging dwingend ware voor te schrijven? 

Artikel 59. Vele leden konden zich niet aan de indruk 
onttrekken, dat de Minister met deze bepaling een elders 
en onder andere verhoudingen gevormde praktijk verheven 
wil zien tot een wettelijk voorschrift voor het ziekenfonds-
wezen. Zij vroegen, of de bewindsman deze bepaling volstrekt 
noodzakelijk acht en, zo ja, of hij zijn oordeel zou willen 
adstrueren. 

Artikel 60. Wordt het personeel voor de Ziekenfondsraad 
opgenomen in de Pensioenwet 1922? 

Is de Minister bereid, toe te zeggen, dat hij bij de goed-
keuring van de door de Ziekenfondsraad vast te stellen regelen 
omtrent ontslag van het personeel, inclusief de algemeen secre-
taris en de secretarissen, er op zal toezien, dat daarin een 
regeling is opgenomen inzake gevraagd eervol ontslag als 
neergelegd in artikel 99 van het Algemeen Rijksambtenaren-
reglement, met inbegrip van de daarbij ter bescherming van 
de ambtenaren geschapen waarborgen? 

Artikel 61. Dit artikel riep bij vele leden grote bezwaren 
op tegen een al te zwaar departementaal beleid op het terrein 
van het ziekenfondswezen. Indien de Minister zoveel bevoegd-
heden bij de wet reeds heeft, indien hij daarnaast zoveel bij 
algemene maatregel van bestuur kan regelen, indien hij verder 
de bevoegdheid heeft alle besluiten van de Ziekenfondsraad te 
schorsen en te vernietigen, waarom moet er dan nog de be-
voegdheid zijn om zelfs vooraf aanwijzingen te kunnen geven 
voor de uitoefening van de taak van de raad? Kan de Minister 
hiervoor de gronden aangeven en de noodzaak concretiseren? 

Artikel 65. Op welke wijze stelt de bewindsman zich voor, 
de ziekenfondsorganisa'ties hierbij inspraak te verschaffen? 

Vele leden meenden, dat de wet de procedure zou dienen 
aan te geven, welke bij het horen vooraf van bedoelde orga-
nisaties in acht genomen zal moeten worden. 

Artikel 67, tweede lid. Is het begrip „belangrijk" niet te 
subjectief? Is de bewindsman bereid, deze bepaling voorts 
in dier voege te wijzigen, dat, in geval het spoedeisend karak-
ter van een te treffen maatregel het horen van de Ziekenfonds-
raad verhindert, deze beslissing van de Minister bij met rede-
nen omkleed besluit in de Staatscourant dient te worden 
gepubliceerd? 

Artikel 68, eerste lid onder b. Vele leden herinnerden aan 
het zeer uitvoerige betoog in de memorie van toelichting (blz. 
33, linkerkolom), dat de volksgezondhcidsaspecten niet primair 
bij de Ziekenfondsraad thuishoren. Hoe kan dan aan de raad 
krachtens dit artikel de bevoegdheid worden verleend uit te 
spreken, dat een besluit of een handeling van een ziekenfonds 
of het achterwege blijven van een zodanig besluit of handeling 
in strijd is met „het belang van de gezondheidszorg"? Komt 
deze taak tot beoordeling en uitspraak dan niet aan een meer 
competent college toe dan de door de Minister geprojecteerde 
Ziekenfondsraad? 

Artikel 72. Hoort dit artikel niet logischerwijze thuis in 
paragraaf 2? 

Artikel 73, onder c en d. Waarom worden deze uitgaven 
(wetenschappelijke onderzoekingen en andere door de Ziekcn-
fondsraad aan te geven doeleinden verband houdende met 
ziekenfondsverzekeringen of volksgezondheid in het algemeen) 
ten laste van de Algemene Kas gebracht, waardoor een dui-
dclijk inzicht in de uitgaven voor het werk van de zieken-
fondsen bemoeilijkt wordt? 

Artikel 74, tweede lid, onder c. Dient voor „artikel 33" 
niet te worden gelezen: artikel 30? 

Artikel 93. Vele leden drongen er sterk op aan, dat aan 
deze bepaling zouden worden toegevoegd de woorden: gehoord 
de Ziekenfondsraad. 

Artikel 101, eerste lid. Welk criteria zullen in de gedach-
tengang van de Minister door de Ziekenfondsraad worden 
gesteld bij het buiten beschouwing laten van niet verantwoord 
geachte uitgaven? Zijn deze criteria niet in de wet op te 
nemen? 

Vele leden kwam het wenselijk voor, dat vóór het treffen 
van de maatregelen bedoeld in lid 1, in lid 2 en in lid 3 
overleg wordt gepleegd met de representatieve organisaties 
van ziekenfondsen en dat de wet deze procedure aangeeft. 

Aldus vastgesteld 10 mei 1963. 
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