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Regeling van de ziekenfondsverzekering 
(Ziekenfondswet) 

Amendementen van de Bijzondere Commissie 

Nr. 17 

Ingezonden 11 juni 1964. 

De bijzondere commissie, in welker handen dit wetsont-
werp is gesteld, heeft de eer de navolgende amendementen voor 
te stellen: 

Artikel 46 wordt gelezen als volgt: 
1. De overeenkomsten, bedoeld in artikel 44, behoeven, 

behoudens het bepaalde in het vijfde lid, de goedkeuring van 
een door de Ziekenfondsraad in te stellen commissie, waarin 
de in het derde lid van artikel 51, onder c en d, bedoelde or-
ganisaties niet zijn vertegenwoordigd. Op deze commissie is het 
bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid van artikel 56 
van overeenkomstige toepassing. 

2. Omtrent de inhoud van de overeenkomsten, bedoeld in 
artikel 44, wordt overleg gepleegd tussen de naar het oordeel 
van Onze Minister representatieve organisaties van zieken-
fondsen en organisaties van personen of instellingen, die een 
der in artikel 44 bedoelde vormen van hulp kunnen verlenen. 

3. Indien het in het vorige lid bedoelde overleg tot over-
eenstemming heeft geleid, wordt de uitkomst daarvan onder-
worpen aan de goedkeuring van de in het eerste lid bedoelde 
commissie. 

4. De beslissing van de in het eerste lid bedoelde commissie 
behoeft de bekrachtiging van de Ziekenfondsraad. 

5. Indien de Ziekenfondsraad een beslissing van de in het 
eerste lid bedoelde commissie, waarbij deze haar goedkeuring 
aan een overeenkomst heeft onthouden, niet bekrachtigt — 
een zodanig besluit kan slechts worden genomen met tweeder-
den van de uitgebrachte stemmen — behoeft de overeenkomst 
de goedkeuring van de Ziekenfondsraad. 

6. Indien de Ziekenfondsraad de in het vierde lid bedoelde 
bekrachtiging dan wel de in het vijfde lid bedoelde goedkeuring 
heeft verleend, wordt deze bekrachtiging, onderscheidenlijk 
goedkeuring geacht te gelden voor de overeenkomsten, welke 
met de uitkomst, bedoeld in het derde lid, in overeenstemming 
zijn, gesloten tussen afzonderlijke ziekenfondsen en afzonder-
lijke personen en instellingen, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 44. 

B 

Artikel 51 wordt gelezen als volgt: 
1. De Ziekenfondsraad bestaat uit een door Onze Minister 

te bepalen aantal van ten hoogste 35 leden en een gelijk aantal 
plaatsvervangende leden. 

2. Onze Minister wijst telkenmale voor de tijd van drie 
jaren een vijfde gedeelte der leden en der plaatsvervangende 
leden aan. 

3. Een vijfde gedeelte der leden en der plaatsvervangende 
leden wordt aangewezen door elk van de navolgende groepen 
van organisaties: 

a. de naar het oordeel van Onze Minister algemeen erkende 
centrale en andere representatieve organisaties van werkgevers; 

b. de naar het oordeel van Onze Minister algemeen erkende 
centrale organisaties van werknemers; 
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c. de naar het oordeel van Onze Minister representatieve 
organisaties van ziekenfondsen; 

d. de naar het oordeel van Onze Minister representatieve 
organisaties van personen en instellingen, die een der in artikel 
44 bedoelde vormen van hulp kunnen verlenen. 

Onze Minister bepaalt het aantal leden en plaatsvervangende 
leden, dat door elke organisatie wordt aangewezen. 

C 
Het tweede lid van artikel 52 wordt gelezen als volgt: 
2. De voorzitter heeft vier plaatsvervangers, die door de 

Ziekenfondsraad uit zijn midden worden benoemd en door deze 
kunnen worden geschorst en ontslagen. 

SUURHOFF 

BAART 1 ) 

TEN BROECKE HOEKSTRA 

ZWANIKKEN 

LAMBERTS 

DE VREEZE 

BERGER 

GEERTSEMA 

VAN GELDER 

MAENEN 

RUTGERS 

AALBERSE 

ABMA. 

1 ) Plaatsvervanger van de heer Roemers, die wegens verblijf buitens-
lands verhinderd was deze amendementen mede te ondertekenen. 


