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's-Gravenhage, 14 maart 1967. 

1. Algemeen 
1.1. Nadat op 22 december 1966 het mondeling overleg 

plaats had, heeft de commissie in het slot van het op 30 decem-
ber 1966 verschenen verslag van dit mondeling overleg mede-
gedeeld zeer tot haar leedwezen te concluderen, dat het ont-
werp nog niet — en ook nog niet de eerste weken van 
januari — rijp geacht kon worden voor de behandeling door 
de plenaire Kamer, zodat het onderhavige ontwerp van wet 
nog niet voor 15 februari a.s. in openbare behandeling zou 
kunnen komen. 

De commissie heeft daarvoor een tweetal redenen aange-
geven. In de eerste plaats de tijd, die nodig is voor het onder-
zoek naar de wenselijkheid de ziekenhuisverpleging gedurende 
het eerste jaar en de klinisch-specialistische hulp onder de 
volksverzekering te brengen; in de tweede plaats, de wijze van 
financiering van de onderhavige verzekering, mede in het kader 
van de financiering van de sociale verzekeringen in het alge-
meen. 

Rekening houdende met het in de schriftelijke en monde-
linge gedachtenwisseling naar voren gebrachte en in aanmer-
king nemend, dat bij het ordedebat op 28 december 1966, de 
voorzitter van de fractie van de K.V.P. — en bij de openbare 
behandeling van het begrotingshoofdstuk voor Sociale Zaken en 
Volksgezondheid in de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 
31 januari 1967 de woordvoerder van deze partij prof. dr. 
P. A. J. M. Steenkamp — het vertrouwen hebben uitgesproken, 
dat van de kant van de Kamer en van de Regering het moge-
lijke zal worden gedaan om een verdere afhandeling van het 
wetsontwerp zo spoedig mogelijk te doen plaats hebben en 
tenslotte in aanmerking genomen de van vele zijden — niet 
in de laatste plaats van die der direct belanghebbenden — 
uitgesproken wens om het wetsontwerp zo spoedig mogelijk in 
werking te doen treden, heeft het Kabinet, zoals reeds is 
medegedeeld in de brief dd. 14 februari 1.1., (stuk nr. 11) 
zich beraden wat zijnerzijds gedaan kon worden om te be-
vorderen, dat verdere behandeling van dit wetsontwerp zo 
spoedig mogelijk zou kunnen worden voortgezet, opdat de 
verzekering zo enigszins mogelijk op 1 juli 1967 in werking 
kan worden gesteld. Zoals in bedoeld schrijven is medegedeeld, 
heeft dit beraad ertoe geleid, dat de intrekking zal worden 
bevorderd van de ontwerpen 8458 en 8730; alsmede dat een 
nota van wijziging in uitzicht is gesteld welke dezer dagen 
wordt ingediend, met betrekking tot het onderhavige wets-
ontwerp. 

1.2. Alhoewel op zichzelf losstaande van de problematiek 
van de verzekering met betrekking tot de geneeskundige ver-
zorging, mogen hieraan nog worden toegevoegd dat de finan-
cieringsmodaliteiten met betrekking tot de ontwerpen 8457, 
8458 en 8730 niet los gezien kunnen worden van de invoering 
van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 juli 
a.s., ingevolge het Koninklijk besluit van 15 februari 1967. 
Stb. 105, en de daarmede gepaard gaande intrekking van de 
Interimregeling voor Invaliditeitsrentetrekkers en van de on-
gevallenwetten. 

Zoals uit Tabel I blijkt zou ongewijzigde invoering van de 
drie bedoelde ontwerpen tot gevolg hebben, dat de werknemers-
premie per 1 juli 1967 zou stijgen met 0.75 pet. en de werk-
geverspremie met 0,45 pet. 
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TABEL I 

Verzekering Werknemerspremie Werkgevers-
premie 

A.W.Z. A.W.Z. 
complex A.O.W. 

A .K .W. 

+ 1,6 ) 
I 0,5 + 2, 

W.A.O. 
complex 

W.A.O. 
Z.W. 
I.W.1. 
O.W. 

+ 1,95 
+ 1,95 

2,1 \ 

+ 1,95 ) 
+ 1 f 

2,1 

— 0,75 

B.V.V. — Z.F.W. - 3,3 — 3,3 

- 2 . 4 ( 
— 1,3 ' 

+ 3,3 + 3,3 

+ 0,75 + 0,45 

Wanneer invoering van het A.W.Z.-complex in combinatie 
met het B.V.V.-complex per 1 juli a.s. niet plaats heeft, hc-
tckenl dit, dat uit hoofde van de invoering van het W.A.O.-
complex de werknemerspremie per 1 juli met 1,95 pet. in 
plaats van 0,75 pet. stijgt en de werkgeverspremie met 0,75 
pet. daalt in plaats van de voorziene stijging met 0,45 pet. 
Dit betekent, dat onder deze veronderstelling per 1 juli 1967 
de werknemerspremie met 1,2 pet meer zou stijgen dan voor-
zien was bij gelijktijdige invoering van het A.W.Z."B.V.V.-
complex en de werkgeverspremie met 1,2 pet. meer zou dalen 
dan was voorzien. Afgezien van het feit, dat dan de verhouding 
werkgevers-werknemerspremie met 2,4 pet. ten nadele van de 
werknemerspremie zou worden gewijzigd, zou hierdoor een 
extra stijging van de kosten van levensonderhoud ontstaan, 
waarvan bij de beslissingen met betrekking tot het loonbeleid 
niet kon worden uitgegaan. Natuurlijk zou deze extra verlaging 
van de werkgeverslasten gebruikt kunnen worden voor een 
specifieke compensatie van de stijging van de lasten van de 
werknemers, doch daarmede zou geen oplossing zijn gegeven 
voor de problematiek van de structurele verhouding van werk-
g ;vers- en werknemerspremie in de sociale verzekering. 

De Regering heeft intussen begrip voor de overwegingen, 
welke de commissie geleid hebben tot de door haar getrokken 
conclusie aan het slot van het verslag van het mondeling 
overleg over het wetsontwerp. Dit neemt evenwel niet weg. 
dat bij degenen, die — gelet op de in de Regeringsstukken 
gedane toezeggingen — met zekerheid van 1 juli a.s. af aan-
spraken meenden te kunnen doen gelden op de volksverzekering 
zware geneeskundige risico's — zo het ontwerp tot wet zou 
zijn verheven — periculum in mora bestaat. Naar de mening 
van de ondergetekende moet dan ook voorkomen worden, dat 
deze groep, d.w.z. degenen die verpleegd worden in een in-
richting, daarvan ernstig nadeel zullen ondervinden. Het is 
gebleken, dat in kringen van de belanghebbenden grote on-
gcrustheid daaromtrent is ontstaan. Daarnaast moei rekening 
worden gehouden met de premieproblematick, die hierboven 
uiteen werd gezet. 

1.3. Bij het onderzoek naar de vraag, wat gedaan kan wor-
den om tot een zo snel mogelijke invoering van de volksver-
zekering — waarvan de noodzaak èn de urgentie van geen 
enkele zijde in en buiten de Kamer is betwist — over te gaan, 
moet onderscheid gemaakt worden tussen de uitvoeringsmaat-
regelen welke op basis van de wet moeten worden getroffen en 
waaromtrent advies van advieslichamen moet worden ingewon-
nen enerzijds, en eventuele noodzakelijke wijzigingen in de wet 
zelf anderzijds. Alhoewel tot dusverre het standpunt is in-
genomen, dat eerst advies kon worden gevraagd over de uit-
voeringsmaatregelen, zodra de tekst van de wet zou vast-
staan, billijken de belangen dergenen van wie vaststaat, dat 
zij op 1 juli 1967 aanspraken zouden kunnen hebben — zo 
het ontwerp van wet tot wet zou zijn verheven — dat aan 
de adviesinstanties advies omtrent uitvoeringsmaatregelen 

wordt gevraagd, in afwachting van de totstandkoming van de 
wet en onder voorbehoud dat mogelijke wijzigingen zo snel 
mogelijk ter kennis van de adviesinstanties worden gebracht, 
opdat deze daarmede alsnog rekening kunnen houden. Voorts 
hebben het schriftelijke en het tot dusverre gevoerde monde-
linge overleg met de Tweede Kamer duidelijk gemaakt, dat 
op een aantal punten geen wijzigingen behoeven te worden 
verwacht, zodat daaromtrent in ieder geval advies kan worden 
gevraagd. Tenslotte kan er op gewezen worden, dat het over-
grote deel van de uitvoeringsvoorschriften voor de A.W.Z. geen 
bijzondere technische problemen geeft, omdat zij overeen-
stemmen met overeenkomstige uitvoeringsvoorschriften, hetzij 
krachtens andere volksverzekeringswetten, hetzij krachtens de 
Ziekenfondswet. De nova betreffen vooral het verstrekkingen-
pakket (cxtra-murale zorg) en het erkenningenbeleid (multi-
disciplinaire benadering). Hierop wordt respectievelijk onder 
3.2 en 4 nader ingegaan. 

Met betrekking tot de vraagstukken, die aanleiding geven tot 
het overwegen van wijzigingen in de gedane wetsvoorstellen, 
moet onderscheid worden gemaakt tussen een drietal centrale 
kwesties en enkele kwesties, die alhoewel van betekenis zijnde, 
toch veel meer in het vlak van het wenselijke liggen. 

De centrale kwesties betreffen: 

a. de wijze van financiering (zie 2 ) ; 

h. de omvang der verzekering (zie 3 ) ; 

b\ de eventuele uitbreiding van de verzekering tot de zie-
kenhuisverpleging gedurende het eerste jaar en klinisch-specia-
listische hulp (zie 3.1); 

b-. het betrekken van extra-murale voorzieningen bij het 
object der verzekering (zie 3.2); 

c. het erkenningenbeleid (zie 4 ) . 

De vraagstukken in het vlak van het wenselijke betreffen 
enerzijds de kwestie van de naamgeving (zie 5) en anderzijds 
de bijdrage van de verplichte ziekenfondsverzekering aan het 
Praeventiefonds (zie 6 ) . 

2. De wijze van financiering 

Zowel in het Voorlopig Verslag op het ontwerp van wet, als 
in het Voorlopig Verslag op ontwerp 8458 is door de Kamer 
nagenoeg van alle zijden bezwaar gemaakt tegen de voorgestel-
de wijze van financiering, die erop neerkomt, dat de overheids-
bijdrage voor de volksverzekering zware geneeskundige risico's 
tezamen met de overheidsbijdrage in de A.O.W. zouden worden 
gebruikt ter financiering van de A.K.W., waardoor de premie 
krachtens de A.K.W. zou komen te vervallen en de daarmee 
gepaard gaande verlaging van de volksverzekeringspremie zou 
kunnen dienen ter compensatie van de premie voor de onder-
havige verzekering bij invoering en van de premieverhoging van 
de A.O.W. Zoals reeds eerder in de gewisselde stukken en tij-
dens het mondeling overleg te kennen is gegeven, gaat de finan-
ciering terug tot de formatie van het Kabinet-Cals. Nu ener-
zijds van alle zijden tegen de voorgestelde financiering be-
zwaren worden gemaakt, en anderzijds deze financiering moge-
lijk principiële vragen zou kunnen opwerpen ten aanzien van 
de financiering van de sociale verzekering in het algemeen, 
heeft de Regering zoals uit het voorgaande reeds is gebleken, 
geen bezwaar om op het gedane wetsvoorstel terug te komen. 

De consequentie daarvan zou zijn — zoals uit Tabel II 
blijkt — dat — afgezien van de consequenties van de in de 
beperkte volksverzekering voorgestelde financiering — in de 
onderlinge premieverhouding van werkgevers en werknemers 
geen wijziging ontstaat ten opzichte van de huidige situatie. Ook 
met betrekking tot de Rijksbegroting ontstaan geen wijzi-
gingen. 
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De aanhangige wetsvoorstellen 

Verzekering Werkgevers- Werknemers-
premie premie 

A.K..W. — 2,1 
A.O.W. + 0,5 
A.W.Z. + 1,6 
Z.F.W. + 3 , 3 —3,3 

Totaal + 1,2 - 1 , 2 

3. De omvang der verzekering 

3.1. Uitbreiding van het object der verzekering tot de zie-
kenhuisverpleging gedurende het eerste jaar en de 
klinisch-specialistische hulp gedurende die tijd 

3.1.1. Zoals de ondergetekende reeds gedurende het mon-
deling overleg heeft medegedeeld, is dit een van de twee moge-
lijkheden, welke thans nog resteren om de ter beschikking 
staande problematiek van de geneeskundige verzorging van an-
deren dan loontrekkenden op een bevredigende wijze tot een 
oplossing te brengen. De oplossing, die het eerst is aanbevolen 
door de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft het bijko-
mende voordeel, dat zij voor wat de werknemers — en met 
name voor de werknemers boven de loongrens ingevolge de 
Ziekenfondswet — betreft aansluit bij de Wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering, die geen loon- of inkomensgrens 
kent en ervan uitgaat, dat de revalidatie zal behoren tot de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging, waarbij an-
dere revalidatievoorzieningen op basis van de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering kunnen aansluiten. 

De ondergetekende heeft tijdens bedoeld mondeling overleg 
voorts reeds laten blijken, dat de uitbreiding van het object 
van de volksverzekering zware geneeskundige risico's in de 
hierbedoelde zin, bij hem niet op overwegende bezwaren zou 
stuiten. Nu deze gedachte steeds meer ingang vindt, ontmoet 
het bij de Regering geen bezwaren, het object van de volksver-
zekering zware geneeskundige risico's in beginsel uit te breiden 
met de ziekenhuisverpleging gedurende het eerste jaar en de 
klinisch-specialistische hulp. Zij verbindt daaraan de conse-
quentie, die bij brief van 14 februari 1.1. reeds aan de Kamer 
is medegedeeld, nl. de intrekking van het ontwerp 8730; zoals 
in die brief is medegedeeld zal op korte termijn worden bevor-
derd, dat bedoeld ontwerp strekkende tot invoering van een be-
perkte volksverzekering wordt ingetrokken. Tevens is aan de 
wijziging de consequentie verbonden, dat met betrekking tot de 
ambtenaren en gepensioneerden de bedoelde verstrekking niet 
meer zal behoren tot het pakket van de Z.V.A. 

De uitbreiding van het object van de verzekering heeft een 
tweetal andere consequenties, nl. enerzijds die met betrekking 
tot de lasten der verzekering en de wijze waarop deze lasten 
in het kader van de premieverdeling van de sociale verzekering 
moeten worden verdeeld over werkgevers en werknemers en 
anderzijds die met betrekking tot het overleg, hetwelk de com-

TABEL III 

De aanhangige wetsvoorstellen 

Verzekering Werkgevers- Werknemers-
premie premie 

A.K.W. —2,1 
A.O.W. + 0,5 
A.W.Z. + 1,6 
Z.F.W. + 3,3 — 3,3 

Totaal + 1 , 2 — 1,2 

De wijziging als gevolg van intrekking van ontwerp 8458 

Werkgevers- Werknemers-
premie premie 

+ 3,3 —3,3 

+ 3,3 — 3,3 

missie wenselijk acht met belanghebbenden, zowel ter zake van 
de uitbreiding der verstrekkingen zelf, als ter zake van de finan-
ciering der verzekering. 

Wat de consequenties betreft met betrekking tot de premie, 
kan worden medegedeeld, dat de premie voor de A.W.Z. bij in-
voering op 1 juli 1967 — indien ook de uitbreiding op die 
datum zou plaats hebben — zou stijgen met naar schatting 
2,8 a 3 pet. (In de hierna volgende berekeningen is uitgegaan 
van 3 pet .) . Daarbij is rekening gehouden met het overbrengen 
van de algemene middelen naar de A.W.Z., in dier voege dat 
daaruit geen additionele lastenstijging voor het Rijk ontstaat en 
met betrekking tot het oorspronkelijke voorgestelde pakket in 
beginsel geen premielast ontstaat in 1967. Op jaarbasis wordt 
daarvoor gerekend met een bedrag van f 600 min., waarin 
begrepen de wegvallende lasten van de overheid uit hoofde van 
de Algemene Bijstandswet e.d. De premie krachtens de Zieken-
fondswet zou onder die veronderstelling dan dalen tot ca. 3,4 
pet., a 3,6 pet. waarvan in het systeem van de Ziekenfondswet 
de helft door de werkgever verhaald kan worden op de werk-
nemer. (In de hierna volgende berekeningen is uitgegaan van 
3,4 pet.) Zoals de ondergetekende reeds tijdens het monde-
ling overleg heeft medegedeeld, gaat deze uitbreiding nood-
zakelijk gepaard met de invoering van een premie in de A.W.Z. 
voor de bejaarden, met dien verstande, dat de bijdrage uit de 
algemene middelen, die in de Ziekenfondswet voorzien is, ten 
behoeve van de bejaardenverzekering, voor ongeveer de helft ter 
beschikking zal worden gesteld voor de financiering van de 
A.W.Z. Daarnaast zal nog een bedrag in de orde van grootte 
van 20 min. gulden overkomen uit de middelen van de Alge-
mene Bijstandswet. Op deze bedragen moet dan weer een cor-
rectic worden aangebracht. Voorts moet alsdan op dit bedrag 
een correctie worden aangebracht uit hoofde van het feit, dat 
het Rijk door de onderbrenging van het jaar ziekenhuisver-
pleging f 70 min. meer moet opbrengen dan wanneer hetzelfde 
risico in het kader van de Wet Ziektekostenvoorziening Ambte-
naren en andere overheidsziektekostenregelingen wordt gedekt. 
Daarbij is er van uitgegaan, dat terzake een nacalculatie zal 
plaatshebben, die het bedrag van f 70 min. zo dicht mogelijk 
bij de realiteit brengt teneinde geen lastenstijging uit dien 
hoofde in de A.W.Z. te bewerkstelligen. Een verder gevolg van 
de uitbreiding is een verschuiving in de verhouding van de 
premies van werkgevers en werknemers, wanneer de premie 
van de A.W.Z. een premie is die op de gezinshuishoudingen 
drukt, zoals uit tabel III blijkt. 

Het gevolg van de gewijzigde financiering en de uitbreiding 
van het verstrekkingenpakket 

Werkgevers- Werknemers-
premie premie 

+ 3 
— 1,6 —1,6 

— 1,6 + 1 , 4 



4 

Ten einde deze onwenselijke verschuiving bij de invoering 
van de uitbreiding van het verstrekkingspakket te voorkomen, 
lijkt het beter de premie voor de A.W.Z. van meet af aan een 
werkgeverspremie te doen zijn. Het gevolg daarvan is evenwel, 
dat alsdan de premieverhouding tussen werkgevers en werk-
nemers ten ongunste van de werkgevers wordt gewijzigd, nl. 
voor de werknemers 0,4 pet. gunstiger, terwijl daarentegen de 
premie voor de werkgevers (naar een hogere grondslag) iets 
ongunstiger wordt nl. 0,2 pet. 

Beziet men de mutaties mede in het licht van die, welke het 
gevolg zijn van de invoering van het W.A.O.-complex, dan kan 
men het resultaat — met inachtneming van de gemaakte ver-
onderstellingen — per 1 juli 1967 aflezen uit Tabel IV. 

behouden, met ingang van welke datum de bedoelde uitbreiding 
zal ingaan. Aldus wordt bereikt, dat degenen die reikhalzend 
uitzien naar het effectueren van de voorziening voor de kosten 
van verpleging in inrichtingen per 1 juli 1967, niet behoeven 
te wachten, uitsluitend op grond van de omstandigheid, dat 
voor anderen uitbreiding van het pakket met de ziekenhuis-
verpleging gedurende het eerste jaar en al dan niet in combi-
natie met de klinisch-specialistische hulp noodzakelijk wordt 
geacht, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat voor 
een groot deel der bevolking in het kader van de ziekenfonds-
verzekering een zodanige voorziening reeds bestaat. Teneinde 
te voorkomen dat bij temporiscring het sub 1 gesignaleerde 
effect ten aanzien van de verhouding van de werkgevers-

TABEL IV 

Werknemerspremie Werkgeverspremie 

Verzekering Aanvankelijke 
voorstellen 

Definitieve 
voorstellen 

Aanvankelijke 
voorstellen 

Definitieve 
voorstellen 

I. A.W.Z. 
complex 

A.W.Z. 
A.O.W. 
A.K.W. 

+ 1,6 / 
+ 0,5 + 2,1 - S - 2 . 1 ) 

+ 3 I 

11. W.A.O. 
complex 

W.A.O. 
Z.W. 
I.W.1. 
O.W. 

+ 1,95 j 
— f + 1,95 z] 1,95 

+ 1,95 i 
+ 1 t —0,75 
- 2 , 4 
— 1,3 J 

+ 1,95 ) 
+ 1 ( — 0,75 
- 2 , 4 
— 1,3 ) 

III. B.V.V. 
complex 

Z.F.W. 
B.V.V. — 3,3 J — 3,3 - w \- 1,6 + 3,3 ( + 3,3 — 1,6 J — 1,6 Z.F.W. 
B.V.V. 

+ 0,75 
0,4 

+ 0,35 + 0,45 
0,2 

+ 0,65 

Het wil de ondergetekende voorkomen, dat er geen aan-
leiding is. dat uit de mutaties voordeel ontstaat voor de werk-
nemers of nadeel voor de werkgevers, hetgeen materieel bereikt 
kan worden door de werknemerspremie in de Ziekenfondswet 
te verhogen met 0,4 pet. en de werkgeverspremie met 0.4 pet. 
te verlagen. 

Aangezien de uitbreiding van het object der verzekering 
TABEL V 

werknemerspremie zich voordoet, wordt voorgesteld in dat 
geval de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de 
bevoegdheid te geven met het oog daarop het z.g. premie-
verhaal te wijzigen. Tabel V laat zien, dat ook in dat geval de 
consequenties niet afwijken van de oorspronkelijke raming (Zie 
Tabel I), alsmede dat alsdan de premie voor de A.W.Z. — als 
gevolg van de hoogte der Rijksbijdrage — nihil zal zijn. 

Werknemerspremie Werkgeverspremie 

Definitieve 
voorstellen 

Definitieve 
voorstellen 

Overgangs-
bepaling 

Werkgeverspremie 

Definitieve 
voorstellen 

Overgangs-
bepaling 

I. A.W.Z. 
complex 

A.W.Z. 
A.O.W. 
A.K.W. i = i " 

+ 3 ) 
— + 3 - 1 

II. W.A.O. 
complex 

W.A.O. 
Z.W. 
I.W.1. o.w. 

+ 1,95 ) 
— ' + 1,95 

_ S 
+ 1,95 ) 

( + 1,95 

z 1 
+ 1,95 i 
+ 1 — 0,75 
- 2 , 4 
— 1,3 ' 

+ 1,95 ) 
f 1 f — 0,75 

— 2,4 ( 
— 1,3 > 

111. B.V.V. 
complex 

Z.F.W. 
B.V.V. — 1,6 J — 1,6 1,2 ! - 1 , 2 — 1,6 ( — 1,6 + 1,2 ! + 1,2 B.V.V. 

complex 
Z.F.W. 
B.V.V. 

r 0,35 + 0,75 + 0,65 + 0,45 

geheel gefinancierd wordt uit premie, zijn hieraan geen ver-
dere budgetairc consequenties verbonden. 

3.1.2. Met betrekking tot het door de commissie nood-
zakelijk geachte overleg met de belanghebbenden, zowel voor 
wat betreft de uitbreiding der verstrekkingen, als wat betreft 
de financiering van de uitbreiding, meent de Regering, dat aan 
deze wens tegemoet kan worden gekomen door de mogelijkheid 
te openen deze uitbreiding getemporiseerd te doen plaats 
hebben. Aan het nieuwe Kabinet wordt aldus de vrijheid voor-

Uit het voorgaande blijkt, dat door deze wijze van finan-
ciering tevens een oplossing is gegeven voor de problematiek 
van de handhaving van de structurele verhouding van werk-
gevers-werknemerspremie. 

Nu ontwerp 8730 wordt ingetrokken, zal daarvan mededeling 
worden gedaan aan de Sociaal-Economische Raad en aan de 
Ziekenfondsraad en aan deze colleges advies worden gevraagd 
omtrent de meest wenselijke regeling van het overblijvende 
deel der ziekenfondsverzekering naast de volksverzekering 
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zware geneeskundige risico's, terwijl, in afwachting van het 
uitbrengen van deze adviezen, in het kader van de aanpassings-
wetgeving met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering enkele wijzigingen zullen worden voorgesteld met be-
trekking tot de Ziekenfondswet o.a. tot opneming in die wet 
van de huidige loongrens krachtens de Ziektewet, die in laatst-
genoemde wet op 1 juli 1967 komt te vervallen. 

3.2. De uitbreiding van liet object der verzekering tot exlra-
murale zorg 

Zoals in het mondeling overleg reeds is uiteengezet, moet 
met betrekking tot de exlra-murale zorg onderscheid worden 
gemaakt tussen de extra-murale zorg in dagverblijven en ge-
zinsvervangende verblijven, die in het ontwerp van wet op 
grond van artikel 6, derde lid, onder b, zijn uitgezonderd, maar 
bij algemene maatregel van bestuur weer onder de wet ge-
bracht kunnen worden en extra-murale zorg in het gezin van 
de betrokkenen. Zoals bij die gelegenheid van Regeringszijde 
reeds te kennen is gegeven, lijkt het ondoenlijk bij de invoering 
van de wet reeds terstond vormen van extra-murale zorg in 
gezinsverband onder werking van de volksverzekering te bren-
gen. Overigens moet opgemerkt worden, dat ook nog niet 
voldoende vaststaat wat de meest wenselijke verhouding van 
de intra-murale zorg en deze vorm van extra-murale zorg is. 
Mede in verband met het van de zijde der Kamer naar voren 
gebrachte terzake van de mogelijke aanzuigende werking van 
de intra-murale zorg zal binnenkort aan de Sociaal-Econo-
mische Raad, de Centrale Raad voor de Volksgezondheid en 
de Ziekenfondsraad, die unaniem geadviseerd hebben de volks-
verzekering zware geneeskundige risico's te beperken tot de 
zgn. intra-murale zorg, in samenhang met de hierboven bedoel-
de adviesaanvrage, een aanvullend advies worden gevraagd, 
welke vormen van extra-murale zorg onder de werking van de 
verzekering waren te brengen. 

In het mondeling overleg tenslotte is reeds mededeling ge-
daan van de bereidheid de negatieve bepaling met betrekking 
tot de verzorging in dagverblijven en gezinsvervangende ver-
blijven te wijzigen in een positieve mogelijkheid tot uitbreiding 
van het object der verzekering tot deze vorm van extra-murale 
zorg. Op korte termijn zal aan de Ziekenfondsraad en de Cen-
trale Raad voor de Volksgezondheid advies worden gevraagd 
omtrent de wenselijkheid en de modaliteiten van een zodanige 
uitbreiding. 

4. Het erkenningenbcleid 
In de Memorie van Antwoord is onderscheid gemaakt tussen 

de zgn. categorale erkenning en de individuele erkenning van 
inrichtingen. In afwachting van de totstandkoming van de wet 
zal aan de Ziekenfondsraad advies worden gevraagd omtrent 
de normen met betrekking tot de categorale erkenning. Bij 
nota van wijziging wordt voorts voorgeschreven, dat de Mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor de individu-
ele erkenning een commissie instelt in de zin als van de zijde 
van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezond-
heid in het mondeling overleg is bepleit. 

Met betrekking tot het erkenningenbeleid moge de ondergete-
kende er intussen toch nog eens op wijzen, dat dit voor een 
zeer groot deel parallel loopt met het erkenningenbeleid krach-
tens de Ziekenfondswet. 

Zoals bekend, omvatten de op grond van artikel 8, tweede 
lid, van de Ziekenfondswet vastgestelde verstrekkingen: 

a. onderzoek, behandeling en verpleging in een ziekenhuis 
in de laagste klasse en voor de duur van al dan niet aaneen-
gesloten ten hoogste 365 dagen per ziektegeval; 

b. onderzoek, behandeling en verpleging in een sanatorium 
voor tuberculose-patiënten of in een hiermede door de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid gelijkgesteld ziekenhuis, 
in de laagste klasse; de verzekerde draagt voor vijfentwintig 
ten honderd bij in de werkelijke kosten; 

c. onderzoek, verpleging en behandeling in een verpleegin-
richting in de laagste klasse en voor de duur van al dan niet 
aaneengesloten ten hoogste 365 dagen in elk tijdvak van drie 
jaar, gerekend van de eerste dag van opneming af; de verze-
kerde draagt voor vijftig ten honderd bij in de verpleegprijs 
met dien verstande dat de ziekenfondsbijdrage niet hoger is 
dan f 10,50. 

Met het oog hierop moeten de ziekenhuizen, sanatoria en 
verpleeginrichtingen door de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid ingevolge het bepaalde hij het tweede lid van 
artikel 47 van de Ziekenfondswet worden erkend. Bij de vol-
ledige inwerkingtreding van de Ziekenfondswet op 1 januari 
1966 is aan het overgrote deel van de bedoelde instellingen een 
voorlopige erkenning verleend, die, zodra de erkenningsnor-
nien definitief kunnen worden vastgesteld, in een definitieve 
erkenning kan worden omgezet. 

Deze voorlopige erkenningen kunnen ook bij invoering van 
de Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's op gelijke 
wijze verleend worden (voor deze instellingen) voor de toepas-
sing van deze wet. De ondergetekende verwacht daarvan geen 
moeilijkheden. Bij de definitieve erkenning aan de hand van 
alsdan vastgestelde normen kan later aan tal van geuite wensen 
worden tegemoet gekomen. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat er hiernaast inrich-
tingen zijn, waarop het bepaalde in artikel 8, tweede lid van 
de Ziekenfondswet niet van toepassing is. doch welke ten de-
partemente van Sociale Zaken en Volksgezondheid bekend zijn. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inrichtingen voor 
zwakzinnigen, waarvan een groot aantal in verband met de toe-
passing van artikel 7 van de Krankzinnigenwet —- waarin voor 
de oprichting van deze inrichting de Koninklijke goedkeuring 
wordt vereist — aan het Ministerie bekend zijn. 

Overziet men dit alles dan is het duidelijk, dat het overgrote 
deel van de inrichtingen, waarop de Algemene Wet Zware Ge-
neeskundige Risico's van toepassing zal zijn, terstond voor een 
voorlopige erkenning krachtens die wet in aanmerking kan 
worden gebracht. 

5. De naamgeving 
Met betrekking tot de kwestie van de naam van de volks-

verzekering kan niet ontkend worden, dat met name de op-
merking vanuit de commissie, dat de uitspraak ,,ik ben een 
zwaar geneeskundig risico" een minder prettige klank heeft, 
een kern van juistheid bevat. Zoals bekend, bestonden be-
zwaren tegen de term Algemene Ziektekostenverzekering, om-
dat het begrip ziektekostenverzekering in de vakliteratuur een 
geijkte betekenis heeft. Het zou — wanneer de Kamer zich 
daarmede zou kunnen verenigen — evenwel geen bezwaar ont-
moeten om te spreken van Algemene Verzekering Ziektekosten 
en van Algemene Wet Ziektekosten. Het voordeel van deze 
nieuwe naam zou zijn, dat de reeds gebruikelijke afkorting 
A.W.Z. zou kunnen worden gehandhaafd. 

6. De bijdrage aan het Praeventiefonds 
Gelet op de grote bezwaren van de zijde van de commissie, 

ontmoet het geen bezwaar de bijdrage, welke thans krachtens 
de Ziekenfondswet wordt verleend aan het Praeventiefonds 
over te brengen naar de A.W.Z. Ook dit wordt bij nota van 
wijziging geregeld. 

7. Besluit 
De ondergetekende vertrouwt, dat door de voorgestelde 

wijzingen van de kant der Regering het mogelijke is gedaan om 
een verdere afwikkeling van het wetsontwerp zo spoedig moge-
lijk te doen plaatshebben. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid. 

G. M. J. VELDKAMP. 


