
Zitting 1967-1968 ~ 8 4 5 7 

Algemene verzekering (bijzondere) ziektekosten 
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VERSLAG VAN EEN NADER MONDELING 

OVERLEG TEVENS EINDVERSLAG 

Nr. 18 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 
1965—1966, 1966—1967 en 1967) 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken >) vond in de derde. 
en vierde nota van wijziging aanleiding tot hernieuwd mon-
deling o •-rleg met de Regering. 

Omtren; !it overleg, dat plaats vond op 12 september 1967 
en waarbij van de zijde van de Regering aanwezig waren de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Staats-
secretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de heer 
L. L. Marselis, plaatsvervangend hoofd van de Directie Gezond-
heidszorg van het Directoraat-Generaal voor de Gezondheids-
zorg, heeft de commissie de eer, als volgt te rapporteren. 

Ter voorbereiding van het overleg had de commissie de 
bewindslieden een aantal schriftelijke vragen toegezonden. Deze 
vragen zijn in dit verslag in de linkerkolom afgedrukt. 

1. 
De financiering 

Wil de Regering een berekening geven van de gevolgen van 
het uitstel der aanpassing van de rijksbijdrage aan de loon-
ontwikkeling voor elk der jaren 1968, 1969, 1970 en 1971 
(bij een loonontwikkeling van resp. 5, 6 en 7 pet.)? 

2. 
Kan de Minister nader motiveren waarom voor deze wet een 

afzonderlijke premie van voorshands 0.2 pet. zal moeten wor-
den geheven? Ligt het niet meer voor de hand, indien vanwege 
budgettaire moeilijkheden de eerder toegezegde additionele 
rijksbijdrage moet worden teruggebracht, voor de ontbrekende 
f 75 min. compensatie elders te zoeken, bijv. door vermindering 
van de overheidsbijdrage in de A.O.W., zodat de A.W.Z. geheel 
uit overheidsmiddelen gefinancierd kan blijven? 

1. 
De financiering 

l) Aldus is bij de aanvang van de zitting 1967—1968 de naam van de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid gewijzigd. 

De Minister ving zijn betoog aan met een nadere uiteen-
zetting betreffende hetgeen was medegedeeld op blz. 5, rechter-
kolom, onder 3 van de toelichting bij de vierde nota van wij-
ziging. Aangezien in de huidige budgettaire situatie iedere 
nieuwe rijksbijdrage op de grootst mogelijke moeilijkheden zou 
stuiten, zag de Regering zich genoopt de door de toenmalige 
Minister, de heer Veldkamp, op f 150 min. geraamde addi-
tionele bijdrage te vermijden. Zij was voornemens, haar doe! 
te bereiken door vermeld bedrag ad f 150 min. te verminderen 
met f 75 min. en, nog eens, meer geleidelijk, met f 75 min. 
door voor maximaal drie jaar de in artikel 18 voorziene aan-
passing bij algemene maatregel van bestuur aan het indexcijfer 
der lonen niet toe te passen. Het zou derhalve geheel van de 
loonontwikkeling in de komende jaren afhangen, hoe lang het 
duurt alvorens met de indexering een aanvang zal worden 
genomen. De bewindsman zegde toe in de tekst van het wets-
ontwerp een en ander te zullen verduidelijken. In de oorspron-
kelijke gedachtengang van het toenmalige kabinet zou, indien 
de regeling per 1 juli 1967 zou ingaan, de loonontwikkeling 
van 1 juli 1967 tot 1 juli 1968 worden gevolgd, en zou de uit 
stijging der lonen gedurende die periode voortvloeiende verho-
ging van de rijksbijdrage op 1 januari 1969 in het fonds worden 
gestort. In het licht van dit voornemen achtte de Minister de 
in de vraag verzochte gegevens niet relevant. 

Een vraag vanuit de commissie, of het door de Minister 
uiteengezette voornemen van de Regering tot een verhoging 
van de premie moet leiden werd door de Minister bevestigend 
beantwoord. 

2. 
De Minister gaf als zijn oordeel te kennen, dat de in de 

vraag gesuggereerde alternatieve oplossing voor wat de finan-
ciering en de premielast betreft in wezen geen verschil zou 
uitmaken. 

De bewindsman vatte eenmaal uit de rijksmiddelen in de 
Sociale Verzekeringsfondsen gestorte bedragen bij voorkeur op 
als waren het verkregen rechten, welke zo enigszins mogelijk 
intact dienen te worden gelaten. Korting van de in uitzicht 
gestelde doch nog niet gerealiseerde bijdragen uit de Rijksmid-
delen voor een geheel nieuw fonds leek de bewindsman dan 
een minder pijnlijke operatie. Zou echter de Kamer een andere 
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Indien het niet wel doenlijk is over de eventuele besparingen 
in de sector van het Ministerie van Justitie met enige schijn 
van exactheid ramingen te doen, hoe kan dan met de rijks-
bijdrage van f 475 min. en de premie-opbrengst van ca. f 75 
min. het totaal benodigde bedrag van f 600 min. worden ver-
kregen? Is dit bedrag overigens niet reeds door prijs- en tarief-
stijgingen achterhaald? Verdient het geen aanbeveling reeds 
thans eveneens rekening te houden met hogere kosten die het 
gevolg zullen zijn van de voorgenomen uitbreiding der ver-
strekkingen in ds richting van de extra-murale voorzieningen 
en van de door de Staatssecretaris opgestelde plannen voor de 
toekomstige bouw van verpleegtehuizen (persbericht van 16 
augustus 1967)? 

4. 
Is de Regering niet van oordeel, dat de huidige budgettaire 

moeilijkheden en de reeds zeer zware premiedruk over het 
gehele terrein van de sociale verzekering nopen tot het voors-
hands zo beperkt mogelijk houden van de kosten van deze 
verzekering, ook in de komende jaren? Verdient het ook om 
deze reden geen aanbeveling de extra-murale zorg voorshands 
buiten het wetsontwerp te houden en de uitvoering zo efficiënt 
mogelijk te doen zijn? Is een uitbreiding van de taken van het 
Praeventiefonds onder deze omstandigheden verantwoord? 
Kunnen bep:ialde verstrekkingen niet in de aanvullende zieken-
fondsverzekering worden gelaten? 

oplossing prefereren die zou passen in het totaal van de finan-
ciële problematiek, dan zou de Minister zich hiertegen nie'-
verzetten, juist omdat voor het totaal van de financiering der 
sociale verzekeringen en de daarvoor te heffen premies het 
effect in wezen hetzelfde zou zijn, Een voorstel is echter van de 
zijde van de Regering niet te verwachten. 

3. 
De Minister herinnerde eraan, dat in het aanvankelijke voor-

stel het bedrag van de rijksbijdrage voorts een bedrag in de orde 
van grootte van f 50 min. omvatte wegens besparingen in de 
sector van het Ministerie van Justitie, als gevolg van het voor 
rekening van de verzekering komen van kosten van behande-
ling, verpleging en verzorging van justitiële patiënten. 

Bij nader interdepartementaal overleg over deze aangelegen-
heid was echter aan het licht gekomen, dat men ten Departe-
mente van Justitie achter deze raming (f 50 min.) een vraag-
teken zette; gemeend werd, dat hiervoor wellicht met een aan-
zienlijk lager bedrag zou kunnen worden volstaan. De Regering 
was daarna tot de conclusie gekomen, dat het aanbeveling ver-
diende vooralsnog de thans ten laste van het Departement van 
Justitie in niet specifieke justitie-inrichtingen verpleegde pa-
tiënten buiten het A.W.Z.-fonds te houden. 

In antwoord op de vraag, of de vermelde bedragen inmiddels 
niet reeds door prijs- en tariefstijgingen achterhaald waren, 
zeide de Minister, dat de wetgever nu eenmaal een bepaald uit-
gangspunt nodig heeft. Aanpassingen aan wijzigingen van de 
situatie, welke dit uitgangspunt vormde, zal dan verder geschie-
den langs de weg van jaarlijkse indexering. 

Vanuit de commissie werd gevraagd, of het juist is, dat de 
kosten, welke op grond van de Algemene Bijstandswet ten laste 
komen van de gemeenten en die automatisch zouden stijgen in 
verband met de stijgende verpleegprijzen, nu op een gefixeerd 
bedrag van f 450 min. voor rekening van het Rijk komen en 
dat daarmede de overheidsbijdrage in de komende jaren relatief 
achteruit gaat. 

De Minister beantwoordde deze vraag bevestigend. 
Het antwoord op het laatste stuk van deze vraag, met be-

trekking tot de extra-murale zorg, vroeg de bewindsman te 
mogen geven bij zijn beantwoording van de vragen nrs. 9 en 10. 

4. 
De Minister achtte het niet noodzakelijk, in het kader van dit 

overleg de huidige budgettaire moeilijkheden nader uiteen te 
zetten of nader in te gaan op het feit, dat over het gehele ter-
rein van de sociale verzekering de premiedruk zwaar is. Voor 
de Minister was een steeds klemmender vraag, of bij verdere 
toeneming van deze premiedruk niet gestreefd zou dienen te 
worden naar een verschuiving van de druk binnen de sociale 
verzekeringen. 

De A.O.W.-premie voor 1968 zal aanzienlijk moeten stij-
gen. Voor het jaar 1968 zou f 191 800 000 in het A.O.W.-fonds 
gestort dienen te worden. Dit is te wijten aan verschillende oor-
zaken, als daar zijn: de vergrijzing der bevolking; de verkor-
ting van de actieve periode van de jongere generatie ver-
geleken bij voorheen; dit alles terwijl de inkomenssom minder 
is gestegen dan was voorzien. De ziekenfondsverzekering, de 
verzekering ingevolge de beide Kinderbijslagwetten en de 
A.W.W. geven een soortgelijke ontwikkeling te zien. 

De Minister deelde mee, zoekende te zijn naar enig soelaas 
voor de uit deze ontwikkeling voortvloeiende consequentie met 
betrekking tot de premielast en in het kader van deze studie 
opdracht te hebben gegeven tot berekeningen, o.a. of wellicht 
enige verlichting zou zijn te vinden in de sector van de kinder-
bijslagen, bij voorbeeld door een einde te maken aan de in-
dexering van de kinderbijslag voor het eerste kind; hiermede 
zou een verlichting te verkrijgen zijn van 0,07 pet., terwijl de 
premie voor de kinderbijslag voor de loontrekkenden bij gelijk-
blijvende situatie met 0,1 pet. zou moeten stijgen. De Minister 
verklaarde overigens, dat dit betoog niet moest worden opgevat 
als een aankondiging van een door de Regering reeds genomen 
beslissing. Zou de Regering inderdaad dit pad willen inslaan, 
dan zouden daaraan zowel de Sociaal-Economische Raad als de 
Staten-Generaal nog volop te pas komen. 
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Een lid der commissie meende, dat de door de Minister ge-

lanceerds suggestie zou neerkomen op een verschuiving van 
lasten in een verkeerde richting, nl. die van de kinderrijke ge-
zinnen. Door de bewindsman uitgenodigd dan een andere op-
lossing aan de hand te doen, merkte dit lid der commissie op, 
dan eerder te willen denken aan wijziging van de thans voor de 
premieheffing vastgestelde inkomensgrens. 

Een ander lid der commissie vroeg of de Minister verwachtte 
dat de commissie-Vos spoedig met voorstellen zal komen. De 
Minister verklaarde alle vertrouwen te hebben in de voort-
varendheid van bedoelde commissie. 

Laatstvermeld lid der commissie waarschuwde tegen het 
nemen van incidentele maatregelen zonder dat nog de beschik-
king zou zijn verkregen over het overzicht van het geheel, waar-
op de Minister zeide, „dat het jaar 1968 voor de deur staat en 
dat men zich derhalve de vraag moet stellen, of het aanbeveling 
verdient voorshands op de oude voet door te gaan, wetende dat 
later dan nog des te drastischer zal moeten worden ingegrepen.". 

Zijn betoog naar aanleiding van de schriftelijk ingediende 
vraag voortzettende verklaarde de Minister geheel in te stern-
men met de opvatting, dat de kosten van de onderhavige ver-
zekering voorshands zo beperkt mogelijk zullen dienen te wor-
den gehouden; de bewindsman meende echter, dat de huidige 
opzet van uitvoering van het wetsontwerp aan deze wens tege-
moet kwam. Nog verdere beperking zou nopen tot een zeer 
ingrijpende besnoeiing van het verstrekkingenpakket; zodanige 
besnoeiing zou overigens neerkomen op een verschuiving naar 
de ziekenfondsverzekering en naar de particulier verzekerden. 

Vanuit de commissie werd de waarschuwing geuit, dat in elk 
geval een achteruitgang van het voorzieningenpeil bij invoering 
van de onderhavige wet ware te vermijden; de Minister sloot 
zich bij deze zienswijze volledig aan. 

Met betrekking tot het Praeventiefonds zeide de bewinds-
man, dat het regeringsvoorstel neerkomt op f 16 min., in plaats 
van het in 1957 vastgestelde en sindsdien niet langs de weg van 
indexering of anderzijds aangepaste bedrag van f 6 min. Zou 
sinds 1957 wèl indexering hebben plaatsgevonden, dan zou het 
Praeventiefonds thans reeds jaarlijks f 12,3 min. ontvangen. 
De Regering achtte de voorgestelde verhoging van het bedrag 
van dit fonds essentieel voor een juiste verrichting van de er-
aan toegedachte taak, aldus de bewindsman, die voorts wees op 
de mogelijkheid, dat door speurwerk van het fonds andere be-
sparingen in de toekomst zouden zijn te verkrijgen. 

5. 
Hoe luidt het oordeel van het bedrijfsleven over de door de 

Regering nader voorgestelde premiebetaling? 
Moet niet gevreesd worden dat het premiepercentage in de 

toekomst belangrijk wordt verhoogd, op grond waarvan een 
garantiestelling van het Rijk wenselijk is? 

De Minister meende ter beantwoording van deze vraag te 
kunnen verwijzen naar de zojuist ontvangen brief van de Stich-
ting van de Arbeid. Voor de uit dat schrijven blijkende beducht-
heid bij het bedrijfsleven met betrekking tot de premielast der 
sociale verzekeringen had de Minister alle begrip, doch de be-
windsman wees erop dat, indien het kabinet thans de aanvan-
kelijk in het uitzicht gestelde rijksbijdrage ten bedrage van 
f 150 min. zou handhaven, dit slechts zou kunnen worden ver-
wezenlijkt met behulp van extraheffingen, waardoor met name 
de minder draagkrachtigen ernstig zouden worden getroffen. 
Voor een rijksgarantie ten aanzien van het verstrekkingenpak-
ket zag de Minister, waar het niet eerste levensbehoeften gold, 
geen rechtsgrond. 

Waarom wordt voor personen met een zeer gering inkomen 
geen premievrijstelling verleend, zoals voor personen van 65 
jaar en ouder? 

De Minister merkte op, dat van het heffen van A.W.Z.-
premie van personen van 65 jaar en ouder voorshands is af-
gezien. uitsluitend omdat van deze personen voor de andere 
volksverzekeringen evenmin premie geheven wordt en de hef-
fingskosten, gegeven het geringe premiepercentage, verhou-
dingsgewijze te hoog zouden worden. Het waren uitsluitend 
deze praktische overwegingen, welke de Regering hebben ge-
bracht tot dit standpunt, dat de Minister persoonlijk een van 
de minst fraaie onderdelen van het wetsontwerp achtte. 

Welke zijn de motieven geweest om de werkgever ten aan-
zien van zijn werknemers als premieplichtige aan te wijzen 

7. 
De Minisier volstond met de mededeling, dat de Regering, 

gezien de tijdnood waarin men dreigt te raken, niet te veel 
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nu de aanvankelijk daarvoor aangevoerde argumenten zijn ko-
men te vervallen? 

8. 
Hoe verhoudt het onderhavige ontwerp zich tot de plannen 

v..n de Regering m.b.t. de ziektekostenvoorziening voor de 
rijksambtenaren, in het bijzonder ook gelet op de positie van 
de gepensioneerc'en? Welke consequenties heeft de A.W.Z. voor 
wetsontwerp 8336? 

overhoop heelt willen halen, doch dat over een eventueel 
amendement te dezer zake Regering en Kamer niet slaags 
zouden raken. 

8. 
Wetsontwerp S336 is, zo zeide de Minister, inmiddels aan-

gepast aan het onderhavige wetsontwerp. 

Enige beschouwingen van de Staatssecretaris over de prijs-
en tariefstijgingen 

De Staatssecretaris stond nog stil bij de vanuit de commissie 
gesignaleerde prijs- en tariefstijgingen. Zijns inziens werd wel-
eens onvoldoende beseft, hoezeer de stijging der tarieven voor 
b.v. ziekenhuisverpleging — en in het algemeen van de uit-
gaven van de volksgezondheid — verband houden met een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering. 

Ook wees de bewindsman erop, dat de Nederlandse bevol-
king, mede dank zij deze aanzienlijke verbeteringen, veroudert, 
derhalve minder valide wordt, derhalve nog méér middelen 
vergt, terwijl voorts rekening moet worden gehouden met zo-
genaamde welvaartsziekten. In dit verband noemde de be-
windsman de oversterfte ten gevolge van het roken van siga-
retten. welke hij op meer dan 10 000 per jaar schatte — en 
het stijgende aantal verkeersongevallen. 

Ten slotte zeide de Staatssecretaris, dat nieuwe methoden 
op het terrein van de volksgezondheid veelal meer arbeids-
intensief zijn en dus niet tot arbeidsbesparing leiden, zulks in 
tegenstelling tot nieuwe werkwijzen op andere terreinen, zoals 
bijvoorbeeld in de industrie. 

De Staatssecretaris zeide, dat de stijgingen ten onzent van de 
uitgaven ten behoeve van de volksgezondheid parallel lopen 
met de stijgingen van soortgelijke kosten in vergelijkbare lan-
den en dat de uitgaven ten behoeve van de Nederlandse volks-
gezondheid, vergeleken met die in vergelijkbare landen, niet 
exceptioneel hoog liggen. De bewindsman leidde hieruit af, 
dat er zonder goede nadere argumentatie geen redenen waren, 
te twijfelen aan de in de sector der volksgezondheid betrachtte 
efficiency, al wilde hij hiermede geenszins de indruk vestigen, 
dat hij het niet nodig zou achten, aan de vraagstukken van 
kostenbesef en kostenbewaking voortdurend aandacht te blij-
ven schenken; de bewindsman memoreerde in dit verband de 
door hem kort na zijn optreden als Staatssecretaris aan de Cen-
trale Raad voor de Volksgezondheid gerichte adviesaanvrage 
betreffende de kostenproblematiek op het terrein van de volks-
gezondheid, in welke adviesaanvrage aan de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid de suggestie is gedaan bij de verdere 
uitwerking ook andere adviescolleges, zoals de Sociaal-Econo-
mische Raad te betrekken. 

Ten slotte onderstreepte de Staatssecretaris het door de Mi-
nister reeds naar voren gebrachte belang van het Praeventie-
fonds. 

Een lid der commissie gaf uiting aan zijn bezorgdheid, dat 
de uit de A.W.Z. voortvloeiende kosten toch nog een verdere 
stijging te zien zullen geven, zodat ook de premie nog verder 
zal dienen te worden verhoogd en vroeg, of de Regering reeds 
over enige aanwijzing in deze richting beschikte. 

Dit lid, dat zich ervan overtuigd hield, dat het in het voor-
nemen van het kabinet lag, de uit deze wet voortvloeiende kos-
ten zo beperkt mogelijk te houden, stelde de vraag of het dan 
geen aanbeveling zou verdienen dit in de wet tot uitdrukking 
te brengen. Het ontwerp vertoont het karakter van een raam-
wet, waardoor in principe alle verstrekkingen worden mogelijk 
gemaakt. Dit zou niet het geval zijn, indien de wetgever zelf 
de verstrekkingen zou vaststellen. 

Dit lid opperde de veronderstelling, dat bij de standpunt-
bepaling van de Regering ten aanzien van de premieheffing 
voor de A.W.Z. ook een rol had gespeeld de onuitgesproken 
gedachte, dat een eventuele latere kostenontwikkeling dan ten 
laste komt van de premiebetalenden in plaats van bij de sub-
sidieverlenende instantie. De beslissing over uitbreiding van de 
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verstrekking, aldus dit lid, zal genomen worden door de Re-
!;ering; behoort deze dan ook niet de daaruit resulterende kos-
lenverhoging te subsidiëren? 

Dit lid meende voorts, ofschoon vol begrip voor de taak 
en het nut van het Praeventiefonds, dat in de huidige ;:lgemene 
sfeer van kostenbesparing toch ook aan dit fonds niet geheel 
zou kunnen worden voorbijgegaan. 

Uit een E.E.G.-verslag h;d dit lid der commissie vernomen, 
dat stijging van de kosten der volksgezondheid zich overal el-
ders eveneens voordoet, doch dat in vele landen de regerin-
gen zich gedwongen hebben gezien te dezen aanzien beperken-
t'e maatregelen te treffen; de vraag werd gesteld of de Staats-
secretaris zou kunnen aangeven, hoe dit in Nederland ge-
schiedt en op welke punten naar beperkingen is en wordt ge-
slreefd. Ook in dit verband drong dit lid erop aan, dat de be-
kostiging van de nieuwe wet op een enigszins nauwer front 
zou geschieden. 

De Minister herinnerde aan de uiteenzetting in de toelichting 
op de vierde nota van wijziging met betrekking tot het genoem-
de premiepercentage, waarin werd medegedeeld, dat, wanneer 
het ontwerp van wet tot wet zal zijn verheven, de vaststelling 
van het definitieve premiepercentage aan de orde zou moeten 
komen, waarbij de Ziekenfondsraad zal worden gehoord (blz. 
6, linkerkolom). Ofschoon in de bedoelde passage nog op 
andere financieringsmodaliteiten wordt gezinspeeld, wilde de 
Minister daarover thans geen optimistische verwachtingen wek-
ken. Wil de A.W.Z. aan haar doel tegemoet komen, dan zou 
men er rekening mee dienen te houden dat zich inderdaad 
aanzienlijke kostenstijgingen zullen voordoen; het ware struis-
vogelpolitiek om de verwachting te wekken, dat een premie-
percentage van 0.2 toereikend zou zijn. Een stijging van kosten 
in de orde van grootte van 10 a 14 pet. over de komende 
jaren leek de Minister niet onwaarschijnlijk, ook ingeval een 
zeer strikte kostenbewaking in acht zou worden genomen, 
mede gelet op de door de Staatssecretaris uiteengezette auto-
nome kostenstijgingen in de sector van de volksgezondheid. 

Aan de Regering stond voor ogen een invoering zo spoedig 
mogelijk van een wettelijke regeling, welke redelijk voldoet 
aan de meest drineende eisen, welke regeling dan in de voI-
gende jaren geleidelijk zou kunnen worden uitgebreid. Een 
exact maximaal premiepercentage voor de A.W.Z. vermocht 
de Minister niet te noemen. 

De Minister zeide vervolgens, het juist te achten, dat de 
A.W.Z. de vorm zal hebben van een raamwet welke de Rege-
ring in staat zal stellen, omgeven door tal van adviescolleges en 
in regelmatig en nauw overleg met de betrokken commissie van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de ontwikkeling, 
het verstrekkincennakket vast te stellen. Het leek de bewinds-
man niet wenselijk de wet aldus op te zetten, dat voor elke 
wijziging in de verstrekkingen wetswijziging noodzakelijk zou 
zijn. 

De Minister kon allerminst de redenering onderschrijven, dat 
de Regering de kostenstijcinc steviger in de hand zou houden 
indien zij de kosten zou dienen te betalen; zijns inziens zou 
eerder het tegendeel het geval zijn. 

Wil de A.W.Z. aan haar doel beantwoorden, aldus de Minis-
fer. dan zal men een verhoogde bijdrage aan het Praeventic-
fonds stelli" niet kunnen missen. 

De Staatssecretaris verklaarde, no^ immer een door hem 
in 1961 in „Economisch-Statistische Berichten" vmledicde stel-
ling, nl. dat men stijgende kosten in de sector Volksgezondheid, 
met name voor speurwerk, even positief dient te benaderen 
als ten aanzien van grote concerns pleegt te doen ' ) , te onder-
schrijven: de nationale produktiviteit is mede van de volksge-
zondheid afhankelijk. 

1) „Uiteraard is in de gezondheidszorg eenzelfde belangstelling voor 
efficiency gewenst als in het bedrijfsleven, en deze efficiency kan misschien 
nog wel worden opgevoerd, zowel in het bedrijfsleven als in de gezond-
heidszorg. Het is echter niet nodig de stijgende kostencijfers in de sector 
van de gezondheidszorg steeds met bezorgde blik te bezien. Integendeel, zij 
verdienen met evenveel blijdschap te worden tegemoet getreden als de stij-
gende omzet- en winstcijfers van de grote Nederlandse concerns, want zij 
hebben betrekking op een uiterst nuttige vorm van besteding en verbergen 
veelal eveneens een toegenomen produktiviteit." (t.a.p., blz. 543). 
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De bewindsman herhaalde overigens zijn reeds eerder ge-
geven verzekering, op het stuk van de kostenbewaking alert 
te zijn. Hij zag ook nieuwe mogelijkheden in deze richting, 
bijvoorbeeld op het terrein van de intra-murale zorg onder 
meer door bevordering van meer aansluiting tussen die zorg, 
de sociaal-medische diensten en de diensten door huisartsen 
gegeven. De bewindsman was voorts voornemens, ook de 
psychiatrische inrichtingen en andere inrichtingen, welke onder 
de A.W.Z. komen te vallen, onder de werking van de Wet 
ziekenhuistarieven en daarmede onder de bemoeiingen van het 
Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven te brengen. In hetzelfde 
verband wees de Staatssecretaris op kostenbesparende moge-
lijkheden langs de weg van planning en coördinatie bij de 
bouw van ziekenhuizen, met het oog waarop een ontwerp van 
wet op de ziekenhuisbouw wordt voorbereid. 

De bewindsman kon echter niet inzien, dat een belangrijke 
kostenbewaking zou zijn te bereiken door de uitvocringsorga-
nisatie van de A.W.Z. in handen te leggen van een centraal 
orgaan. Ook de invloed van de activiteit van controlerende 
geneesheren mag men in dit opzicht bepaald niet overschatten. 

Een lid der commissie meende te kunnen vaststellen, dat de 
rijksbijdrage zal neerkomen op de uitgaven, welke tot de 
invoering van de A.W.Z. ten laste van de gemeenten komen 
uit hoofde van de Algemene Bijstandswet. 

Dit lid vroeg, of eventuele autonome kostenstijgingen, die 
de aanpassing via de indexering dus te boven zouden gaan, 
dan toch ten laste van de overheid zouden komen langs de 
weg van de Algemene Bijstandswet. 

De Minister zeide dat het overheidsaandeel in de kosten 
van de A.W.Z. zou verminderen als de autonome kosten van 
deze verzekering stijgen. 

Op een vraag vanuit de commissie, of de Regering dit laatste 
tot oogmerk had gehad, zeide de bewindsman, dat ook aan 
zijn ambtsvoorganger een aanpassing aan de loonindex voor 
ogen stond in stede van een indexering naar stijgingen van de 
kosten van de volksgezondheid. De bewindsman verwees naar 
het S.E.R.-advies van 18 juni 1965, waarin 0,7 als premie-
percentage werd genoemd1). De Minister zeide, dit overigens 
een keuze te achten welke niet thans voor alle tijden en alle 
omstandigheden zou moeten worden gedaan, doch een poli-
tieke keuze voor de eerstkomende jaren, waarbij dan ook de 
zwaarte dient te worden gewogen van andere politieke deside-
rata als b.v. uitbreiding van de ontwikkelingshulp en het voor-
komen van niet strikt noodzakelijke verzwaring van de belas-
tingdruk. eventueel belastingverlaging. 

In dit verband verwees de Staatssecretaris naar de passage 
op blz. 16 van het advies van de S.E.R inzake een verzekering 
tegen zware geneeskundige risico's, luidende: 

„Bij deze interpretatie van de toezegging in de adviesaan-
vrage zou in 1964 het overheidsaandeel in de totale kosten 
65 pet. hebben bedragen en zou bij financiering van de voor-
ziening door middel van een sociale verzekering het aan 
premies op te brengen bedrag f 145 min. hebben bedraren. 
Nu de raming een belangrijke onzekerheidsmarge bevat o.m., 
doordat geen rekening gehouden is met een mogelijke aan-
zuigende werking en wellicht een enigszins andere interpretatie 
van de toezegging betreffende het overheidsaandeel in de 
financiering tot een geringere overheidsbijdrage zou kunnen 
leiden, is de raad voor het door middel van premieheffing 
te financieren bedrag uitgegaan van ca. f 200 min. Ten einde 
een indruk te geven van de daaruit voortvloeiende premiedruk, 
zij medegedeeld dat dit overeenkomt met ca. 0,7 pet. van 
het premieplichtige inkomen van de volksverzekeringen in 
1964. Hierbij zij aangetekend, dat ten dele een verschuiving 
van lasten zal optreden, nl. voor zover verstrekkingen, die 
thans door de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenver-
zekeringen worden gegeven, ten laste van de voorziening tegen 
zware geneeskundige risico's komen. De omvang van deze 
verschuiving is niet nauwkeurig bekend. Voor de verplichte 
ziekenfondsverzekering zou zij naar schatting in 1964 een uit-
gavenvermindering van ca. f 20 min. hebben betekend." 

i) Publikatie nr. 7 van 1965 van de S.E.R., blz. 16. 
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De verstrekkingen 
9. 
Is het de Minister bekend, dat in verschillende kringen van 

betrokkenen nog steeds discussie gaande is over het opnemen 
van ziekenhuisverpleging en "behandeling na één jaar in de 
volksverzekering, waarvoor het belangrijkste argument schijnt 
te zijn de bijzondere situatie in de psychiatrische sector, als-
mede de opvatting, — die zeker niet algemeen gedeeld wordt, 
- dat door beperking tot bedoelde sector zou worden gedis-
crimineerd ten opzichte van geestelijk zieken? Is aan dit 
vraagstuk nog aandacht besteed bij het opnieuw bepalen van 
een standpunt ten aanzien van de ziekenhuisverpleging als ver-
strekking, met name voor wat betreft de mogelijkheid een op-
lossing te vinden voor de psychiatrische sector in het kader 
van de volksverzekering, zonder dat de ziekenhuisverpleging 
in haar geheel behoeft te worden losgemaakt uit het kader, 
waarin zij behoorlijk verzekerbaar blijkt? 

10. 
Op welke wijze denkt de Regering uitvoering te geven aan 

haar voornemen tot bestudering van de problematiek van de 
verzekeringsregelingen voor geneeskundige verzorging, con-
form het advies van de S.E.R., met het oog op het beleid in 
een verdere toekomst? 

Is de Regering voornemens, het zo spoedig mogelijk ter 
hand nemen van zodanige studie te bevorderen door een ad-
viesaanvrage tot de S.E.R. te richten? Op welke termijn zou 
naar het gevoelen der bewindslieden de studie moeten zijn b^-
eindigd? 

11. 
Heeft de vermindering van het verstrekkingenpakket van 

de ziekenfondsen door de overname van de ziekenhuisver-
pleging en klinische specialistische hulp vanaf het tweede jaar 

Tegenover een lid der commissie, dat meende dat het in 
het S.E.R.-advies vermelde percenlage van 0,7 betrekking had 
op een beperkt verstrekkingenpakket, merkte de Slaatssecre-
taris op, dat bedoeld advies sloeg op hetzelfde pakket dat 
aan de Regering thans voor ogen staat. 

Een lid der commissie informeerde naar de mate, waarin 
de Regering en het Rraeventicfonds ertegen waken, dat het 
fonds jaarlijks allerlei activiteiten zou subsidiëren, welke nor-
maliter de overheid rechtstreeks zou dienen te subsidiëren. 

Een ander lid der commissie meende, dat het toch wel 
duidelijk moest zijn, dat bij een constant bedrag van f 6 min., 
dat sinds c'e vaststelling in 1957 niet is verhoogd en waaruit 
bepaalde historische verplichtingen dienen te worden voldaan, 
zoals een bijdrage van f 2 min. jaarlijks aan het Instituut voor 
Praeventicve Geneeskunst, het fonds zich in zijn overige acti-
viteiten stringente beperkingen heeft op te leggen. 

De Staatssecretaris onderstreepte deze laatste opmerking 
ten volle. Voorts wees de bewindsman erop, dat de Regering 
in het bestuur van het fonds vertegenwoordigd is. 

Een lid der commissie verklaarde, dat één bepaald argument 
tegen de vanuit de commissie geopperde mogelijkheid om de 
premiegrens te laten vervallen, nl. dat alle andere sociale ver-
zekeringswetten ook de premiegrens kennen, hem niet zo sterk 
aansprak, met name sinds export van de A.O.W. een waar-
neembaar verschijnsel was geworden. 

De verstrekkingen 
9. 
De Minister beantwoordde deze vraag in het algemeen be-

vestigend. 
De Staatssecretaris wees erop, dat ten aanzien van de bouw 

van ziekenhuizen een ontwikkeling gaande is, waarbij een zo-
danige opzet wordt nagestreefd, dat zowel psychiatrische als 
somatische afdelingen worden gebouwd. De Staatssecretaris 
verwees in dit verband naar de ontwikkelingen in Zweden 
en de Verenigde Staten. 

In Nederland zou een dergelijke ontwikkeling in de prak-
tijk in zoverre moeilijkheden met zich meebrengen, dat de pa-
tiënten van de ene afdeling onder een andere verzekering 
vallen dan de verpleegden op de andere afdeling. 

Een andere moeilijkheid zou zijn, dat de beslissing over 
plaatsing van een op zich zelf in elk der beide afdelingen pas-
sende patiënt beïnvloed zou kunnen worden door andere dan 
strikt medische overwegingen. Ook zou het niet uitgeslo-
ten moeten worden, dat de patiënten een zodanig onderscheid 
als discriminerend zouden opvatten. 

10. 
De Minister deelde mede, dat de Staatssecretaris en hij 

zich, vooruitlopend op de parlementaire behandeling van het 
wetsontwerp, reeds tot een aantal daarvoor in aanmerking 
komende colleges en instanties met een verzoek om advies 
hadden gewend. Voorts waren zij voornemens op korte ter-
mijn nog een aantal adviesaanvragen te doen uitgaan. 

Daaronder zouden verschillende zijn, waarvan men eerst 
meende, dat zij pas gedaan konden worden nadat het ontwerp 
de Tweede Kamer zou hebben gepasseerd, omdat de wetstekst 
dan zal vaststaan. Om des tijds wille was de Regering nu over 
dit bezwaar heengestapt. Het zou ook mogelijk zijn geweest 
alle adviesaanvragen pas na aanneming van het wetsontwerp 
door de Staten-Generaal te doen, maar een dergelijke han-
delwijze zou te vertragend werken. 

De Minister kon niet zeggen wanneer de gevraagde studies 
afgerond zouden zijn, omdat hij geheel afhankelijk was van 
het tempo van behandeling door de verschillende adviesin-
stanties. Om die reden meende hij het noemen van een eind-
termijn niet te moeten wagen. 

11. 
De vermindering van het verstrekkingenpakket van de zie-

kenfondsen door de overname van de ziekenhuisverpleging en 
klinische specialistische hulp vanaf het tweede jaar voor re-
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voor rekening van de A.W.Z. ook tot gevolg dat de premie 
voor de verplichte ziekenfondsverzekering zal verminderen? 

12. 
Moet uit de tekst van het tweede lid van artikel 6, voor 

zover deze betrekking heeft op ziekenhuisverstrekkingen, niet 
- in strijd met de bedoeling — worden opgemaakt, dat de 
geneeskundige hulp, de farmaceutische hulp en de verzor-
ging in ziekenhuizen gedurende het eerste jaar in elk geval 
onder de verstrekkingen zullen vallen? 

13 
Is de tekst van het eerste lid van artikel 6 niet enerzijds te 

ruim nu daaronder in beginsel alle genees- en verpleegkun-
dige voorzieningen begrepen zijn en anderzijds te eng voor 
zover b.v. inrichtingen tot verpleging van gehandicapte kin-
deren daarin niet met zoveel woorden worden genoemd, 
terwijl het toch vaststaat dat deze onder de verzekering zul-
len vallen? 

14 
Kunnen reeds nadere mededelingen worden gedaan over 

de overeenkomsten, die door de ziekenfondsen, de ziektekosten-
verzekeraars en uitvoerende organen met personen en in-
richtingen, die een of meer van de krachtens het tweede lid 
van artikel 6 vastgestelde verstrekkingen kunnen verlenen, 
zullen worden gesloten? 

Is de Landelijke Specialisten Vereniging bereid in het ka-
der van deze volksverzekering overeenkomsten af te sluiten 
voor de klinisch specialistische hulpverlening, analoog aan 
de overeenkomsten met de ziekenfondsen voor de verplichte 
ziekenfondsverzekering? Zo ja, zijn de voorwaarden reeds 
bekend? 

15 
Op blz. 7 van de toelichting op de 4de nota van wijzigin-

gen wordt medegedeeld, dat de Minister zich voorstelt over 

kening van de A.W.Z. zou voor de verplichte ziekenfondsver-
zekering een zeer geringe premieverlichting ten gevolge heb-
ben. 

Zo betekende de overname van klinische specialistische hulp 
voor de verplicht verzekerden een premieverlaging van 0,006 
pet. Voor de vrijwillig verzekerden bij een ziekenfonds bete-
kende het een premievermindering van f 0,30 per persoon per 
jaar. 

Wat betreft de ziekenhuisverpleging zou men met zeer veel 
moeite kunnen komen tot een premievermindering van 0,5 pet. 
voor verplicht verzekerden. 

De Minister was er geen voorstander van om de hierbe-
doelde verstrekkingen pas voor rekening van de A.W.Z. te 
laten komen na een nog langere termijn; hij voorzag dan nl. 
moeilijkheden bij de particulier verzekerden, die behoren tot 
de laagst betaalden onder de middengroepen. Op deze wijze 
zou een nieuw vraagstuk geschapen worden. 

Een ander punt is, of niet eens een studie opgezet moet 
worden, waarin aandacht geschonken wordt aan een systeem 
van bijbetalingen en waarbij een onderzoek gedaan wordt 
naar de voor- en nadelen verbonden aan het draagkracht-
principe. Men moet zich daarbij echter wel realiseren wat on-
der de thans bestaande verzekeringsmogelijkheden tot stand 
is gebracht. Het tot stand brengen van grote veranderingen 
zou naar het oordeel van de bewindsman dan ook meer die-
nen op te leveren dan een tijdelijke, zeer minimale premie-
verlaging. 

12. 
De Minister deelde mede, dat de Kamer op korte termijn 

een nota van wijziging kan verwachten, waarin o.a. de thans 
voorgestelde tekst van het tweede lid van artikel 6 gewijzigd 
zal worden. De nieuwe bewoordingen zullen duidelijk aange-
ven, dat - wat betreft de ziekenhuisverstrekkingen - de ge-
neeskundke hulp, de farmaceutische hulp en de verzorging 
in ziekenhuizen gedurende het eerste jaar in ieder geval niet 
onder de verstrekkingen, bedoeld in dit lid, zullen vallen. 

13. 
Inrichtingen tot verpleging van gehandicapte kinderen val-

len inderdaad onder de verzekering, zo deelde de Minister 
mede. Hij zou voorts bezien in hoeverre de tekst van het 
lid van artikel 6 nog wijziging behoefde. 

14. 
Uit het adres d.d. 17 april 1967 van de Landelijke Spe-

cialisten Vereniging (L.S.V.) aan de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en Volksgezondheid uit de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal en aan de Regering had de Mi-
nister niet de indruk gekregen, dat de L.S.V. geen enkele 
bereidheid zou tonen om in het kader van de thans weer ge-
wijzigde opzet van de A.W.Z. met de ziekenfondsen, de ziek-
tekostenverzekeraars en de uitvoerende organen overeen-
komsten af te sluiten voor de klinisch specialistische hulpver-
lening. Hij was tot deze conclusie gekomen, omdat de L.S.V. 
in dit adres haar waardering had uitgesproken voor de aan-
vankelijke opzet en bedoeling van de A.W.Z. Hij wees echter 
op het feit, dat het aangaan van overeenkomsten in de eer-
ste plaats een zaak is van partijen. De overheid is daarbij in 
principe niet betrokken. 

Ook werd er nog op gewezen, dat vertegenwoordigers van 
de L.S.V. aan de voorbereiding van de aan het wetsontwerp 
ten grondslag liggende adviezen in de verschillende advies-
colleges hadden medegewerkt. Zowel bij de voorbereiding 
van de adviezen, doch ook nadien was van bezwaren niet 
gebleken. 

15. 
De Minister vestigde er de aandacht op, dat reeds een 

groot aantal adviezen betreffende de uitvoering van de 
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de inhoud van het verstrekkingenpakket adviezen te vragen, 
wanneer het wetsontwerp de Tweede Kamer zal hebben ge-
passeerd. Hoe stelt de Minister zich dit voor, mede met het 
oog op de datum van invoering? 

Wil de Minister mededelen, welke zijn - voorlopige -
zienswijze is ten aanzien van de verstrekkingen bij het in 
werking treden van de wet, afgezien van hetgeen in de toe-
lichting is gesteld omtrent ziekenhuisverpleging en extra-
murale zorg? Komt deze zienswijze overeen met hetgeen tot 
nu toe van regeringswege is gesteld? 

16. 
Hoe luidt de meest recente raming van de kosten van de 

thans voorziene verstrekkingen voor de jaren 1968-1972? 

Extra-murale zorg 
17. 
Welk standpunt neemt de Regering in ten opzichte van de 

blijkens het verslag van het mondeling overleg door de toen-
malige staatssecretaris Bartels gedane mededeling, dat er in 
het denken over de extra-murale voorzieningen ontwikkelin-
gen plaatsvinden waarvan de gevolgen thans nog niet zijn te 
overzien? Ook prof. Drogendijk heeft in de „Ziekenfonds-
gids" van mei jl. gepleit voor een nadere studie van de 
extra-murale voorzieningen. Indien deze inzichten door de 
Regering worden gedeeld, verdient het dan geen aanbeveling 
de mogelijkheid tot het doen van verstrekkingen van dien 
aard voorshands buiten de voorgestelde regeling te houden? 
Vermogen de bewindslieden de mogelijke financiële conse-
quenties van het standpunt te dezen aanzien thans wel te 
overzien? 

18. 
Kunnen de dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen 

alsnog onmiddellijk onder de werkingssfeer van de wet worden 
gebracht teneinde te voorkomen dat er discrepantie bestaat 
tussen de goedkoopste voorziening en het belang van het kind? 

A.W.Z. zijn gevraagd, waarbij hij verwees naar het op blz. 7, 
rechterkolom, van de vierde nota van wijzigingen gegeven 
overzicht. 

De Staatssecretaris voegde hieraan toe, dat, zodra het 
wetsontwerp de Tweede Kamer zal hebben gepasseerd, de 
daarvoor in aanmerking komende colleges en instanties 
over de inhoud van het dan definitief vaststaande verstrek-
kingenpakket adviezen zullen kunnen uitbrengen. Hij hoopte, 
dat deze colleges en instanties zo snel mogelijk advies zouden 
uitbrengen, opdat de i ingtreding van de verzekering niet 
vertraagd zou worden. 

Hij deelde voorts nog mede, dat de oriëntatie omtrent de 
ingevolge de bestaande wetgeving erkende en de niet-erken-
de inrichtingen was afgerond. Een nominatieve lijst van in-
richtingen ten departemente was niet verzoek om advies 
reeds dezer dagen naar de Ziekenfondsraad gezonden. 

Hij herinnerde er voorts aan, dat in de toelichting bij de 
vierde nota van wijziging een diepgaande en alles omvatten-
de bestudering van de problematiek van de verzekerings-
regelingen voor geneeskundige verzorging is aangekondigd. 
Zodra dit voorstel tot wet verheven is, zal aan de Zieken-
fondsraad, de Centrale Raad voor de Volksgezondheid en 
de S.E.R. advies hierover gevraagd worden. 

16. 
De Minister achtte deze vraag globaal beantwoord bij 

eerder in dit overleg zijnerzijds gemaakte opmerkingen over 
de financiering van de voorgestelde regeling. 

Extra-murale zorg 
17. 
De Minister deelde mede, dat de Regering de zienswijze 

van de toenmalige Staatssecretaris dr. Bartels, nl. dat de 
in het denken over de extra-murale voorzieningen ont-
wikkelingen plaatsvinden, waarvan de gevolgen thans nog 
niet zijn te overzien, deelde. Ook onderschreef zij het plei-
dooi van prof. Drogendijk in „de Ziekenfondsgids" voor een 
nadere studie van de extra-murale voorzieningen. 

De Staatssecretaris voegde hieraan toe, dat een zo effi-
ciënt mogelijke uitvoering van de regeling wellicht mede be-
reikt kan worden door in het verstrekkingenpakket e\tra-
murale voorzieningen op te nemen. Hij achtte het niet uit-
gesloten, dat een en ander kostenbesparend zou werken. Dit 
moet echter eerst terdege bestudeerd worden. 

Wanneer de adviezen daaromtrent uitgebracht zijn, zou 
beslist kunnen worden of en, zo ja, welke voorzieningen op 
dit terrein ingevoerd zouden kunnen worden, mede gelet op 
de dan aanwezige financiële mogelijkheden. 

Een van de leden der commissie achtte het, uit een oog-
punt van wetgevingstechniek minder gelukkig in de regeling 
reeds een bepaling over bepaalde verstrekkingen op te nemen, 
op een tijdstip waarop niemand had overzien hoe het denken 
over dergelijke voorzieningen zich zal ontwikkelen. 

De Staatssecretaris deelde deze zienswijze niet. Hij ves-
tigde er de aandacht op, dat deze bepaling juist op verzoek 
van de commissie in de tekst was opgenomen; zijns inziens 
was aan deze wens terecht gevolg gegeven. 

Hoewel hij toegaf, dat men de ontwikkeling in het denken 
over extra-murale voorzieningen niet kan overzien, bracht 
hij ook naar voren dat voorts het denken over intra-murale 
zorg in ontwikkeling is. Tot welke conclusie dit denken zou 
leiden was thans inderdaad niet te voorspellen. Hij onder-
streepte daarom nog eens, dat ook na ontvangst van de ge-
vraagde adviezen en bestudering daarvan een behoedzaam 
beleid gevolgd zou moeten worden. 

18. 
De Staatssecretaris deelde mede, dat hij - en gelet op de 

beantwoording van de vorige vraag zou dit geen verwonde-
ring wekken - de vraag of dagverblijven en gezinsverzor-
gende tehuizen thans alsnog onmiddellijk onder de werkings-
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sfeer van de wet gebracht kunnen worden meende ontkennend 
te kunnen beantwoorden. 

19. 
De uitvoeringsorganisatie 

19. 
De uitvoeringsorganisatie 

Is de Regering van oordeel dat de in dit wetsontwerp voor-
gestelde uitvoeringsorganisatie zo beperkt en efficiënt moge-
lijk is gehouden? Mag worden aangenomen dat met name 
de controle op de uitgaven der inrichtingen in de handen van 
zoveel ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars voldoende 
verzekerd is? Verdient het ook uit een oogpunt van admini-
stratieve eenvoud niet eerder aanbeveling bij deze nieuwe 
wet met name de financiering en de controle in handen te 
leggen van één centrale instantie? Zou hiervoor niet des te 
eerder aanleiding zijn indien de voorziening geheel met over-
heidsmiddelen zou worden gefinancierd? 

De Staatssecretaris herinnerde eraan, reeds eerder blijk 
te hebben gegeven, niet te geloven, dat beperking van de uit-
gaven in belangrijke mate zou kunnen worden bevorderd door 
middel van een centrale organisatie. Ten aanzien van de zie-
kenhuistarieven bestaat reeds een gecentraliseerde controle. 
Zoals reeds gezegd zal deze worden uitgebreid tot de inrich-
tingen, welke onder de A.W.Z. vallen. 

Een lid der commissie wees erop, dat de kosten van de 
A.W.Z. niet slechts beheerst worden door tariefstellingen, 
doch voorts door de toelating van patiënten tot inrichtingen. 

De Staatssecretaris zeide, dat ons systeem van toezicht door 
middel van controlerende geneesheren in geen enkel ander 
land wordt toegepast. Bovendien meende de bewindsman dat 
een te soepel toelatingsbeleid niet waarschijnlijk behoeft te 
worden geacht gezien het gebrek aan plaatsruimte in de zie-
kenhuizen en inrichtingen. Laatstbedoeld lid der commissie 
lichtte zijn vraag nader toe door erop te wijzen, dat de onder de 
A.W.Z. vallende inrichtingen, anders dan de ziekenhuizen, in 
beginsel alle uitgaven aan het verzekeringsfonds in rekening 
zullen kunnen brengen. Met een tariefscontrole en een toela-
tingsbeleid, dat in handen is gelegd van meer dan honderd 
ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, ieder afzonderlijk, 
lijkt een optimale kostenbewaking niet gegarandeerd, omdat 
daarmede de stijging van de exploitatiekosten, welke in de 
toekomst geheel voor rekening van de verzekering kunnen 
worden gebracht, slechts ten dele kan worden beïnvloed. Is het 
daarom niet geboden een gecentraliseerde controle in te voeren, 
b.v. door de Ziekenfondsraad? 

De Staatssecretaris deelde mede. dat in de kring der zieken-
fondsen inderdaad aan een gecentraliseerde controle wordt 
gedacht. Ook artikel 15 van het ontwerp opent daartoe de 
mogelijkheid. De bewindslieden zouden daartegen geen be-
zwaar koesteren, doch wachten op een hierover aan de Zie-
kenfondsraad gevraagd advies. 

Het lid der commissie, dat laatstelijk het woord voerde, 
vroeg of de bewindslieden een geringe verwachting over een 
centrale administratie wellicht baseerden op de overweging, 
dat het huidige systeem van de Ziekenfondswet niet bijzonder 
efficiënt werkt. 

De Staatssecretaris, die deze opmerking geheel voor reke-
ning van de vraagsteller zou willen laten, verklaarde zich ech-
ter, gezien deze vraag, bereid te dezen aanzien een nader ad-
vies in te winnen. 

Een lid der commissie sprak de hoop uit dat het bij de be-
antwoording van deze vraag door de Staatssecretaris ingeno-
men standpunt en dat van zijn ambtgenoot van Binnenlandse 
Zaken ten aanzien van wetsontwerp 8336 niet zullen blijken 
te verschillen. 

De Ziekenfondsraad 
20. 

Wil de Minister zijn zienswijze geven over de taakverde-
ling ten aanzien van de advisering bij het erkenningenbeleid 
van inrichtingen tussen de Ziekenfondsraad en haar Commis-
sie Erkenningen enerzijds en de in het zevende lid van arti-
kel 7 bedoelde commissie anderzijds? Is de Ziekenfonds-
raad geen adviserende taak toegedacht bij erkenningen door 
de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
als bedoeld in het tweede lid van artikel 7? 

De Ziekenfondsraad 
20. 
De Staatssecretaris deelde mede, dat naar het inzicht van 

de Centrale Raad voor de Volksgezondheid kan worden afge-
zien van een commissie als bedoeld in het zevende lid van 
artikel 7, en het de voorkeur verdient te geraken tot een -
ruimer dan thans samengestelde — commissie als bedoeld 
in artikel 56 van de Ziekenfondswet. 

In antwoord op het tweede deel van de vraag deelde de 
Minister mede, dat de Ziekenfondsraad ook een adviserende 
taak is toegedacht bij erkenningen door de Minister van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 7. 

21. 
De naamgeving 

Waarom hebben de bewindslieden thans in afwijking van 
de in stuk nummer 12 door Minister Veldkamp geopperde 

21. 
De naamgeving 

In zijn antwoord wees de Minister erop, dat met dit wets-
voorstel niet beoogd wordt een verzekering tot stand te brem 
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benamingen „Algemene Wet Ziektekosten" en „Algemene 
Verzekering Ziektekosten", geopteerd voor „Algemene Wet 
(bijzondere) Ziektekosten" en „Algemene Verzekering (bij-
zondere) Ziektekosten?" Verdient het geen aanbeveling een 
benaming te kiezen welke niet door haakjes ontsierd wordt? 

Datum van inwerkingtreding 
22. 
Welke datum staat de bewindslieden voor ogen voor de in-

werkingtreding van de wet, er van uitgaande, dat zowel de 
openbare behandeling in de Staten-Generaal als de indiening 
van de gevraagde adviezen zo spoedig mogelijk zullen plaats-
vinden? 

Toekomstige beleidsbeslissingen 
23. 
Is de Regering bereid, de adviezen welke zij wachtende is 

of wellicht verkregen heeft, o.m. met betrekking tot het ver-
strekkingenpakket en de toelating als ziektekostenverzeke-
raar, aan de Kamer over te leggen? 

Is de Regering bereid - gegeven het feit, dat dit wetsvoor-
stel in sterke mate het karakter heeft van een raamwet, ter-
wijl voorts nog vele adviezen dienen te worden uitgebracht, 
alvorens de Regering definitief haar beleid kan bepalen t.a.v. 
vele aspecten van de in te voeren volksverzekering - de Ka-
mer bij nota in te lichten over bedoelde beleidsbeslissingen, 
zodra deze genomen zijn, teneinde overleg mogelijk te maken 
omtrent belangrijke punten, welke bij de parlementaire be-
handeling ongetwijfeld een rol zouden hebben gespeeld, in-
dien zij reeds beslist zouden zijn geweest? 

24. 
In het tot dusver gevoerde overleg werd grote waarde ge-

hecht aan een zorgvuldige indicatiestelling ten aanzien van 
opneming in inrichtingen krachtens de A.W.Z., waardoor 
de eigen aard van deze verzekering tot haar recht zou kun-
nen komen en een onevenwichtige ontwikkeling — druk 
in de richting van opneming krachtens de A.W.Z. om finan-
ciële redenen — voorkomen zou kunnen worden. Nu valt het 
op, dat dit punt niet uitdrukkelijk genoemd wordt in de op 
blz. 7 van de toelichting bij de vierde nota van wijzigingen 
vermelde rij van onderwerpen waarover advies gevraagd is. 
Wordt hieraan niettemin gewerkt? 

gen, welke het risico van alle ziektekosten dekt. Alleen het 
risico van bijzondere ziektekosten wordt verzekerd. Bij de 
ziekenfondsen en de particuliere ziektekostenverzekerings-
instellingen kan men zich immers verplicht of vrijwillig ver-
zekeren tegen het risico van meer „normale" ziektekosten. 
Het woord „algemene" geeft aan dat hier sprake is van een 
volksverzekering. 

Om de reeds gebruikelijk geworden afkorting A.W.Z. te 
kunnen handhaven, was voorgesteld het woord „bijzondere" 
tussen haakjes te plaatsen. 

Een deel der commissie was door deze argumentatie niet 
overtuigd. Men wees op de namen van de verschillende kin-
derbijslagregelingen als voorbeeld om duidelijk te maken, 
dat de door de bewindsman gegeven redenering niet geheel 
steekhoudend was. Men kent immers naast de Algemene 
Kinderbijslagwet, welke een volksverzekering is ook kinder-
bijslagwetten voor loontrekkenden en voor kleine zelfstandi-
gen. Bovendien bestaat er voor het overheidspersoneel nog 
een afzonderlijke regeling inzake kindertoelagen. 

Ofschoon het bovenstaande de Minister aanleiding gaf 
op te merken, dat er goede argumenten zouden zijn aan te 
voeren om te streven naar één wettelijke regeling voor de 
kinderbijslag, wilde hij op dit punt op dit moment niet ver-
der ingaan. 

Hij meende slechts, dat met de thans voorgestelde naam 
het karakter van de regeling, nl. een volksverzekering tegen 
het risico van bijzondere ziektekosten, duidelijk was aangege-
ven, doch zal eventuele suggesties ter verbetering vanuit de 
Kamer gaarne tegemoet. 

Datum van inwerkingtreding 
22. 
De Minister verklaarde er naar te streven de regeling, 

wanneer het ontwerp tot wet verheven is, zo snel mogelijk 
in werking te laten treden. Hij hoopte, dat de vereiste advie-
zen tijdig uitgebracht zouden worden. 

In dit verband vestigde hij er de aandacht op, dat ook het 
advies van de ingevolge artikel 40 van het ontwerp uit te 
breiden Ziekenfondsraad nodig zal zijn. De raad kan ech-
ter pas worden uitgebreid nadat het ontwerp wet zal zijn 
geworden. 

De bewindsman zou echter met de voorzitter van de raad 
contact opnemen om te bespreken hoe de raad zo snel mo-
gelijk zijn adviezen zou kunnen uitbrengen. 

Toekomstige beleidsbeslissingen 
23. 
De Minister verklaarde zich bereid, de in het eerste ge-

deelte van de vraag bedoelde adviezen aan de Kamer over 
te leggen. 

Voorts zou hij er naar streven over het in het kader van 
deze regeling te ontwikkelen beleid te komen tot een zo 
nauw mogelijk overleg met de Kamer, al zouden daarbij zo-
wel de Regering als de Kamer nadrukkelijk ieders eigen 
staatsrechtelijke verantwoordelijkheid duidelijk dienen te 
onderscheiden. 

Bovendien zegde hij desgevraagd toe, de verschillende 
adviezen met de daarin naar voren gekomen standpunten 
samen te vatten in een aan de Kamer aan te bieden nota. 

24. 
De Staatssecretaris deelde mede, dat met de Zieken-

fondsraad overleg gaande was over de wijze waarop tot een 
zo zorgvuldig mogelijke indicatiestelling ten aanzien van 
opneming in inrichtingen krachtens de A.W.Z. kan worden 
gekomen. 

Bij dit overleg wordt in het bijzonder aandacht geschon-
ken aan het erkenningenbeleid. 



12 

De commissie had kennis genomen van de in de pers ver-
schenen berichten, dat niet een premie van 0,2 pet. maar een 
van 0,7 pet. nodig zou zijn; deze mededeling zou berusten op 
door de Ziekenfondsraad gemaakte berekeningen. 

Aangezien de commissie het van groot belang achtte, dat de 
Kamer vóór de openbare beraadslaging over dit wetsontwerp 
zou kunnen beschikken over zo volledig mogelijke gegevens, 
zou zij het op prijs stellen, indien de bewindslieden de Kamer 
op korte termijn het hierbedoelde rapport van de Ziekcn-
fondsraad zouden overleggen. Zij zou het waarderen, indien de 
bewindslieden tevens daarbij hun mening over de gemaakte be-
rekeningen zouden geven. 

Vertrouwende, dat de Regering bereid zal zijn tijdig aan 
dit verzoek te voldoen, was de commissie van oordeel, dat 
daarmee de openbare behandeling voldoende zal zijn voor-
bereid. 

Aldus vastgesteld 3 oktober 1967. 
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