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Algemene verzekering (bijzondere) ziektekosten 
(Algemene Wet (bijzondere) Ziektekosten) 

Amendement van de heer Nypels 

Nr. 30 Ingezonden 23 oktober 1967. 

Ondergetekende heeft de eer het navolgende amendement 
voor te stellen: 

Aan hoofdstuk IV wordt een nieuw artikel toegevoegd, lui-
dende: 

Artikel 24a. Voor zolang de verstrekkingen als bedoeld in 
artikel 6 worden verleend aan uitkeringsgerechtigden van de 
Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of 
de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
kunnen bij algemene maatregel van bestuur de bij of krachtens 
die wetten verschuldigde uitkeringen worden verminderd volgens 
normen te stellen door Onze Minister of — indien het tweede 
lid van artikel 7 toepassing vindt — Onze Minister en Onze 
Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ge-
zamenlijk. 

Toelichting 
Door opneming van dit artikel wordt de mogelijkheid geopend 

de uitkeringen volgens de genoemde wetten op administratief 
eenvoudige wijze te verminderen wanneer uitkeringsgerechtig-
den in een inrichting voor gehandicapten worden opgenomen. 
De vermindering zou kunnen plaats vinden, aangezien de levens-
kosten voor de verpleegde zullen dalen. Bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen verantwoorde normen gesteld worden die 
onder meer gebaseerd zijn op: 

a. empirische gegevens ten aanzien van het bestedingspa-
troon van gezinnen (zie tabel); 

b. fiscale faciliteiten; 
c. extra kosten die ontstaan door de gezinsband met de in-

tramuraal verpleegde. 
Een vermindering is voor de ex-I.W.I. rentetrekkers en onge-

schoolde arbeiders vallende onder de W.A.O., met uitzondering 
van de alleenstaanden, niet billijk te achten. 

Het nieuwe artikel wordt voorgesteld om mede hierdoor de 
financiële ruimte te scheppen om de te laag gebleven uitkerin-
gen van ex-I.W.I. rentetrekkers op het peil van de W.A.O. te 
kunnen brengen. 

Tabel: 
Verhouding tussen het verbruik (exclusief sociale verzekeringen 

en belastingen) in gezinnen, waaruit de man is weggevallen, in 
procenten van volledige gezinnen. 

Berekeningen op grond van gegevens van huishoudingen van 
hand-, land- en hoofdarbeiders en boeren, onderscheiden naar inko-
mensklassen en grootte van de huishouding 1963/64. 

Grootte van de 
huishouding 

ƒ6 000 ƒ 9 000 ƒ 12 000 ƒ16 000 ƒ 20 000 
tot tot tot tot en meer 

ƒ9 000 ƒ 12 000 ƒ16 000 ƒ 20 000 

64 66 70 69 73 
71 73 75 76 79 
76 78 79 80 81 
79 80 82 83 84 
83 82 84 86 86 

84 86 88 88 

2 personen 
3 personen 
4 personen 
5 personen 
6 personen 
7 personen 
en meer 

Berekend op grond van de publikatie Nationaal Budgetonderzoek 
1963/65, nr. 2. 
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