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Nadere wijziging van de A [gemene Weduwen- en 
Wezenwet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, de Wet Sociale Werkvoorziening, 
de Algemene burgerlijke pensioenwet en andere overheids-
pensioenwetten 
(Wijziging in de betaalbaarstelling, indien de 
bijdrageregeling krachtens de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten van toepassing is) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

1. In artikel 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (A.W.B.Z.) is bepaald, dat voor het verkrijgen 
van een verstrekking als voorwaarde kan worden gesteld, dat 
de verzekerde bijdraagt in de kosten daarvan. De motivering 
voor het opnemen van deze bepaling in de A.W.B.Z. was, dat 
bij verblijf in een inrichting in een groot aantal gevallen be-
sparingen op de kosten van het noodzakelijk levensonderhoud 
optreden. Dit als gevolg van de omstandigheid, dat bij ver-
blijf in een inrichting niet alleen de kosten van geneeskundige 
behandeling voor rekening van de A.W.B.Z. komen, doch ook 
de kosten van het normale levensonderhoud, zoals voeding, 
huisvesting, bewassing. 

In dit verband werd er ook op gewezen, dat bedoelde be-
sparingen in bepaalde gevallen - dit spreekt met name bij 
bejaarden - ten goede zouden komen aan de erfgenamen. Van 
de in voornoemde bepaling opgenomen mogelijkheid tot het 
heffen van een bijdrage in de kosten van de A.W.B.Z.-ver-
strekking is tot dusver slechts gebruik gemaakt ten aanzien van 
verzekerden van 65 jaar en ouder. Een bijdrageregeling voor 
de bejaarden kon reeds bij de inwerkingtreding van de 
A.W.B.Z. worden ingevoerd, omdat het hier een categorie van 
verpleegden betreft met in het algemeen gelijke bodeminkom-
sten (pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet -
A.O.W. - ) . 

De vigerende bijdrageregeling is vervat in het Besluit Rege-
ling Bijdragen Bijzondere Ziektekostenverzekering 1971 (Stat. 
1972, 16). De bijdrage is eerst verschuldigd nadat betrokkene 
ten minste één jaar in een A.W.B.Z."inrichting is opgenomen. 
Indien de betrokkene gehuwd is, is hij slechts een bijdtage 
verschuldigd, indien ook zijn echtgenote voor rekening van de 
A.W.B.Z. wordt verpleegd en zij ten minste één jaar in een 
A.W.B.Z.-inrkhting is opgenomen. Deze bijdrageregeling is 
ook van toepassing ten aanzien van personen, die voor reke-
ning van de A.W.B.Z. in een niet-erkende inrichting zijn op-
genomen, en aan wie een vergoeding wordt verleend ingevolge 
het op artikel 11 van de A.W.B.Z. gegronde Besluit regeling 
vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1971, 
505). De eigen-bijdragen zijn met ingang Van 1 januari 1973 
vastgesteld op f 331 per maand voor ongehuwden en f 375 per 
maand voor gehuwden. 

Bij de invoering van het recht op vakantie-uitkering in de 
A.O.W. is de bestaande verhouding lussen het aan de betrok-
kenen zelf uitbetaalde deel van het A.O.W.-pensioen en de 
eigen-bijdrage doorgetrokken, hetgeen betekent dat over de 
vakantie-uitkering ingevolge de A.O.W. een bijdrage is ver-
schuldigd (ongehuwden 67,2 procent van de uitkering; gehuw-
den 53,8 procent van de uitkering). 

2. Het hoge niveau van de sociale lasten en de nog te ver-
wachten sterke stijging van de sociale verzekeringspremies, met 
name van de ziektekostenverzekeringen, maken het noodzake-
lijk waar dit mogelijk en redelijk is tot beperking van lasten te 
komen. 

In dit licht bezien is het naar de mening van de Regering 
dringend gewenst om de wcikingssfeer van de huidige bijdrage-
regeling krachtens de A.W.B.Z. op een tweetal punten uit te 
breiden. Dit betreft: 

A. Uitbreiding van de kring van bijdrageplichtigen tot per-
sonen beneden de leeftijd van 65 jaar, en 

B. Bekorting van de bijdragevrije periode van een jaar tot 
een half jaar. 

Ad A. (Uitbreiding van de kring van bijdrageplichtigen 
tot personen beneden de leeftijd van 65 jaar) 

Evenals bij de verpleegden van 65 jaar en ouder kunnen ook 
bij de verpleegden beneden die leeftijd besparingen op de kos-
ten van noodzakelijk levensonderhoud optreden bij verblijf in 
een A.W.B.Z.-inrichting. Het ligt daarom in de rede de kring 
van bijdrageplichtigen uit te breiden tot verpleegden beneden 
de 65-jarige leeftijd. 

Daarbij komt nog, dat het niet heffen van eigen-bijdragen in 
de kosten van de A.W.B.Z.-verstrekkingen van beneden-65-
jarigen in de afgelopen jaren moeilijkheden heeft veroorzaakt. 
Met name werden vanuit het inrichtingswezen vele malen de 
ongunstige neveneffecten van de bestaande situatie ter sprake 
gebracht. 

In dit kader is erop gewezen dat vorenbedoelde besparingen 
bij personen beneden de leeftijd van 65 jaar: 

a. op de betrokkenen antlrevaliderend werken; 
b. door de financiële discrepantie tussen de verpleegden 

onderling tot benadeling van het psychohygiënische klimaat in 
de inrichting leiden; 

c. beheersproblemen voor de inrichtingen opleveren in ver-
band met de stijgende vermogens der patiënten. 

Ook van de zijde van de Staten-Generaal is in de afgelopen 
jaren meerdere keren de aandacht gevraagd voor de samen-
loop van inkomsten uit hoofde van de sociale verzekering of 
loon krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening (W.S.W.) 
met A.W.B.Z.-verstrekkingen (o.m. schriftelijke vragen van het 
Tvvcedc-Kamerlid, de heer Nijpels - Zitting 1969-1970, nr. 
108). 

Bij het opnemen van verblijf in „Het Dorp" in het verstrek-
kingenpakket van de A.W.B.Z. is eveneens gebleken, dat het 
wenselijk is ook personen jonger dan 65 jaar in de bijdrage-
regeling te betrekken. 

De vraag of uitbreiding van de bijdrageregeling wenselijk is 
kwam wederom in de belangstelling te staan naar aanleiding 
van de beslissing van de Regering om de gezinsvervangende 
tehuizen met ingang van 1 januari 1972 onder de werkingssfeer 
van de A.W.B.Z. te brengen. De bewoners van deze tehuizen 
(lichamelijk en geestelijk gehandicapten) zijn veelal in een 
dienstbetrekking werkzaam. Van de inkomsten uit arbeid dra-
gen zij thans bij in de exploitatie van het tehuis. Het ligt in de 
rede om de bijdrageplicht van deze gehandicapten te hand-
haven. 

Over de technische aspecten van de uitbreiding van de 
bijdrageregeling tot personen beneden de leeftijd van 65 jaar 
werd op 30 mei 1972 advies gevraagd aan de Ziekenfondsraad. 

Op 25 januari 1973 heeft de raad het advies uitgebracht. 
De raad stemt in met de gedachte om een generale bijdrage-
regeling in te voeren, welke in beginsel zal gelden voor alle 



6 

A.W.B.Z.-verpleegden van 18 jaar en ouder. Ondanks het feit, 
dat de nieuwe bijdrageregeling vooralsnog niet zonder moei-
lijkheden in de praktijk zal kunnen worden uitgevoerd, meent 
de raad dat tot invoering van de generale bijdrageregeling moet 
worden overgegaan. 

Ad B. (Bekorting van de bijdragevrije periode van een jaar 
tot een half jaar) 

In de vorenbedoelde adviesaanvrage aan de Ziekenfonds-
raad van 30 mei 1972 werd ook het oordeel van de raad 
gevraagd over de gedachte om de periode, gedurende welke 
geen bijdrage verschuldigd is, ten aanzien van inrichtingen, 
waar de kosten van verblijf van de eerste dag af voor rekening 
van de A.W.B.Z. komen, te bekorten tot b.v. een half jaar. 
's Raads advies van 25 januari 1973 is ter zake als volgt samen 
te vatten. 

De raad wijst er op, dat de bijdragevrije periode van een 
jaar ertoe strekt om de verzekerde, die wellicht langdurig in 
een inrichting zal moeten verblijven, de gelegenheid te geven 
zijn huishouding op te heffen. Het is de raad tot dusver niet 
gebleken dat de periode van een jaar in de praktijk te ruim 
uitwerkt. 

Bekorting van de jaarperiode kan naar het gevoelen van de 
raad slechts geschieden ten aanzien van personen van wie bij 
opneming in een inrichting redelijkerwijs kan worden aange-
nomen, dat zij permanente verpleging behoeven. 

Een individuele beoordeling in deze acht de raad praktisch 
niet doenlijk. De raad heeft nagegaan of een aanwijzing zou 
kunnen plaatsvinden van inrichtingen, waar personen verblij-
ven van wie bij opneming redelijkerwijs reeds kan worden 
aangenomen, dat hun verblijf aldaar van langdurige aard zal 
zijn. Het bekorten of laten vervallen van de bijdragevrije 
periode van een jaar zou - aldus het advies - in dit stadium 
slechts in te voeren zijn voor zwakzinnigeninrichtingen en 
„Het Dorp". 

Ten aanzien van personen in „tehuizen" zou aan de hand 
van de aard van de indicatie moeten worden vastgesteld of zij 
al dan niet direct tot bijdragen verplicht zijn. 

De raad geeft in overweging met eventuele doorvoering te 
wachten tot het tijdstip, waarop de gezinsvervangende tehuizen 
onder de A.W.B.Z. worden gebracht. De raad stelt zich voor 
bij het advies over de gezinsvervangende tehuizen op dit 
vraagstuk terug te komen. 

De ondergetekenden hebben begrip voor de hiervóór gerele-
veerde argumenten van de Ziekenfondsraad inzake uitstel van 
een definitieve beslissing over het laten vervallen of bekorten 
van de bijdragevrije periode tot het tijdstip, waarop de gezins-
vervangende tehuizen onder de A.W.B.Z. worden gebracht. 
Zij achten die argumenten toch niet van doorslaggevende 
betekenis. Zij wijzen er daarbij voorts op, dat, bezien vanuit 
het besparingsmotief, de bijdrageplicht in beginsel zou kunnen 
ingaan zodra wegens verblijf in de inrichting besparingen 
optreden op de kosten van noodzakelijk levensonderhoud. Dit 
uitgangspunt zou echter leiden tot een moeilijk uitvoerbare 
regeling, omdat bij opneming individueel zou moeten worden 
nagegaan of en, zo ja, van welke omvang er besparingen zijn. 

De uitvoering der bijdrageregeling vereist een globale maat-
staf met betrekking tot het tijdstip van ingang der bijdrage-
plicht. Een bijdragevrije periode van een jaar voor alle ver-
pleegden gaat echter verder dan noodzakelijk is. Een aantal 
verpleegden immers voert bij opneming in de inrichting geen 
eigen huishouding. Er is voor deze gevallen geen reden om de 
bijdrageplicht eerst na een jaar te doen ingaan. Voor de ver-
pleegden, die bij opneming in de inrichting wèl een eigen 
huishouding voeren, welke in verband met die opneming kan 
worden opgeheven, zal een periode van een half jaar grosso 
modo voldoende zijn om daartoe over te gaan. Het is verant-
woord om ook van verpleegden, die bij opneming in de 
inrichting een eigen huishouding voeren en die ook na een 
verblijf van een half jaar in de inrichting de huishouding nog 
aanhouden, een bijdrage in de verpleegkosten te vragen. 
Immers, betrokkenen hebben van de eerste dag van verblijf in 
de inrichting af reeds besparingen op de kosten van levens-

onderhoud (exclusief kosten van huisvesting), welke een be-
korting van de bijdragevrije periode rechtvaardigen. 

3. Met betrekking tot de inhoud van de generale bijdrage-
regeling krachtens de A.W.B.Z., welke op 1 juli 1973 zal wor-
den ingevoerd, wordt het volgende opgemerkt. 

De regeling zal in beginsel van toepassing zijn op alle per-
sonen van 18 jaar en ouder, die voor rekening van de A.W.B.Z. 
worden verpleegd en gedurende ten minste een half jaar in een 
A.W.B.Z."inrichting of een „tehuis" als bedoeld in het Besluit 
regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 
1971, 505) zijn opgenomen. 

Van de bijdrageplicht zullen worden vrijgesteld: 

a. de gehuwden (tenzij zowel de man als de vrouw gedu-
rende ten minste een half jaar voor rekening van de A.W.B.Z. 
worden verpleegd); 

b. de verzekerden, die periodieke bijstand krachtens de 
Algemene Bijstandswet ontvangen. 

Voor wat betreft het niveau van de maximale bijdragen zal 
in beginsel worden aangesloten bij de bedragen, welke inge-
volge de bestaande bijdrageregeling op jaarbasis verschuldigd 
zijn. 

De eigen bijdrage zal met ingang van 1 juli 1973 per maand 
bedragen: 

a. voor een ongehuwde f355; 

b. voor een echtpaar f 408. 

Bedraagt het inkomen minder dan f517 per maand (onge-
huwden) of f732 per maand (echtparen), dan zal de bijdrage 
worden vastgesteld op het verschil tussen het inkomen en f 162 
onderscheidenlijk f 324. Bedraagt het inkomen van een onge-
huwde onderscheidenlijk een echtpaar f 162 per maand of 
minder onderscheidenlijk f 324 per maand of minder, dan is 
geen eigen bijdrage verschuldigd. 

In tegenstelling tot de vigerende regeling zal in het kader 
van de generale bijdrageregeling geen bijdrage verschuldigd 
zijn over vakantie-uitkeringen. 

Met een aldus opgezette bijdrageregeling wordt voorkomen, 
dat de verpleegden een beroep op de Algemene Bijstandswet 
zouden moeten doen voor de betaling van de eigen bijdragen. 

Bij de van de bewindslieden van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, Sociale Zaken en Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk uit te vaardigen beschikking inzake de 
invoering van de generale bijdrageregeling zal de huidige 
bijdrageregeling voor bejaarden worden ingetrokken, aangezien 
de generale bijdrageregeling ook van toepassing zal zijn op de 
bejaarden. 

4. Het ligt in de rede de inning van de eigen-bijdragen van 
beneden 65-jarigen, evenals thans reeds het geval is bij de 
bejaarden, zoveel mogelijk „bij de bron" te doen plaatsvinden. 

In het voorliggende wetsontwerp wordt daarom voorgesteld 
op het punt van de betaalbaarstelling van het pensioen, de 
uitkering of het loon een wijziging aan te brengen in de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Ziektewet, de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet Sociale Werk-
voorziening, de Algemene burgerlijke pensioenwet en andere 
overheidspensioenwetten. 

In voornoemde wetten zal de bevoegdheid worden opge-
nomen om het pensioen, de uitkering of het loon tot ten 
hoogste het bedrag van de krachtens de A.W.B.Z. verschul-
digde eigen-bijdrage in plaats van aan betrokkene zonder diens 
machtiging uit te betalen aan de Ziekenfondsraad. 

Veel administratieve rompslomp kan op deze wijze worden 
voorkomen. De Ziekenfondsraad heeft in zijn bovenvermeld 
advies van 25 januari 1973 met klem aangedrongen op de in 
het onderhavige ontwerp voorgestelde wetswijzigingen. De 
vorenbedoelde bepalingen zijn ontleend aan het tweede lid van 
artikel 17 van de A.O.W., op grond waarvan thans door de 
Sociale Verzekeringsbank het A.O.W.-pensioen tot het bedrag 
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van de eigen-bijdrage wordt uitbetaald aan de Ziekenfonds-
raad. 

In het wetsontwerp wordt voorts voorgesteld - naar analogie 
van de regeling in de A.O.W. - het recht van beroep voor wat 
betreft het gebruikmaken van vorenbedoelde bevoegdheid om 
het pensioen, de uitkering of het loon ter hoogte van de 
eigen-bijdrage uit te betalen aan de Ziekenfondsraad, uit te 
sluiten. 

Dienaangaande moge het volgende worden opgemerkt. 
Aan de belanghebbende wordt op zijn verzoek ingevolge het 

bepaalde in artikel 58, eerste lid, onder b, van de A.W.B.Z. 
schriftelijk kennisgegeven van een beslissing inzake de toepas-
sing van de bijdrageregeling. Tegen die beslissing staat voor 
betrokkene ingevolge het bepaalde in artikel 59 van die wet 
beroep open. Over dit beroep wordt geoordeeld door de Raden 
van beroep en de Centrale Raad van Beroep. (Alvorens in 
beroep te gaan dient betrokkene echter ingevolge het bepaalde 
in artikel 60 van de A.W.B.Z. advies in te winnen van de 
Ziekenfondsraad). 

Bij een geschil inzake de toepassing van de bijdrageregeling 
(b.v. over het verschuldigd zijn of over het bedrag van de 
bijdrage) is derhalve in het kader van de A.W.B.Z. beroep 
mogelijk. Het ligt dan niet in de rede in andere wetten nog een 
afzonderlijk recht van beroep te creëren alleen voor wat betreft 
de betaling van de krachtens de A.W.B.Z. verschuldigde bij-
drage, ingeval deze plaatsvond door betaalbaarstelling aan de 
Ziekenfondsraad van een deel van het pensioen, de uitkering 
of het loon als bedoeld in die wetten. 

Voor wat betreft de voorgestelde wijziging van de thans tot 
eerste lid genummerde tekst van artikel R 2 van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet, artikel R 2 van de Spoorwegpensioen-
wet, artikel V 2 van de Algemene militaire pensioenwet en 
artikel 119 van de Algemene pensioenwet politieke ambts-
dragers wordt het volgende opgemerkt. 

Deze wijziging was reeds bij het ontwerp van wet, houdende 
wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en andere 
over'mdspensioenwetten (wetsontwerp 11049), voorgesteld 
ter aanpassing van de tekst van bedoelde artikelen aan die van 
het daarmede overeenkomende artikel 17 van de A.O.W. en 
artikel 54 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring, zoals deze was gewijzigd bij de wet van 20 juli 1967 
(Stb. 396). 

Het voorstel tot bedoelde wijziging is van genoemd wets-
ontwerp 11049 overgebracht naar het onderhavige wets-
ontwerp, aangezien het naar het voorkomt voor de hand ligt, 
nu die artikelen nog nadere wijziging behoeven in verband 
met de uitbreiding van de bijdrageregeling in het kader van 
de A.W.B.Z., die wijzigingen, te zamen met een wijziging van 
enkele sociale verzekeringswetten en de W.S.W. in verband 
met die uitbreiding, in één wetsontwerp op te nemen. 

Voorgesteld wordt het wetsontwerp in werking te doen 
treden op de datum, waarop de generale bijdrageregeling zal 
worden ingevoerd, te weten 1 juli 1973. Er is rekening gehou-
den met de mogelijkheid, dat het Staatsblad, waarin de wet 
wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1973. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
P. J. J. MERTENS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
W. F. DE GAAY FORTMAN. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
J. A. MOMMERSTEEG. 


