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(De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zitting 1972-1973) 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken, welke met het voor-
bereidend onderzoek van dit wetsontwerp is belast, heeft de eer 
over haar voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te 
brengen. 

1. De invoering van de generale eigen-bijdrageregeling 
De tot de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. be-

horende leden zeiden met gemengde gevoelens van de inhoud 
van dit wetsontwerp te hebben kennis genomen. Allereerst be-
treurden zij het, dat de in de memorie van toelichting uiteen-
gezette uitbreiding van de bijdrageregeling reeds per 1 juli jl. 
van kracht is geworden en dat zonder overleg met de Kamer, 
zoals indertijd is toegezegd. 

Tijdens de beantwoording van mondelinge vragen ter zake 
op 28 juni jl. heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid 
opgemerkt „dat het wellicht beter ware geweest indien de 
onderhavige bijbetalingsregeling tegelijkertijd met de invoering 
van de A.W.B.Z. was geëffectueerd". 

Deze leden wilden eraan herinneren, dat tijdens de voor-
bereiding en bij de behandeling van het betreffende wetsont-
werp wel uitvoerig over de eigen bijdrage, zij het voornamelijk 
in het kader van de cumulatie van uitkeringen, is gesproken. 
De eigen bijdrage is toen voor boven de 65-jarigen - niet 
premieplichtig - aanvaard, maar voor de premieplichtige groep 
beneden de 65 jaar van de hand gewezen, omdat een uitvoering 
alleen binnen het kader van de sociale verzekeringswetten tot 
het ontstaan van wanverhoudingen zou leiden. Immers, alle 
andere inkomensbestanddelen blijven dan buiten beschouwing. 
Het gaat echter thans om een generale bijdrageregeling. 

Ook naar het oordeel van deze leden past een generale 
bijdrageregeling in de in de memorie van toelichting uiteen-
gezette visie, dat het hoge niveau van de sociale lasten en 
de nog te verwachten sterke stijging van de sociale verzekerings-
premies, met name van de ziektekostenverzekeringen, het nood-
zakelijk maken, waar dit mogelijk en redelijk is tot beperking 
van lasten te komen. 

Niettemin vonden zij, dat dit niet geïsoleerd van de oplossing 
van andere vraagstukken, die binnen de sociale verzekering ook 
reeds jaren spelen (b.v. de premiedrukverdeling tussen de ver-
schillende categorieën) kan geschieden. 

Hun bezwaren richtten zich dan ook minder tegen de uit-
breiding van de eigen bijdrageregeling als zodanig, maar méér 
tegen de uitwerking daarvan, die des te sterker als oneven-
wichtig overkomt nu nog niets bekend is over andere in samen-
hang met dit voorstel te realiseren beleidsvoornemens. 

Ten einde te voorkomen dat ook hier sprake zal zijn van 
„een soort rommelen aan de marge" (zie „Elseviers Weekblad" 
van 25 augustus jl., het interview met Staatssecretaris Mertens) 
ware het beter geweest als de Regering gewacht had met de 
invoering van deze generale bijdrageregeling totdat er meer 
bekend is over noodzakelijke verdere ombuigingen en ingrepen. 

Valt, zo vroegen deze leden in dit verband, thans een spoe-
dige advisering van de S.E.R., onder meer over het rapport 
van de commissie-Vos, te verwachten? 

De hier aan het woord zijnde leden stelden bij dit punt ten 
slotte enige vragen van financiële aard. 
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Welk bedrag zal de uitbreiding van de bijdrageregeling per 
jaar bij benadering opleveren en welke ruimte zal dit geven 
binnen de A.W.B.Z., mede in het licht van de verwachtingen 
dat de laatste ramingen over de premies te somber zijn geweest? 

In de memorie van toelichting (blz. 5, rechterkolom) wordt 
gesproken over vermogens van patiënten welke door de inrich-
tingen worden beheerd. Is het mogelijk aan te geven in welke 
orde van grootte het bedrag van deze vermogens ligt? En om 
hoeveel patiënten gaat het dan? 

De tot de fractie van DS'70 behorende leden sloten zich bij 
deze vragen van financiële aard aan. 

De tot de fracties van P.v.d.A. en P.P.R. behorende leden 
meenden eveneens, gezien de verwevenheid van het onder-
havige wetsontwerp met de uitbreiding van de eigen-bijdrage-
regeling, niet te mogen volstaan met een louter technische 
beoordeling van het voorliggende wetsontwerp. De memorie 
van toelichting geeft daartoe, naar hun wijze van zien, ook 
aanleiding. Deze leden konden tot op zekere hoogte begrip 
hebben voor het tegenover elkaar stellen van de kosten van de 
A.W.B.Z. en de daardoor ontstane besparingen. Zij hadden ook 
zelf meer dan één keer gewezen op de zgn. ongunstige neven-
effecten van de bestaande situatie. 

De in de memorie van toelichting (blz. 5, rechterkolom) 
onder A, bij de punten b en c omschreven verschijnselen lijken 
niet zonder meer voor tegenspraak vatbaar. Maar de stelling 
(onder a) dat bedoelde besparingen op de betrokkenen anti-
revaliderend werken, kwam deze leden te globaal en te alge-
meen voor. Bij het stellen van mondelinge vragen op 28 juni jl. 
door de kamerleden Vellenga en De Ruiter (zie Handelingen 
zitting 1972-1973, blz. 2209 e.v.) over deze materie, is gewezen 
op de positieve effecten die het hebben van financiële armslag 
voor bepaalde categorieën kan hebben. Deze positieve effecten 
zullen verdwijnen of verminderen bij een algemene en automa-
tische invoering van de eigen bijdrage zonder meer. 

De tot de V.V.D.-fractie behorende leden zeiden uit hoofde 
van het besparingsmotief sterk geporteerd te zijn voor een 
eigen-bijdrageregeling krachtens de A.W.B.Z. Zij waren van 
mening dat de uitbreiding van de thans bestaande bejaarden-
regeling tot een generale bijdrageregeling niet alleen vanwege 
het besparingsmotief kan worden onderschreven, maar uit een 
oogpunt van rechtsgelijkheid tussen verschillende groepen ver-
pleegden zelfs noodzakelijk moet worden geacht. 

De tot de fractie van de C.P.N, behorende leden wezen erop 
dat zij reeds bij de behandeling van het wetsontwerp A.W.B.Z. 
in de Tweede Kamer gewaarschuwd hadden tegen een moge-
lijke invoering van een verplichte bijbetaling en de gevolgen 
daarvan. Naar hun mening zal de bijdrageregeling tot spannin-
gen bij de patiënten kunnen leiden wat hun gezondheid en 
een mogelijk herstel niet ten goede zal komen. 

Deze leden zeiden het gestelde in de memorie van toelichting 
(blz. 5, rechterkolom), dat bij een verblijf in een A.W.B.Z.-
inrichting besparingen op de kosten van noodzakelijk levens-
onderhoud optreden, te zien als een sterke bevoogding van de 
patiënt en een ernstige aantasting van zijn privacy. Het lijkt 
op een teruggrijpen naar maatregelen die in het verleden wer-
den toegepast bij mensen die een uitkering van de sociale 
dienst ontvingen, aldus deze leden. 

De tot de fractie van DS'70 behorende leden wilden graag 
beklemtonen dat zij op het terrein van de hoge sociale lasten 
graag bereid zijn om aan maatregelen, die een vermindering 
dan wel verschuiving van deze lasten beogen, mede te werken. 

Bij hen waren wel de nodige vragen gerezen over de invoe-
ring van de generale eigen-bijdrageregeling. 

Waarom is deze regeling reeds per 1 juli jl. ingevoerd zonder 
voorafgaand overleg met de Kamer? 

Kan bij benadering worden aangegeven hoe hoog de kosten 
verbonden aan verpleging in een inrichting zijn? 

De leden van de P.S.P.-fractie hadden begrip voor de pro-
blematiek die in de inleiding van de memorie van toelichting 
van dit wetsontwerp geschetst wordt. Zij vroegen zich echter 
af of de nu hier gekozen oplossing wel zo gelukkig is. Zou het 
niet de voorkeur verdienen het probleem van de ophoping van 
uitkeringen die uiteindelijk ten goede komen aan de erfgena-

men aan te vatten aan de kant van het erfrecht in plaats van 
aan de kant van de sociale wetgeving? Worden over deze 
problematiek door de ondertekenaars onderhandelingen ge-
voerd met de Minister van Justitie of zijn zij bereid dergelijke 
onderhandelingen te entameren? 

2. Uniforme toepassing van de eigen-bijdrageregeling 
Naar het oordeel van de tot de fracties van K.V.P., A.R.P. 

en C.H.U. behorende leden dient een individuele beoordeling 
op grond van klaarblijkelijke hardheid bij een generale bij-
drageregeling inderdaad mogelijk te zijn. Dit roept echter de 
vraag op of dit wel bij het karakter van de sociale verzeke-
ringen past. Wat is de visie van de Staatssecretaris hierop? 

Deze leden zeiden bevreesd te zijn dat de toepassing van de 
bijdrageregeling met name ook moeilijkheden zou kunnen 
geven voor de groep die niet een uitkering genieten krachtens 
één van de wetten waarop het voorliggende wetsontwerp be-
trekking heeft. 

Wordt hun geen onrecht aangedaan, tenzij binnen een maand 
over het verzoek om vrijstelling wordt beslist, wanneer de 
bijdrageplicht eerst wordt opgelegd? Hoe wordt voor de 
zelfstandigen het inkomen bepaald en wordt dan rekening 
gehouden met een normale vakantieuitkering? 

De tot de fracties van de P.v.d.A. en P.P.R. behorende 
leden vroegen, aansluitend bij de door hen onder punt 1 
gemaakte opmerkingen, of de Regering nu reeds mededelingen 
kan doen over het op 28 juni door de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid toegezegde nader onderzoek, de resultaten 
van het op te nemen nauwe contact met de Ziekenfondsraad, 
het nader in overweging nemen van de suggestie van de heer 
De Ruiter de eigen verdiensten van bepaalde categorieën bui-
ten beschouwing te laten en eventueel gevoerd overleg met en 
over „Het Dorp". Deze mededelingen zouden in de memorie 
van antwoord kunnen worden opgenomen, eventueel in een 
bijlage bij deze memorie, of tijdig behandeld kunnen worden 
in een mondeling overleg met de betrokken kamercommissies. 

Het bleef voor deze leden de vraag of het hanteren van de 
hardheidsclausule voldoende is, om geheel recht te doen aan 
een individualiserend beleid in dezen. 

Zal er echt sprake zijn van een beleidsombuiging, met als 
uitgangspunt de belangen van de personen in kwestie, strikt 
individueel benaderd, dan zal vanaf het begin een andere pro-
cedure moeten worden gevolgd. Een procedure als volgt te 
denken. Eerst een individueel onderzoek, met een afgewogen 
bepaling van het bedrag der eigen bijdrage. De mogelijkheid 
voor betrokkenen om hun bezwaren kenbaar te maken. Mocht 
ook dan nog een beslissing worden genomen, die voor hen niet 
acceptabel lijkt, zou er een duidelijk omschreven beroepsmoge-
lij kheid moeten zijn. 

Ook door de tot de fractie van DS'70 behorende leden werd 
gevraagd welke mogelijkheden bestaan voor een uitzonderings-
regeling. 

De leden van de P.S.P.-fractie achtten de ingevoerde eigen-
bijdrageregeling te algemeen en te simpel uitgewerkt. 

Te weinig is rekening gehouden met de diversiteit van de 
gevallen die onder de A.W.B.Z. vallen, variërend van absolute 
dementie en mislukte reanimatie tot psychologische moeilijk-
heden die na b.v. 2 a 3 jaar in zoverre opgelost kunnen wor-
den dat intramurale behandeling niet meer nodig is. Bij toe-
passing van deze te generaliserende eigen-bijdrageregeling zul-
len met name bij de laatst genoemde groep zeer onwenselijke 
neveneffecten ontstaan die de eventuele financiële en thera-
peutische voordelen volledig overschaduwen. Zo vreesden deze 
leden een hospitaliserend effect van de regeling voor diegenen 
die door de eigen bijdrage gedwongen worden hun eigen huis-
houding voortijdig op te heffen. Ook bijvoorbeeld een in 
therapeutisch en financieel opzicht wenselijke overgang van 
intramurale naar ambulante therapie, kan vooral bij de lagere 
inkomensgroepen door deze regeling ernstig worden bemoei-
lijkt wanneer de patiënt, gedwongen door de eigen bijdrage, 
zijn huishouding heeft moeten opdoeken. Het leek de leden 
van de P.S.P.-fractie derhalve gewenst dat er een goede kosten-
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batenanalyse gemaakt wordt waarbij rekening gehouden zou 
moeten worden met voornoemde neveneffecten. Tevens zouden 
ook de voorgestelde bedragen in dat licht moeten worden 
bezien. 

3. Bekorting van de bijdragevrije periode tot een half jaar 
De tot de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. behorende 

leden zeiden de bekorting van de bijdragevrije periode van een 
jaar tot een half jaar een moeilijk punt te vinden. 

De argumentatie voor dit voorstel kwam hen bijzonder zwak 
voor, namelijk waar wordt gesteld, dat een bijdragevrije periode 
voor alle verpleegden verder gaat dan noodzakelijk is. 

Hierbij wordt dan gedacht aan de verpleegden, die bij 
opneming geen eigen huishouding voeren. Valt deze groep bij 
benadering te kwantificeren? 

Had het dan niet meer voor de hand gelegen uitsluitend 
voor deze groep de bijdragevrije periode te bekorten? 

Immers, in alle andere gevallen zullen er door deze maat-
regel wel terdege grote spanningen kunnen optreden, die ook 
pogingen tot herstel, zoals bijvoorbeeld opname in verband 
met revalidatie, sterk kunnen belemmeren. 

Kunnen dan ook weer, zo vroegen deze leden, uitzonde-
ringen op de regeling worden gemaakt? 

Zou dit met het oog op de belangen van de patiënt inderdaad 
noodzakelijk zijn, toch rijst dan ook hier de vraag of een 
dergelijke subjectieve benadering nog wel past in het kader van 
de sociale verzekeringswetten? 

Naar het oordeel van deze leden pleit er alles voor om zeker 
voorlopig de bijdragevrije periode op 1 jaar te handhaven 
tenzij er een met waarborgen omklede ontsnappingsclausule 
mogelijk zal zijn. 

De leden van de P.v.d.A.- en P.P.R.-fracties zeiden voors-
hands bezwaar te maken tegen de bekorting van de bijdrage-
vrije periode, althans voor alle betrokken categorieën, op grond 
van de summiere omschrijving van een mogelijke procedure 
onder punt 2. Deze procedure wijkt tot het tijdstip van het in 
beroep gaan en alles wat daaraan voorafgaat, af van de op 
blz. 7 van de memorie van toelichting omschreven beroeps-
procedure, en zal dus stellig de eerste jaren aanzienlijk meer 
werk en tijd vragen. 

De bekorting van de bijdragevrije periode van een jaar tot 
een half jaar kan naar de mening van de leden van de C.P.N.-
fractie voor een aantal mensen nadelig werken. Vooral alleen-
staanden die niet permanent verpleegd behoeven te worden 
zullen door de voorgestelde maatregelen getroffen worden. 
Wanneer een alleenstaande huurder is van een woning of 
kamer zal hij de huur hiervan en de kosten voor verlichting 
etc. moeten blijven betalen. Dit zou na een half jaar door de 
nu voorgestelde maatregelen vrijwel onmogelijk worden ge-
maakt. Kunnen de bewindslieden aangeven hoe dit onder-
vangen zou kunnen worden? 

Bij de leden behorend tot de fractie van DS'70 waren op 
dit punt de volgende vragen gerezen. 

Is het na een verpleging van een half jaar menselijkerwijze 
gesproken wel mogelijk om vast te stellen dat permanente dan 
wel zeer langdurige verpleging noodzakelijk is? 

Wordt door de bekorting tot een half jaar de verpleging 
niet in ongunstige zin beïnvloed? 

Is een half jaar niet te kort om zijn/haar huishouding op te 
heffen? 

Zou deze bekorting van de bijdragetermijn niet beter uitslui-
tend kunnen worden toegepast op verpleegden die geen eigen 
huishouding voeren? 

4. De inhoud van de bijdrageregeling 
De nieuwe bijdrageregeling treft opnieuw de ongehuwden 

zwaarder dan de gehuwden, aldus de leden van de fracties 
van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. Dit moge op het eerste gezicht 
en bij oppervlakkige beschouwing billijk lijken, in wezen wordt 
dan velen binnen deze groep onrecht aangedaan. Vele onge-
huwden (zusters, zuster/broer, vriendinnen) wonen duurzaam 

samen en zijn ook financieel vaak van elkaar afhankelijk. Er 
pleit dan ook veel, zo niet alles, voor om op deze groep de-
zelfde bijdrageregeling van toepassing te doen zijn als voor 
de gehuwden. Is de Staatssecretaris bereid hieraan tegemoet te 
komen door de regeling in deze geest te wijzigen? 

Door de leden behorend tot de fracties van P.v.d.A., P.P.R. 
en DS'70 werden soortgelijke opmerkingen gemaakt. 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne geïnformeerd 
worden over de berekeningen, die ten grondslag liggen aan de 
op blz. 6 van de memorie van toelichting vermelde bedragen, 
met name van het vrijgestelde bedrag dat als basisbedrag kan 
worden beschouwd, van f 162 per maand per persoon. 

Waar de herziening van deze bedragen is gekoppeld aan die 
van de A.O.W.-uitkeringen doet zich de vraag voor of dit ook 
moet gebeuren bij een structurele verhoging van de A.O.W.-
uitkering. Zij zouden hieromtrent gaarne de mening van de 
bewindslieden vernemen. 

5. Wijziging in de betaalbaarstelling 
De leden van de fracties van P.v.d.A. en P.P.R. hadden, 

gelet op de ratio van de wijzigingen in de onderhavige wetten, 
geen wezenlijke bezwaren tegen de wijziging als zodanig. 

Wie de betaalbaarstelling van de zgn. eigen bijdrage wil 
regelen, lijkt op de voorgestelde methodiek aangewezen. Strikt 
vanuit die gezichtshoek bekeken konden deze leden geen be-
zwaar maken tegen de redactie van de onderscheiden nieuwe 
leden, of de wijziging van andere leden, in de verschillende 
artikelen van de in het geding zijnde wetten. 

Wel rees bij hen de vraag, hoe en door wie wordt uitge-
maakt, dat iemand, die niet in een inrichting vertoeft, op grond 
van geestelijke gestoordheid niet in staat is kwijting te verlenen 
voor de betaling van pensioen (Artikel V). 

Overigens zeiden deze leden hun eindoordeel over het onder-
havige wetsontwerp, gezien de verwevenheid daarvan met de 
uitbreiding van de eigen-bijdrageregeling, te willen opschorten 
totdat nadere inlichtingen zijn verschaft over het toegezegde 
onderzoek (cf. nr. 2 van dit verslag). 

De leden van de V.V.D.-fractie achtten de inbouw in de 
onderscheidene sociale wetten, zoals in dit wetsontwerp voor-
gesteld, een stap van groot praktisch belang. Wel zouden zij 
gaarne van de bewindslieden vernemen, op welke punten zij 
nog moeilijkheden van betekenis bij de toepassing verwachten, 
gezien ook het advies van de Ziekenfondsraad. 

Aldus vastgesteld, 10 oktober 1973. 
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