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23090 Voorstel van wet van het lid Van Otterloo tot
wijziging van de Ziekenfondswet en enige
andere wetten in verband met uitbreiding van de
personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet
met een bepaalde categorie van
AOW-gerechtigden (verplichte
ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden) en
aanpassing van AOW-rechten in verband met te
betalen premies ziektekostenverzekering

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 10 mei 1994

Om te beginnen wil ik de leden dank zeggen voor hun bijdragen aan het
nader voorlopig verslag en de daarin uitgesproken waardering voor mijn
inspanningen in deze.

Ik botreur het dat de leden de indruk hadden opgedaan, dat de memorie
van antwoord in grote haast was opgesteld. Ik heb er weliswaar naar
gostreefd om «per omgaande» te antwoorden doch gepoogd dat
tegelijkertijd op verantwoorde wijze te doen.

De snelle beantwoording achtte ik noodzakelijk op grond van dezelfde
bezorgdheid die leden van de Eerste Kamer ten toon hadden gespreid
m.b.t. het scheppen van voldoende voorbereidingstijd. Het is m.i. onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo min mogelijktijd te verliezen.
Niet in de laatste plaats, omdat het voor de groep ouderen, die kan
profiteren, om zeer substantiële bedragen handelt, oplopend tot 300
gulden per maand. Het is noodzakelijk om ons gezamenlijk in te spannen
een verantwoorde invoering van het wetsvoorstel per 1 juli a.s. mogelijk
te maken. Uiteraard moet er aandacht zijn voor de technische uitvoer–
baarheid, maar elk verder uitstel bemoeilijkt op haar beurt weer een
goede invoering.

Snelheid in de besluitvorming zal het tevens mogelijk maken aan de bij
de betrokkenon gevoelde onzekerheid een eind te maken.

In deze nadere memorie van antwoord zal ik aan de hand van het nader
voorlopig verslag de gestelde vragen beantwoorden.

Om te beginnen wil ik ingaan op enkele misverstanden met betrekking
tot de werking van het wetsvoorstel in de praktijk en de daarvoor al dan
niet benodigde extra regelgeving.

Uit een aantal vragen van diverse fracties, met betrekking tot admini–
stratieve consequenties, inkomensonderzoeken, premierestitutie en
(indexering van) de loongrens, zou kunnen worden opgemaakt dat men
de indruk heeft dat hier op grote schaal nieuwe regelgeving of werkzaam–
heden worden ingevoerd.
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Die bezorgdheid voor nieuwe onbeproefde regelgeving hoeven de
vragenstellers in zijn algemeenheid niet te hebben. Bij de inrichting van
het wetsvoorstel is nu juist gepoogd om zoveel mogelijk bij de bestaande
praktijk en regelgeving van het ziekenfonds aansluiting te vinden.

Dat onderscheidt dit wetsvoorstel dan ook principieel van de premie–
reductieregeling die een nieuwe uitvoeringsorganisatie, nieuwe regel–
geving en programmatuur vereiste. Voor oplossing van een aantal van de
door de leden gesignaleerde problemen in de uitvoering kan verwezen
worden naar de bestaande regelgeving.

Nergens wordt een poging gedaan om bij de uitvoering van dit
wetsvoorstel zonder toepassing van bestaande (wettelijke) mogelijkheden
zaken op hun beloop te laten.

Op de specifieke onderdelen zal iktrachten om de bezorgdheid, zoals
die bij een deel van de leden leeft, weg te nemen.

Bestaande en nieuwe regelgeving

De leden van de fracties van van CDA, WD en D66 stelden een groot
aantal vragen over deze aspecten van het wetsvoorstel. Deze vragen
betroffen het verplicht verzekerd zijn met terugwerkende kracht; in
hoeverre personen die uitstromen onverzekerd zijn; vanaf welke datum de
uitstroom plaatsvindt; of uitstel van toetsing uitstromers in strijd met de
wet is; hoe de premierestitutie precies in zijn werk gaat en in hoeverre de
particuliere ziektekostenverzekeraar de premie dan aan het ziekenfonds
moet afdragen.

De ziekenfondsverzekering is een verzekering van rechtswege. Als het
wetsvoorstel per 1 juli a.s. in werking treedt, dan betekent dat de
betrokkenen per 1 juli ofwel verplicht verzekerd zijn of niet (langer)
verplicht verzekerd.

Terecht zijn er daarom vragen gesteld m.b.t. het verkeer over en weer
tussen ziekenfonds en particulier verzekeraar indien de verzekerden niet
exact op 1 juli zijn verhuisd naar het ziekenfonds.

Ook op dit uitvoeringstechnisch punt heb ik niet gepoogd nieuwe
regelgeving te ontwikkelen, doch aan te sluiten bij de bestaande afspraken
en praktijk.

Wanneer iemand verplicht ziekenfondsverzekerd wordt, terwijl deze
persoon nog over een particuliere ziektekostenverzekering beschikt, kan
men de (te veel) betaalde premie met terugwerkende kracht alsnog
declareren.

Voor de particuliere ziektekostenverzekeraar heeft de restitutie geen
gevolgen voor de inkomsten en uitgaven die op grond van de betreffende
polis worden geboekt. De betreffende premie diende ter dekking van
eventueel gelecien schacio. Er vindt in dit kader geen verrekening plaats
van enigerlei kosten tussen ziekenfondsen en particuliere ziektekosten–
verzekeraars.

Voor het ziekenfonds wordt de vergoeding van de particuliere
ziektekostenpremie als uitgaven voor ziektekosten geboekt.

Aangezien deze regeling, die zijn grondslag vindt in het eerder door mij
genoemde besluit van de Ziekenfondsraad inzake Vergoeding kosten
geneeskundige hulp in bepaalde situaties, al sinds jaar en dag wordt
toegepast en ook met instemming van alle betrokken partijen m.b.t. dit
wetsvoorstel zal worden toegepast, lijkt het mij overbodig een nader
wettelijk kader daarvoor te scheppen.

In de paragraaf die betrekking heeft op de uitvoeringsaspecten,
voorzover die in het overleg tussen alle betrokken instanties en organi–
saties aan de orde zijn geweest, wordt nader ingegaan op de problematiek
van de datum van de uitstroom en de zg. «heden-beslissing».
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lemand die uitgeschreven wordt op basis van een zg. «heden–
beslissing» is pas vanaf de daarin opgenomen datum onverzekerd.
Betrokkene heeft dan het recht om nog binnen vier maanden na deze
datum een WTZ-verzekering oftewel een standaardpolis af te sluiten.
Niemand hoeft dus onverzekerd te zijn.

Voor wat het bestaan van een vrije keuze tussen particuliere
ziektekostenverzekeraars, waar de leden van de D66-fractie naar
verwezen, moet worden vastgesteld dat die inderdaad niet in het geding
is op het moment van overstappen naar de particuliere verzekering.
Helaas geldt die keuzevrijheid slechts voor een periode van vier maanden.
Daarna zijn particuliere ziektekostenverzekeraars (helaas) niet meer
verplicht een 65+er voor een standaardpolis te accepteren. Ziekenfonds–
verzekerden kunnen altijd na de minimale periode van twee jaar
overstappen naar een ander ziekenfonds. In dat opzicht is de keuzevrijheid
van ziekenfondsverzekerden beter geregeld dan die van particulier
verzekerden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zorgaanspraken is
aan dit aspect in de schriftelijke voorbereiding door de leden van de
PvdA-fractie de nodige aandacht besteed. Op dit punt zullen zeer
waarschijnlijk amendementen worden ingediend die houders van een
standaardpolis in dezelfde positie moeten brengen als ziekenfonds–
verzekerden.

De keuze van ziekenfonds is vrij aan de nieuwe ziekenfondsverzekerden.
Er zullen geen beperkingen worden aangebracht, ook niet in relatie tot de
restitutie van te veel betaalde premie.

Wel is het uiteraard denkbaar dat men binnen een conglomeraat van
particuliere ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen beter in staat is de
overgang zo geruisloos mogelijkte laten verlopen. Er zijn echter nu al
ziekenfondsen die de betreffende groep AOW-gerechtigden uitnodigen
zich bij het ziekenfonds in te laten schrijven.

Loongrens en uitstroom

De leden van de CDA– en D66-fractie hadden zich helaas gestoord aan
de opmerkingen over de deskundigheid van het CPZ. Dat spijt mij.

De opmerking was ingegeven door mijn ergernis over het feit dat het
CPZ wel zeer opvallende cijfers in de publiciteit bracht, daarmee veel
onrust onder ouderen veroorzakend, doch niet bereid bleek die cijfers
naderte laten onderzoeken.

Ik kan de leden van de CDA-fractie hopelijk geruststellen. Het ontbreekt
mij niet aan bereidheid de cijfers m.b.t. de uitstroom naderte onder–
zoeken. Desgevraagd heeft het CPZ echter niet de bereidheid getoond om
met mij die cijfers te analyseren.

Zo kan niet worden vastgesteld of men soms de loongrens van 30 500
gulden als gezinsinkomen heeft geïnterpreteerd. De berichtgeving in De
Telegraaf n.a.v. de berekeningen van het CPZ wekt wel die indruk. Daarin
wordt verwezen naar een bedrag van 40 000 a 41 000 gulden, waarbij zich
minder problemen zouden voordoen.

In de memorie van antwoord ben ik reeds uitvoerig ingegaan op de
berekeningen van de SVB. Deze betroffen nadrukkelijk de maximaal
mogelijke uitstroom uit het ziekenfonds indien een pensioenopbouw van
40 jaar had plaatsgevonden. De cijfers van het CPZ lijken veel te hoog
vergeleken met de maximale berekeningen van de SVB. Het CPZ beroept
zich op berekeningen van een aantal grote pensioenfondsen. Het
probleom bij die gegevens van pensioenfondsen zal altijd zijn dat
extrapolatie grote onnauwkeurigheid met zich meebrengt, omdat slechts
een deel van de AOW-gerechtigden over een pensioen bij een pensioen–
fonds beschikt.
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In dit verband is het overigens goed om te wijzen op een spontaan
advies van de Ziekenfondsraad zoals dat in de april-vergadering is
aangenomen. Dit advies wijst op problemen met de zg. samentelling van
inkomen bij met name mensen met VUT-regelingen en kleine bijbanen.
Op grond van de huidige toepassing van de regelgeving zijn er thans
mensen ziekenfondverzekerd die, wanneer samentelling van VUT en
aanvullend inkomen uit arbeid geschiedt, over een inkomen boven de
loongrens beschikken.

Deze mensen zouden zeer waarschijnlijk op grond van de inkomens–
toetsing in het kader van dit wetsvoorstel buiten de verplichte
ziekenfondsverzekering worden geplaatst.

Op grond van dit advies zal die uitstroom nu eerder plaatsvinden
namelijk reeds voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

De leden van de D66-fractie vroegen ook aandacht voor een groep die
mogelijk niet in de SVB-berekeningen is opgenomen t.w. de WAO-ers met
een goed pensioen.

Het kan inderdaad gebeuren dat iemand met een WAO-uitkering
gebaseerd op het maximumdagloon ziekenfondsverzekerd is, doch over
een goed aanvullend pensioen beschikt. Voorzover ik in de memorie van
antwoord melding heb gemaakt van een verhoging van de loongrens om
een niet beoogde uitstroom te voorkomen, heeft dat geen betrekking
gehad op deze gevallen. Dit betreft niet een categorie werknemers die
altijd ziekenfondsverzekerd is geweest, maar mensen die voorafgaande
aan de WAO-uitkering particulier verzekerd waren. Hier dient, zoals de
leden van de D66-fractie stellen, terecht de conclusie getrokken worden
van het instellen van een loongrens. In de richting van de leden van de
VVD-fractie wil ik daarom ook stellen dat ik daarom het voorstel van de
vakbeweging om ziekenfondsverzekerden «in het ziekenfonds te laten» in
de memorie van antwoord heb afgewezen. Dat doet namelijk afbreuk aan
de gelijke behandeling.

De 162 000 AOW-gerechtigden die als gevolg van dit wetsvoorstel via
het ziekenfonds verplicht worden zijn berekend door het ministerie van
WVC op basis van de gegevens van het CBS en het CPB. Het CPB heeft in
die cijfers geen aanleiding gezien om andere opvattingen over een
mogelijke uitstroom kenbaarte maken. Thans zijn zij niet in staat om
desgevraagd nog nader onderzoekte doen.

Er waren en zijn helaas geen statistieken voorhanden die informatie
bevatten over de verzekeringsvorm in samenhang met de inkomens–
positie van ouderen.

Het aantal dat in het wetsvoorstel genoemd wordt als aantal dat naar
het ziekenfonds overgaat betreft het netto-aantal. M.a.w. na in– en
uitstroom neemt de populatie in het ziekenfonds ten gevolge van het
wetsvoorstel met 162 000 verzekerden toe.

Indien het cijfer van het CPZ de werkelijkheid dicht zou benaderen dan
moet, in combinatie met de saldobenadering van het ministerie van WVC,
de conclusie getrokken worden dat het aantal instromers in het zieken–
fonds het aantal van 400 000 ouderen zou benaderen. Dat betekent dat
twee derde van de huidige populatie particulier verzekerde ouderen een
inkomen heeft dat minder bedraagt dan 30 500 gulden per persoon.

Tegenover die twee derde particulier verzekerde ouderen, behorende tot
de categorie «armere» ouderen, staat dat 1 op de 6 ziekenfondsverzekerde
ouderen over substantieel aanvullend inkomen beschikt. In absolute
aantallen zou dit betekenen dat er mogelijk meer «rijkere» ouderen in het
ziekenfonds verzekerd zijn dan in de particuliere verzekering.

Vooralsnog zie ik weinig redenen om die veronder stclling als juist aan
te nemen.
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Uiteraard vergroot dit geheel andere beeld van de werkelijkheid dan ik
bezit wel mijn nieuwsgierigheid naar de cijfers achter de berekeningen
van het CPZ. De conclusie zou kunnen zijn dat na het 65e jaar een stille
inkomensrevolutie optreedt, die de inkomensverhoudingen drastisch
wijzigt binnen de groep 65+ers.

Er bestaat echter ook de mogelijkheid dat veel meer ouderen dan
vermoed wordt zich nog tijdig op de een of andere manier als
ziekenfondsverzekerde hebben kunnen laten rogistreren, hoewel hun
inkomenssituatie daar na het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet direct
aanleiding toegeeft.

Mijn aankondiging van een voorstel tot eventuele verhoging van de
loongrens met 3100 per maand en de overgangsperiode tot aan 1 januari
1995 zijn niet het gevolg van het spreekwoordelijke «waar rook is, is
vuur», waar de leden van de D66-fractie aan refereerden.

Ik vindt het wel mijn plicht om alle signalen, en zeker die over de
omvang van de uitstroom, serieus te onderzoeken. Het betreft hier
immers een zeer ingewikkeld onderdeel van de sociale zekerheid, waarbij
enerszijds een hoge regeldichtheid bestaat en anderszijds veel regels op
de praktijk en de daarbij optredende uitzonderingen zijn afgestomd.
Daarbij kan nooit worden uitgesloten dat er in lagere regelgeving
uitzonderingsbepalingen zijn geformuleerd, dan wel juist gaten in de
regelgeving bestaan die in het kader van dit wetsvoorstel onvermoede
effecten krijgen.

Zoals aangegeven is de overgangsperiode geënt op de bestaande
praktijk en vooral bedoeld om de administratieve afhandeling vervolgens
zo soepel mogelijkte laten verlopen.

Mijn gedachten gaan dan ook niet uit naar een novelle m.b.t. indexering
en hoogte van de loongrens, doch naar een nieuw wetsvoorstel.

Mensen die al zo lang op toelating tot het ziekenfonds hebben gewacht
mogen niet de dupe worden van uitstel. Het uitstellen van de uitstroom
tot 1 januari 1995 biedt de mogelijkheid nader onderzoek te laten
plaatsvinden naar het realiteitsgehalte van de cijfers van SVB en CPZ.

Een mogelijkheid zou zijn om steeksproefsgewijs de thans door ouderen
betaalde ziekenfondspremie te toetsen. Indien men namelijk een hogere
premie betaalt dan maximaal mogelijk is op grond van dit wetsvoorstel
beschikt men over een inkomen boven de loongrens. Hier kan het
inkomensafhankelijke karakter van de ziekenfondspremie behulpzaam zijn
bij het onderzoeken.

Mocht nu blijken dat deze gegevens gecombineerd met de dan bekende
cijfers over instroom zullen leiden tot een lager instroomsaldo dan
162 000 AOW-gerechtigden dan is er de mogelijkheid die loongrens op te
trekken. Om dat in de besluitvorming dan mogelijkte maken is het
noodzakelijk dat een dergelijk voorstel voorligt. Mocht nu blijken dat er
wel degelijk een instroomsaldo van 162 000 in de verwachting ligt dan kan
de verhoging uit het voorstel verwijderd worden en blijven het
indexeringsmechanisme en de aanpassing aan de gewijzigde regelgeving
m.b.t. de AOW over.

Indien de aantallen uitstromers inderdaad veel hoger blijken te zijn dan
kon worden verwacht en volgens de gegevens van het CPZ de instroom
zou overtreffen dan moet de conclusie zijn dat ik te voorzichtig ben
geweest met het vaststellen van de inkomensgrens op 74% van het
bruto-bedrag en op 94% van het netto-inkomen van een alleenverdiener in
het ziekenfonds.

In die situatie zou er dan mogelijk geen enkele financieringswijziging
noodzakelijk zijn geweest, omdat de instroom en uitstroom elkaar zouden
compenseren. Als dat werkelijk het geval zou zijn is direct de vraag
relevant waarom dit al niet eerder was gebeurd en waarom tot nu toe
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gewacht is met het nemen van stappen. Voorzover er ruimte is voor
verhoging van de loongrens voor AOW-gerechtigden is er dan bij een
gelijke netto-inkomenssituatie geen aanleiding deze grens nog verder te
verhogen.

De leden van de CDA-fractie vroegen verder naar het gevaar dat zonder
een eenduidigo indexeringsmethode de loongrens een politiek instrument
wordt om uitstroom te voorkomen.

Ik ben dat in hoge mate met deze leden eens. Daarom zoek ik nu juist
naar een mogelijkheid om enerzijds uitstroom als gevolg van louter
brutering en andere statistische wijzigingen in belastingen en premies te
voorkomen en anderzijds een systeern te vinden dat nu juist de koppeling
legt met de gewone loongrens opdat de loongrens voor
AOW-gerechtigden niet op politieke grondon wordt vastgesteld.

Voor de goede orde kan geconstateerd worden, dat de gewone
loongrens jaarlijks zo wordt vastgesteld dat de gevolgen voor in– en
uitstroom neutraal zullen zijn.

De indexering voor de loongrens voor AOW-gerechtigden zou ik op een
zodanige wijze willen koppelen aan de gewone loongrens dat de hoogte
van het netto besteedbaar inkomen (indirect) bepalend wordt voor de
hoogte van deze loongrens voor ouderen.

Ik kan de leden van de CDA-fractie overigens geruststellen.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de hoogte van de gewone

loongrens vervolgens weer beïnvloed wordt door de hoogte van de
loongrens van AOW-gerechtigden. Indien de loongrens middels de in de
memorie van antwoord door mij voorgestelde verhoging naar een niveau
van een koppeling op netto-niveau zou worden gebracht, dan zijn er m.i.
geen politieke of technische redenen om een extra verhoging van de AOW
door te laten werken in de gewone loongrens.

De indexering van de gewone loongrens is maatgevend en die van de
loongrens voor AOW-gerechtigden is volgend.

WTZ-omslagbijdrage en MOOZ-heffing

De leden van de fracties van CDA, D66 en VVD vroegen om een aantal
verhelderingen o.m. naar aanleiding van commentaren van belangheb–
bende organisaties.

In het wetsvoor stel wordt geabstraheerd van de niet daarmee in
verband staande ontwikkelingen zoals groei van het omslagtekort als
gevolg van al dan niet autonome kostenstijging.

In de brief van VNZ/KLOZ wordt dat niet gedaan.
Tevens wordt uitgegaan van een saldo uitstroom uit de particuliere

markt van 162 000 ouderen.

7. WTZ-omslagbijdrage 1994

De omslagbijdrage voor het jaar 1994 is door het SUO vastgesteld op
414 gulden per persoon per jaar. Met dit bedrag wordt het omslagtekort
dat in 1993 is ontstaan omgeslagen over de particulier verzekerden
(bijdrage 65+ers voor 80% en jongeren tot 20 jaar half geld).

Doordat per 1 juli 1994 per saldo 162 000 65+ers uitstromen zullen zij
geen WTZ-omslagbijdrage meer betalen, ergo de inkomsten in de
SUO-kas zullen ongeveer 30 miljoen lager zijn. Daar staat overigens
tegenover dat er dan voor 162 000 ouderen ook de kosten van gemiddeld
een kwartaal minderten laste van het omslagtekort zullen worden
gebracht. Indien en voorzover er dus vanaf 1 juli 30 miljoen minder wordt
afgedragen staat daar een verlaging van het omslagtekort met 100
miljoen (zijnde één kwartaal verlaging omslagtekort) tegenover.

Het tijdstip van exacte overgang is bepalend. Als gevolg van de
terugwerkende-krachtbepaling worden hierboven dan ook de maximale
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bedragen vermeld. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat in
werkelijkheid deze bedragen lager liggen.

2. WTZ-omslagbijdrage 1995

- De inhaalslag voor verminderde inkomsten van maximaal 30 miljoen
gulden als gevolg van draagvlakversmalling in 1994 moet worden
verwerkt.

- Diezelfde draagvlakversmalling doet zich voor ten aanzien van de
omslagbijdrage 1995: ca. 60 miljoen gulden.

Het partiële effect van de draagvlakversmalüng kan in 1995 dus
maximaal 90 miljoen bedragen. Hierdoor zou de omslagbijdrage voor
particulier verzekerden met 20 gulden stijgen van 414 gulden naar 434
gulden. Dat zou echter onjuist zijn, omdat dan wel de verhoging als
gevolg van de draagvlakversmalling wordt opgenomen maar niet de
verlaging van het omslagtekort zal doorwerken. Zoals onder 1 is aange–
geven zal die daling van het omslagtekort maximaal 100 miljoen gulden
zijn. In dat geval zal er van verhoging geen enkele sprake hoeven te zijn.

Daarnaast is er voor mij alle reden om een dringend beroep op het SUO
te doen om in ieder geval een deel van de met het oog op de eindejaars–
problematiek gekweekte reserves in te zetten voor verlaging van de
omslagbijdrage. Nu voor een kwart de populatie verminderd wordt lijkt
het voor de hand te liggen die reserves eveneens voor ongeveer een
kwart in te zetten voor verlaging van de omslagbijdrage. Op die manier
kan het probleem van de vertraging in het omslaan van het tekort (deels)
worden opgevangen.

Er moet echter worden vastgesteld dat de overheid geen invloed op de
exacte vaststelling van de hoogte van de WTZ-omslagbijdrage kan
uitoefenen. Het SUO-bestuur is autonoom in het vaststellen van het
bedrag. In theorie zou men alleen de draagvlakversmalling kunnen
doorberekenen en de verlaging van het omslagtekort kunnen toevoegen
aan de reserves. Dit lijkt mij overigens niet erg aannemelijk hoewel de
brief van VNZ/KLOZ wel die indrukwekt.

In iecier geval is die verhoging dan niet het gevolg van dit wetsvoorste!
doch het gevolg van de bedrijfspolitiek van het SUO-bestuur.

3. WTZ-omslagbijdrage 1996

De draagvlakversmalling met 60 miljoen gulden is blijvend.
Indien wordt aangenomen dat de eerste fase brutering per 1 januari

1995 wordt doorgevoerd en een kwart van detotale operatie zou
betreffen, dan kan de maximumpremie voor de particulier verzekerde
65+er verhoogd kunnen worden. Hierdoor zou naar verwachting 50
miljoen gulden meer premie betaald kunnen worden.

Door de overheveling met 162 000 ouderen zal het omslagtekort met
400 miljoen gulden per jaar dalen.

Het totale effect bedraagt derhalve plus 60 mln, minus 50 mln, minus
400 mln. Per saldo is dat 390 miljoen gulden. Uitgedrukt in de individuele
omslagbijdrage en rekening houdend met de draagvlakversmalling
betekent dit een daling met ongeveer 100 gulden ten opzichte van niveau
1994, waarmee de omslagbijdrage uitkomt op 314 gulden.

4. WTZ-omslagbijdrage 1997 e.v.

Deze zullen voor de komende drie jaren telkens worden beïnvloed door
de verhoging van de maximumpremie voor 65+ers die WTZ-verzekerd
zijn. Die premiestijging wordt mogelijk gemaakt door de voortschrijdende
brutering van de AOW.
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5. Uitruil omslagbijdragen en MOOZ-heffing

Het wetsvoorstel voorziet tevens in de mogelijkheid te komen tot een
uitruil van de heffing en omslagbijdrage mette betalen premie. In de
memorie van antwoord heb ik reeds aangegeven dat het de voorkeur
verdient deze mogelijkheid op een zodanig tijdstip aan te grijpen dat een
gelijkmatige ontwikkeling van de omslagbijdrage mogelijk is. Ikstel mij
dan ook voor dat de regering in 1995 nog niet daartoe overgaat. Mocht
dat echter wel het geval zijn dan betekent dat per 1 januari 1995 de 65+ers
worden vrijgesteld van het betalen van WTZ-omslagbijdrage en
MOOZ-heffing. Voor 1995 betekent dit een draagvlakversmalling en een
verhoging van de maximumpremie.

De draagvlakversmalling zal leiden tot het maximaal 40 gulden extra
omslagbijdragen en MOOZ-heffing in 1995.

De maximumpremie gaat omhoog met 25 a 30 gulden per jaar.
Die hogere premie zal het omslagtekort weer met 125 a 150 miljoen

gulden cloen dalen. Als gevolg van de vertraging die ook hier weer
optreedt zal dat in 1996 leiden tot een daling met ruim 40 gulden per jaar.

Uit deze cijfers wordt hopelijk duidelijk waarom het mijn voorkeur heeft
om dit onderdeel pas in 1996 in te voeren, tegelijkertijd met de forse
daling van de omslagbijdrage die dan als gevolg van het wetsvoorstel kan
worden doorgevoerd.

De kan-bepaling geeft nadrukkelijk daar de ruimte voor.

Er zijn nadere vragen gesteld over wat bedoeld wordt met «MOOZ–
heffing is begrepen in de premieverhoging», en over mijn verwachting dat
het omslagtekort extra zal dalen als gevolg van de uitruiloperatie. Ik bied
mijn excuses aan voor de mogelijk wat summiere schets van de verschil–
lende premieontwikkelingen zoals die in de memorie van antwoord is
opgenomen.

De verhoging van de premie voor de standaardpolis betreft niet alleen
de uitruil van omslagbijdrage met premie maar nadrukkelijk ook de
MOOZ-bijdrage. Als gevolg daarvan vindt een extra daling van het
omslagtekort plaats. Dat geeft tevens gedeeltelijk aan dat het hier niet om
een ingewikkclde operatie gaat die uiteindelijk niets uitmaakt. Juist
doordat ook de MOOZ-heffing in de gewone premie wordt opgenomen
zullen de ouderen direct al een groter deel van de door henzelf veroor–
zaakte kosten kunnen ciekken.

De verhouding betaalde premies tegenover het omslagtekort verbetert
iets omdat de inkomsten extra toenemen. Bij een MOOZ-heffing van 112
gulden betekent dit ruim 36 miljoen minder omslagtekort. Hierop is de
mededeling in memorie van antwoord gebaseerd dat macro gezien de
MOOZ-bijdragen gelijk zullen blijven, terwijl het geheel van de omslag–
bijdrage zal kurmen dalen. Voor het goede begrip is hier bedoeld de totaal
aan te betalen MOOZ-bijdrage ingevolge de wet MOOZ, en niet de
individuele MOOZ-bijdrage. Er is daarnaast niet bedoeld dat de
MOOZ-bijdrage in de tijd gelijk blijft c.q. ten opzichte van 1994 niet zal
toenemen.

Met deze toelichting is hopelijk meer duidelijk geworden waarop ik mijn
verwachtingen met betrekking tot de verhouding MOOZ en omslag–
bijdrage baseerde.

Ik verwacht tevens dat deze uitruiloperatie ook anderszins tot een daling
van het omslagtekort zal leiden. Het blijft immers vreemd dat ouderen met
een jaar vertraging bijdragen in de tekorten die zijn ontstaan als gevolg
van het niet kostendekkend zijn van de premie. Zonder nu de premie
macro gezien kostendekkend te maken kan men wel met behulp van de
uitruiloperatie het jaar vertraging verwijderen. De kostenbesparing die
vervolgens optreedt is het gevolg van de mindere rentelasten die
vervolgens zullen optreden.

De leden van de fractie van D66 vroegen om een cijfermatige onder–
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bouwing van die matigende werking. Indien de overblijvende groep
particulier verzekerden van 408 000 ouderen thans een hogere premie zou
betalen i.p.v. de huidige WTZ-omslagbijdrage en MOOZ-heffing, dan zou
dat betekenen dat er meer dan 140 miljoen gulden per jaar sneller geïnd
wordt. De rentelasten over die 140 miljoen gulden zullen macro boven de
10 miljoen gulden per jaar uitstijgen. Ook dit geeft een matigend effect het
omslagtekort.

De leden van de D66-fractie trokken de conlusie dat als gevolg van de
wijzigingen van de loongrens de ontwikkeling van de MOOZ-bijdrage een
grillig verloop zou krijgen. Ik kan die conclusie niet delen. De loongrens zal
op zich in de toekomst niet (moeten) leiden tot een een grillig verloop van
in-en uitstroom. Afgezien van de aanname van een instroom-saldo van
162 000 verwacht ik in de toekomst geen wijzigingen die de verhouding
ziekenfondsverzekerde vs. particulier verzekerde ouderen per jaar
drastisch zal wijzigen. De door mij aangegeven indexeringsmethode
gebaseerd op netto-inkomensverhoudingen moet daar borg voor staan.
Deze zelfde leden veronderstelden een trend van een toenemend aantal
ziekenfondsverzekerde ouderen op grond waarvan structureel een
stijgende tendens in de MOOZ-bijdrage zich zou voordoen. De steeds
hogere MOOZ-bijdrage waarover zij spraken resulteert dan in een
MOOZ-bijdrage die als gevolg van instroom telkenjaren zal toenemen. De
hobbel die deze leden ook signaleren doet zich voor in 1995 en is gelukkig
niet zo groot als zij zich voorstellen. De uitruiloperatie kan eveneens een
optisch effect geven maar heeft geen gevolgen voor de macroverhouding
en wordt met vertraging (meer dan) gecompenseerd in een verlaging van
de WTZ-omslagbijdrage per individu.

De dalende trend waarover ik in de memorie van antwoord sprak had
betrekking op de komende jaren, met als vertrekpunt het nieuwe hogere
niveau. Op grond van de thans bekende gegevens over een zich op
termijn verbeterende inkomenspositie van een deel van de
AOW-gerechtigden als gevolg van de pensioenvoorziening ligt het voor
de hand om te verwachten dat de ophoging met 162 000 langzaam zal
verminderen. Er is in ieder geval geen aanleiding om een verdere groei te
verwachten die een zodanige omvang zal hebben dat het verhoudings–
cijfer scheef groeit.

Uit de ontwikkeling met betrekking tot de MOOZ-heffing kan ik
overigens op geen enkele wijze de conclusie trekken dat een premie–
reductieregeling per 1 januari 1996 de voorkeur verdient boven een
overheveling nu. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat het model «De
Jong-Tuinstra» volgens de berekeningen tot een hoger bedrag aan MOOZ
en WTZ-omslagbijdrage te zamen leidde. Het model met overheveling
naar het ziekenfonds is in dat opzicht altijd voordeliger voor de individuele
particulier verzekerde dan het model met een premiereductieregeling.

Overigens suggereren de cijfers van het CPZ m.b.t. uitstroom dat er
eerder sprake zal zijn van een lagere MOOZ-financiering dan een hogere,
omdat op grond van de door hen veronderstelde uitstroom een snelle
verlaging van de huidige MOOZ-heffing voor de hand zou liggen.

De cijfers van het CPZ over uitstroom zijn onverenigbaar met verwach–
tingen over steeds hoger wordende MOOZ-bijdragen.

Over de MOOZ zijn nog verschillende andere vragen gesteld. De raming
van het VNZ/KLOZ lijkt met 125 gulden per persoon iets te hoog. Gelet op
de draagvlakversmalling met 162 000 ouderen zal de MOOZ-bijdrage in
1995 uitkomen opca. 112 gulden. Mogelijkdat VNZ/KLOZer in hun
berekeningen van uit zijn gegaan dat de uitruilmaatregel al per 1 januari
1995 wordt doorgevoerd. In dat geval zal de MOOZ-bijdrage 122 gulden
bedragen.
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Mochten overigens de cijfers over de te verwachte uitstroom afwijken
van de veronderstellingen c.q. het instroom-saldo beduidend afwijken van
de aanname van 162 000 dan is de vaststelling van het macro-MOOZ–
bedrag op 433 miljoen gulden niet adequaat. In dat geval zal eventuele
bijstelling door middel van een rijksbijdrageschuif kunnen plaatsvinden.

Inkomenstoetsen

Ik kan mij voorstellen dat de leden van verschillende fracties met de
nodige bezorgdheid hebben kennisgenomen van de opmerkingen over de
vele inkomenstoetsen die als gevolg van dit wetsvoorstel zouden moeten
plaatsvinden.

Ik heb met enige verbazing en ongerustheid kennisgenomen van
sommige commentaren vanuit met name verzekeraars over de omvang
van de nieuwe activiteiten.

Bij het opstellen van het wetsvoorstel is zoals eerder aangegeven
gekozen voor aansluiting bij de bestaande praktijk. In die praktijk moet nu
reeds voor de 1,2 miljoen ziekenfondsverzekerde ouderen het inkomen
worden vastgesteld. De ziekenfondspremie die zij moeten betalen is
immers afhankelijk van het inkomen dat zij ontvangen. Omdat het
inkomensbegrip niet wordt gewijzigd vinden daar geen principiële
veranderingen plaats.

Periodiek worden die inkomens getoetst om de juistheid van de te
betalen premies te bepalen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat ziekenfondsen
enerzijds en SVB plus vergunninghoudende pensioenfondsen anderzijds
zich naar behoren van die taak kwijten.

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is er alle aanleiding om te
vermoeden dat een aantal ziekenfondsverzekerde ouderen thans
mogelijkerwijs te weinig premie betalen, omdat het inkomensonderzoek
voor de vaststelling van de premiehoogte niet of niet volledig wordt
uitgevoerd.

Resumerend kan worden gesteld dat van deze uitvoeringsorganisaties
een adequate premieheffing moet worden verwacht en dat er derhalve
geen aanzienlijke verzwarïng van de uit te voeren administratieve
werkzaamheden hoeft te worden verwacht. Voor de nieuwbakken
AOW-gerechtigden verdient het aanbeveling die werkzaamheden
tegelijkertijd met de toekenning op de AOW te laten plaatsvinden. De
extra administratieve last bestaat hierbij uit het moeten vaststellen van
een verzekeringsplicht op basis van het inkomen. Tot voor kort moest men
alleen de premiehoogte vaststellen, nu moeten daarconsequenties naar
verzekeringsvorm uit getrokken worden.

Voor de nieuwe groep ziekenfondsverzekerden zullen wel extra
administratieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In de
vaststelling van de schadelast die de overheveling met zich mee brengt is
daar in beginsel rekening mee gehouden. Het bedrag van 650 miljoen is
gebaseerd op de gemiddelde schade van een ziekenfondsverzekerde
65+er. In dat schadebedrag zijn de administratie en beheerskosten
meegenomen. Hoe de verdeling van die kosten over ziekenfonds en SVB
moet geschieden lijkt mij onderwerp van onderling overleg tussen de
betrokken instanties.

Uitvoering van de wet

Niet alleen de leden van de CDA-fractie maar ook de leden van de
fractie van D66 stelden een groot aantal vragen met betrekking tot de
uitvoering in de praktijk, het mogelijkten onrechte ontbreken van een
wettelijke basis voor een aantal afwijkingen van de wet, en de wijze
waarop aan cie invoering van de wet gevolg zal worden gegeven.
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Onmiddellijk na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Tweede
Kamer op 24 maart 1994 heeft het ministerie van WVC het initiatief
genomen voor overleg met de instanties die betrokken zullen zijn bij de
uitvoering van het wetsvoorstel, zo dat ook door de Eerste Kamer zou
worden aanvaard.

Doel van het overleg was ook om duidelijkheid te verkrijgen over de
vraag hoe een zo soepel en ordelijk mogelijke uitvoering zou kunnen
plaatsvinden gelet op de invoeringstermijn tot aan aan 1 juli 1994. In het
bijzonder betrof het daarbij de instroom van voorheen particulier
verzekerden in het ziekenfonds en de mogelijke uitstroom van
ziekenfondsverzekerden naar de particuliere ziektekostenverzekering.
Daarbij stond het signaleren van knelpunten in de uitvoering voorop, ten
einde daarvoortijdig oplossingen te kunnen aandragen. Daarnaast diende
een plan te worden opgesteld m.b.t. de voorlichting aan alle betrokken
verzekerden.

In de eerste plaats is er overleg gevoerd met vertegenwoordigers van
de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Ziekenfondsraad (ZFR), de
Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ), en het Kontakt–
orgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ). Bij
het overleg was ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SWZ) betrokken. In de tweede plaats heeft er overleg plaatsgevonden
tussen de ministeries van WVC en van SZW, de SVB en de zogenaamde
vergunninghoudende pensioenfondsen. Hiermee worden de pensioen–
fondsen bedoeld die vergunning hebben om in plaats van de SVB het
AOW-pensioen rechtstreeks uit te betalen aan de verzekerden, te zamen
met de aanvullende pensioenuitkering door het betreffende pensioen–
fonds.

In de derde plaats is er overleg gevoerd tussen het ministerie van WVC,
de ZFR en de organisaties van ouderen en consumenten.

Het overleg met de SVB, de ZFR, de VNZ en het KLOZ is gevoerd tegen
de achtergrond van de volgende uitgangspunten:

1. Op grond van het initiatief-wetsvoorstel wordt het AOW-pensioen
rechtsgrond voor verplichte ziekenfondsverzekering, tenzij het individuele
toetsingsinkomen uitgaat boven f 30 500 per jaar (1994). Voor gehuwden
geldt dat indien één van beide partners qua inkomenstoetsing uitgaat
boven deze grens, beide partners niet-ziekenfondsverzekerd zijn.

2. Toetsing aan de onder 1. genoemde inkomensgrens is aan de orde
bij zowel de inschrijving als verzekerde (taak ziekenfondsen), als bij de
premie-inhouding (taak SVB/pensioenfondsen).

Uitgangspunt 1 betekent dat in beginsel ten aanzien van alle
AOW-gerechtigden moet worden vastgesteld of zij, na invoering van het
wetsvoorstel al dan niet verplicht ziekenfondsverzekerd zijn. Voor de
beoogde groep particulier verzekerden kan de toetsing leiden tot toelating
in het ziekenfonds. In sommige gevallen zal toetsing tot resultaat hebben
dat de verplichte ziekenfondsverzekering wordt beëindigd.

Uitgangspunt 2 gaf aanleiding om in het belang van een zo vlot en
doelmatig mogelijke uitvoering na te gaan bij welke instantie(s) het
primaat m.b.t. de inkomenstoetsing zou moeten liggen.

Voor werknemers geldt dat de werkgever of de als zodanig aangemerkte
instantie in geval van een verplichte ziekenfondsverzekering door middel
van inkomensonderzoek de verzekeringsplicht vaststelt en tevens de
premie-inhouding moet plaatsvinden. Tevens voert het ziekenfonds bij de
betreffende verzekerde inkomensonderzoek uit om vast te stellen of
terecht inschrijving als verzekerde plaatsvindt. Er is derhalve sprake van
een dubbel inkomensonderzoek. Daarbij is het werkgeversonderzoek
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leidend en het ziekenfondsonderzoek controlerend, waarbij onderlinge
informatie-uitwisseling plaatsvindt.

Na aanvaarding van het wetsvoorstel zou een dergelijke werkwijze ook
ten aanzien van AOW-gerechtigden gevolgd moeten worden.

De SVB en de vergunninghoudende pensioenfondsen nemen in
beginsel de werkgeversrol op zich m.b.t. vaststelling verplichte
ziekenfondsverzekering en de premievaststelling. De ziekenfondsen
zouden vervolgens controlerende werkzaamheden moeten uitvoeren.

De SVB en de vergunninghoudende pensioenfondsen achten zichzelf op
dit moment nog niet volledig in staat om die werkzaamheden uit te
voeren. Voor de 65-jarigen stelt men tot nu toe wel de premiehoogte vast,
maar niet een inkomenstoets m.b.t. het al dan niet verplicht ziekenfonds–
verzekerd zijn. De huidige WTZ gaat immers uit van het continueren van
de verzekeringssituatie voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Aan de ene kant onderzoekt men wel inkomensgegevens om de premie
vast te stellen, aan de andere kant kan men nog geen waterdichte
toetsingsprocedure voor het inkomen gebruiken. Men wenst dat daarvoor
aanpassingen in de organisatie en automatische gegevensverwerking
worden ingevoerd. Men acht zich niet in staat om dit al, voor alle gevallen,
voor 1 juli a.s. te laten plaatsvinden.

De ziekenfondsen zijn wel toegerust voor het verrichten van inkomens–
onderzoek op vrij grote schaal. Zij doen dit immers reeds voor
werknemers. Daarom is in het overleg de conclusie getrokken dat het in
de rede ligt het inkomensonderzoek bij AOW-gerechtigden na inwerking–
treding van het wetsvoorstel in eerste aanleg te laten geschieden door de
ziekenfondsen.

Om te voorkomen dat tegelijkertijd onderzoek plaatsvindt naar de
inkomenspositie van alle ruim 2 miljoen AOW-gerechtigden, en daardoor
congestie in de uitvoering gaat ontstaan, is afgesproken de onderzoeken
gespreid in de tijd te laten plaatsvinden.

Daartoe is het volgende onderscheid gemaakt:
1. Personen die reeds AOW ontvangen, particulier verzekerd zijn en die

ziekenfondsverzekerd zouden kunnen worden.
2. Personen die reeds AOW ontvangen, ziekenfondsverzekerd zijn en

voor wie de ziekenfondsverzekering zou kunnen vervallen.
3. Personen die op of na 1 juli 1994 65 jaar worden en AOW ontvangen.

De onder 1 genoemde groep is de doelgroep van het wetsvoorstel. In
het overleg is overeengekomen dat bij de inkomenstoetsing de aandacht
zich allereerst zal richten op deze groep.

Voor de onder 2 genoemde groep is overeengekomen dat uitgestelde
toetsing zal kunnen plaatsvinden, volgens dezelfde regels die in de
praktijk al veel langer gehanteerd worden voor analoge kwesties. Dat
betekent dat voor betrokkenen de ziekenfondsverzekering in de praktijk
pas zal eindigen nadat doortoetsing van de verzekeringsplicht is komen
vast te staan dat de betrokkene niet langer verplicht verzekerd is. Deze
toetsing kan op verzoek van de betrokkene direct na 1 juli plaatsvinden.
Zonder eigen verzoek zal de toetsing op het reguliere tijdstip van 1
november geschieden. Verwacht mag worden dat die situatie voor de
meeste uitstromcrs zal gelden.

In deze situatie wordt - zoals ook nu gebeurt met mensen ten aanzien
van wie na enige tijd is komen vast te staan dat hun ziekenfonds–
verzekering is beëindigd –een zogenaamde «heden-beslissing» genomen.
In de memorie van antwoord werd daar reeds naar verwezen. Nadat de
beslissing genomen is wordt pas feitelijk effect gegeven aan de
uitschrijving. Voor deze groep zal daarom de datum van 1 januari 1995 als
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effectieve datum gelden. Men hoeft dus «per definitie» niet te worden
uitgeschreven maar het mag uiteraard wel.

Nu vroegen de leden van de D66-fractie in hoeverre dit niet in strijd met
de wet is dan wel een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift vereist is. Men kan
inderdaad een strikt juridische analyse maken waarin wordt gesteld dat de
grondslag verandert en dat daarmee direct de grond voor het verplicht
verzekerd zijn is vervallen. Omdat dat in de praktijk niet altijd direct te
effectueren is wordt een «heden-beslissing» toegepast.

Wanneer men de uitstroom wil zien als het gevolg van de toetsing aan
de inkomensgrens dan valt die zeer goed te vergelijken met die welke bij
werknemers plaatsvindt. Ook daar geldt immers de datum van reguliere
inkomenstoetsing aan de loongrens. Die datum is 1 november. Ook al
heeft men zelfs op 1 januari van dat jaar reeds een inkomen boven de
loongrens dan nog zal men pas op grond van de toetsing op 1 januari van
het volgend jaar het ziekenfonds moeten verlaten. In de dagelijkse praktijk
kotnt het derhalve voor dat men gedurende (een deel van) het jaar een
inkomen heeft dat hoger is dan de loongrens zonder dat tot uitschrijving
wordt overgegaan. Ik hoop met het voorafgaande de leden van de
D66-fractie overtuigd te hebben dat de door de betrokkenen overeenge–
komen weg zich zeer wel verdraagt met de Ziekenfondswet en de
dagelijkse uitvoering van deze wet.

Ten aanzien van de onder 3 genoemde groep is in het overleg
afgesproken dat de toetsing van de verzekeringsplicht zoveel mogelijk
regulier zou moeten verlopen. Dit zou betekenen dat toetsing zou moeten
plaatsvinden door de SVB of het vergunninghoudende pensioenfonds.
Om de eerste aanloopproblemen te overwinnen is overeengekomen dat
de SVB en de pensioenfondsen in beginsel doorgaan met de premie–
inhouding voor diegenen die al ziekenfondsverzekerd zijn. De toetsing
t.a.v. deze groep kan dan in 1994 verder verlopen zoals overeengekomen
m.b.t. de onder 1 en 2 genoemde groepen. Vanaf 1-1-1995 wordt de
reguliere procedure gevolgd.

In het overleg tussen de ministeries van WVC en van SZW, de SVB, de
ZFR, de VNZ en het KLOZ is tevens besproken hoe de informatie–
voorziening aan de AOW-gerechtigden het best geregeld zou kunnen
worden, nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen.
Daartoe is onder regie van de ZFR en in overleg met de andere betrokken
instanties en organisaties een voorlichtingsplan opgesteld. Dit
voorlichtingsplan voorziet onder meer in een landelijke advertentiecam–
pagne en het instellen van een 06-informatienummer indien en nadat het
wetsvoorstel is aanvaard. Tevens zal via andere media informatie worden
gegeven onder meer via het huis-aan-huis bezorgde blad Kern (voorheen
Welzijn). Het zwaartepunt in de informatievoorziening wordt gevormd
cloor een speciaal katern in de door de SVB aan alle AOW-gerechtigden te
verzenden publikatie INZICHT. (Rond 1 juli te verkrijgen). Bij dit speciale
katern zal een formulier worden gevoegd, met gebruikmaking waarvan
particulier verzekerde en onverzekerde AOW-gerechtigden, die menen in
aanmerking te komen voor het ziekenfonds, zich kunnen aanmelden bij
een ziekenfonds. Dit formulier wordt door de ZFR ontworpen in overleg
met de andere betrokken instanties en organisaties. Het betreffende
formulier zal ook via de ziekenfondsen te verkrijgen zijn. De ziekonfondsen
kunnen vervolgens een inkomensonderzoek uitvoeren aan de hand van de
verstrekte gegevens met betrekking tot de aanvullende pensioenen en de
burgerlijke staat.

Met de rechtstreeks betrokkenen is afgesproken zich aan deze lijn te
houden.
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Aan de organisaties die publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor
ambtenaren uitvoeren is gevraagd om - in het geval van aanvaarding van
dit wetsvoorstel - hun verzekerden op de hoogte te stellen dat het
wetsvoorstel voor hen geen gevolgen zal hebben. Zij zijn immers tot
nader order uitgesloten van de werking van dit wetsvoorstel.

De bij de verschillende overlegsituaties betrokken partijen menen dat
langs de hiervoor beschreven lijnen en afspraken te kunnen komen tot
een verantwoorde invoering van het wetsvoorstel.

Uitvoeringslasten en brief VNZ/KLOZ

In het nader voorlopig verslag wordt verwezen naar verschillende
bronnen wat betreft de uitvoeringslasten, die verbonden zouden zijn aan
het uitvoeren van de noodzakelijke inkomensonderzoeken. Voorop gesteld
moet worden dat hierover nauwelijks algemene opmerkingen te maken
zijn in aanvulling op de opmerkingen ten aanzien van het al dan niet
nieuw zijn van een aantal activiteiten. Het heeft steeds in de bedoeling
gelegen zo dicht mogelijk bij de bestaande praktijkte blijven.

Ten aanzien van de groep die thans ziekenfondsverzekerd is geldt het
volgende. Zoals eercler gesteld is het onderzoek naar voortzetting of
beëindiging van de ziekenfondsverzekering voor bejaarden als gevolg van
dit wetsvoorstel in beginsel niet nieuw. In het kader van de vaststelling
van de juiste premiehoogte/inhouding vindt thans periodiek onderzoek
plaats. Afhankelijk van hoe dat onderzoek in de praktijk thans verloopt, zal
er al dan niet sprake kunnen zijn van intensivering van toetsingstaken. Als
dat het geval zal zijn, mag daar evenwel ook een beter resultaat tegenover
staan op het gebied van de juistheid van de door ZFW-verzekerde
bejaarden afgedragen premies.

Ten aanzien van de nieuwe groep ziekenfondsverzekerde AOW-gerech–
tigden geldt dat de inkomenstoetsing zal plaatsvinden aan de hand van
een door de verzekerdo ingevuld en in te dienen formulier. Gezien de
beperkte hoeveelheid inkomensbronnen die onder de definitie van het
inkomensbegrip vallen zal het relatief eenvoudig kunnen zijn. Indien het
formulier duidelijk is ingevuld hoeft het niet zoveel tijd in beslag te
nemen. In dat geval zal het niet veel verschillen van een relatief
eenvoudige aangifte van de inkomstenbelasting. Voor afhandeling van
een eenvoudige afwikkeling van aangifte inkomstenbelasting wordt door
de inspectie van de belastingen een tijdsduur van gemiddeld tien minuten
als maatstaf genomen. Dat komt op hetzelfde aantal minuten uit als van
medewerkers van de SVB in het overleg over uitvoering is vernomen.

Het meest simpele zal het geval zijn van iemand met uitsluitend AOW.
In dat geval zal het vaststellen van een verzekeringsplicht een zeer
eenvoudige administratieve afhandeling zijn. Bij meerdere inkomens–
bronnen kan de toetsting ingewikkeld worden.

Nochtans blijft het een relatief eenvoudig inkomensonderzoek, omdat in
dit geval slechts het bestaande inkomensbegrip in de Ziekenfondswet
wordt gevolgd.

Zouden ook andere inkomstenbronnen, zoals rente en dividend, dan wel
aftrekposten, in de toetsing moeten worden meegenomen, dan zal dit een
verzwaring van de administratieve taaktot gevolg hebben. In de premie–
reductieregeling zou overigens een dergelijk ingewikkeld inkomensbegrip
wel worden gehanteerd.

Vervolgens zal achteraf nog, al dan niet steekproefsgewijs toetsing van
de juistheid van de gegevens moeten plaatsvinden. Over de opzet dient
nog nader overleg met de Belastingdienst gevoerd te worden.
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De leden van de RPF–, GPV– en SGP-fractie vroegen om een integrale
behandeling van de brief van VNZ/KLOZ, terwijl andere fracties op
onderdelen naar deze brief vorwezen. Op enkeie aspecten is in het
voorgaande betoog al ingegaan. Vervolgens zal ik hier de brief, in
volgorde van de daarin opgenomen punten, behandelen.

1. De wijzigingen ten aanzien van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn
uitvoerig schriftelijk en mondeling toegelicht.

Op de voornaamste onderdelen van het wetsvoorstel zoals dat op 1 juli
a.s. in werking zou kunnen treden heeft de Raad van State advies
uitgebracht.

2. Ten aanzien van de uitstroom uit de ZFW moet er op gewezen
worden dat de SVB-cijfers een maximumraming bevatten (zowel bij
f 30 500 als bij f 33 600). Voorlopig is er onvoldoende aanleiding om te
veronderstellen dat de geschatte instroom van per saldo 162 000 niet juist
zou zijn. Dit getal ware derhalve te handhaven. Indien zou biijken dat de
uitstroom groter is dan verwacht, en daarmee het saldo toetreders naar
het ziekenfonds kleiner is, bestaat de mogelijkheid via een afzonderlijk
(initiatief-)wetsvoorstel de ZFW-loongrens voor AOW-gerechtigden alsnog
te verhogen.

Als het saldo van in– en uitstroom afwijkt van de geraamde 162 000 dan
klopt de facto het macro-MOOZ-bedrag van f 433 mln niet meer. Dat geldt
dan echter ook voor de andere posten.

Als in– en uitstroom elkaar zouden opheffen zou de gehele operatie zelfs
budgettair neutraal kunnen verlopen, d.w.z. dat noch een verhoging van
de MOOZ-heffing noch een verschuiving in rijksbijdragen en
AWBZ-premieverhoging noodzakelijk zijn.

Vooralsnog blijf ik mij echter baseren op de cijfers die in april 1993
bekend zijn gemaakt en waaraan pas in april 1994 werd getwijfeld.

3. Het is een misverstand om te stellen dat het slechts om een politieke
keuze gaat tussen overhevelen naar het ziekenfonds of premiereductie–
model. Invoering van een inkomensafhankelijk premiereductiesysteem zal
gezien de fase van ontwikkeling en de daarbij behorende wetswijzigingen
niet eerder dan op 1 januari 1996 kunnen worden ingevoerd. De regering
heeft dat per brief en in het plenaire debat in de Tweede Kamer duidelijk
gesteld.

De groep waarvoor dit wetsvoorstel eon oplossing biedt, de «zielige»
particulier verzekerde bejaarden, kunnen reeds per 1 juli 1994 geholpen
worden indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt.

Voor deze mensen betekent de keuze voor een premiereductiesysteem
een nadelig financieel effect dat kan oplopen tot 5 400 gulden.

4. De door KLOZ/VNZ genoemde MOOZ– en WTZ-bedragen zijn niet
onderbouwd. Hiervoor is in de betreffende paragraaf uitvoerig uit de
doeken gedaan welke effecten van dit wetsvoorstol uitgaan.

De MOOZ-bijdrage zal waarschijnlijk 112 gulden en zeker geen 125
bedragen.

Naast de draagvlakversmalling en het reeds per 1 januari a.s.
doorvoeren van de uitruiloperatie, schrijft men ook een reguliere
kostenstijging van 10% op het conto van dit wetsvoorstel.

In de vorhoging naar 520 gulden zit namelijk een kostenverhoging van
de particuliere ziektekostenverzekering van 10% opgenomen.

De verlaging van het omslagtekort die dit wetsvoorstel met zich
meebrengt komt niet in een verlaging van de WTZ-omslagbijdrage tot
uitdrukking. Blijkbaar wordt hier een bedrag van maximaal 100 miljoen
gulden aan de reserves van het SUO toegevoegd i.p.v. verwerkt in de
bijdrage. Het betreft hier dan eigen beleid van het SUO en dat is niet terug
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te voeren op het wetsvoorstel. Integendeel, in de geest van het
wetsvoorstel zou het juist tot daling van de WTZ-omslagbijdrage moeten
leiden.

Ten onrechte suggereert de brief dat er geen uitspraken over de effecten
op de WTZ-omslagbijdrage voor 1996 kunnen worden gedaan. Per saldo
zal die met 100 gulden kunnen dalen. Het omslagtekort zal dan immers
met 25% zijn verkleind als gevolg van overheveling van 162 000 ouderen
naar het ziekenfonds.

Resumerend geldt dat voor een goede beoordeling ten eerste de
autonome kostenstijging buiten beschouwing moet blijven, omdat die
niets met het wetsvoorstel van doen heeft. Ten tweede is m.i. het
SUO-bestuur in ieder geval moreel verplicht de dalingen van het
omslagtekort om te zetten in analoge verlagingen van de omslag–
bijdragen, omdat dit wetsvoorstel niet beoogt de reserves van het SUO te
vergroten.

5. De financiering van de extra lasten voor de ZFW in het tweede
halfjaar 1994 geschiedt door verhoging van de rijksbijdrage ZFW.

6. Zie onder punt 3.

ad. 6a.

Met betrekking tot de vaststelling van de premie voor de ziekenfonds–
verzekerde 65+er is het in beginsel thans al noodzakelijk dat de inkomens
worden getoetst. Daarin brengt dit wetsvoorstel geen verandering. Die
toets kan in het vervolg ook gebruikt worden om de verzekeringsplicht
vastte stellen.

ad. 6b.

Ditzelfde geldt ook voor de premiereductieregeling, waarbij nog moet
worden opgemerkt dat als gevolg van een ander inkomensbegrip nieuwe
programmatuur moet worden vervaardigd, een geheel nieuwe
uitvoeringsorganisatie moet worden opgezet, en nieuwe procedures voor
bezwaarschriften moeten worden opgesteld.

7. Deze conclusie is onjuist, zoals bij punt 6 reeds is aangegeven. De
premiereductieregeling is ingewikkelcier en arbeidsintensiever.

Ook de premiereductieregeling zal een jaarlijkse toetsing vereisen.
Voorzover het om extra activiteiten gaat betreft het ook hier de groep van
eenzelfde omvang, t.w. de instromers in het ziekenfonds.

8. Over de praktische uitvoering van het wetsvoorstel is al uitgebreid
overleg gevoerd met alle betrokkenen, zoals uitvoerig in de desbetref–
fende paragraaf is omschreven. De voorlichting is inmiddels ter hand
genomen.

9. Het door KLOZ/VNZ genoemde bedrag is niet onderbouwd. Het zal
mede zijn gebaseerd op de in de punten 6 en 7 van die brief weergegeven
onjuiste voorstelling van zaken.

Overige onderwerpen

De leden van de CDA-fractie vroegen in hun bijdrage nog aandacht voor
het vraagstuk van de verdeling van 85 - 15. Voor de goede orde verwijs ik
deze leden naar Kamerstuk 21 592 nr. 52a, waarin de regering op het toen
bij de leden van de Eerste-Kamerfractie van het CDA levende gedachten
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m.b.t. de definitiekwestie van de verdeling ingaat. Uit die teksten trekt
ondergetekende geen andere conclusie dan al iri de memorie van
antwoord is neergelegd.

De leden van dezelfde fractie stelden (aanvullende) vragen naar de
neveneffecten van de brutering. Inderdaad is het zo dat alleen als gevolg
van brutering een beperkt deel van een hoog aanvullend inkomen onder
het hogero tarief van de tweede schijf zal vallen.

Dat verschijnsel kan overigens ook in omgekeerde richting plaats–
vinden. Indien nu in het kader van de verbetering van de koopkracht van
AOW-gerechtigden de oplossingen gevonden worden door (louter)
maatregelen in de netto-sfeer te nemon (zie bijv. 1994). In dat geval zal de
stijging van het inkomen juist achterblijven bij de aanpassing van de
lengte eerste schijf, dan wel dalen.

Om een aantal redenen is er overigens niet op voorhand aanleiding om
ongerust te worden.

In de eerste plaats zal de regering bij de stapsgewijze brutering met dit
soort effecten rekening kunnen houden in haartotale beleid. De brutering
zal te allen tijde een beleidsmatige operatie zijn, waarbij maatvoering en
het neutraliseren van ongewenste effecten van groot belang zijn.

In de tweede plaats zal de brutering voor deze groep AOW-gerechtigden
betekenen dat zij via de brutering meer compensatie ontvangen dan nodig
is om de premieverhoging van de standaardpolis te kunnen financieren.
(Zie het CPB-overzicht koopkrachteffecten.) De regering kan daar bij het
vaststellen van flankerend beleid voor de brutering rekening mee houden.

In de derde plaats betreft het de categorie ouderen die optimaal van de
de Oortwetgeving hebben kunnen profiteren en in tegenstelling tot een
aantal leeftijdgenoten juist hun koopkracht hebben zien toenemen als
gevolg van Oort.

De leden van de CDA-fractie informeerden naar procedure en omvang
van de stroom van de bezwaarschriften. De bezwaarschriften waarop deze
leden doelen zullen betrekking hebben op het al dan niet verplicht
verzekerd zijn van betrokkene. Aangezien de inhoud en de toedracht van
bezwaarschriften aldus geacht kunnen worden eenvoudig te zijn, zal
afhandeling van de eventueel door het wetsvoorstel ingegeven bezwaar–
schriften (inzake de verzekeringsplicht) doorgaans beperkte
afhandelingstijd vergen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de
procedures zoals die ook nu gehanteerd worden door de ziekenfondsen.
Zoals deze leden terecht veronderstelden vinden indiening en afhandeling
van bezwaarschriften plaats in het kader van de Algemene Wet Bestuurs–
recht.

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar de positie van de
AOW-gerechtigde met een partner jonger dan 65 jaar.

Ten tijde van het indienen van het wetsvoorstel viel bedoelde categorie
AOW-gerechtigden nog onder een andere bepaling dan de AOW-gerech–
tigden van wie de partner eveneens de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. Om
in aanmerking te komen voor een ziekenfondsverzekering is ten aanzien
van laatst bedoelde groep AOW-gerechtigden de voorwaarde gesteld dat
beide echtgenoten individueel aan de inkomensvoorwaarde voldoen
(«mits de echtgenoot van de betrokkene..»).

Nadat het wotsvoorstel is ingediend, is echter, per 1 februari, de
wetstekst van de AOW zodanig gewijzigd, dat beide genoemde
categorieën AOW-gerechtigden onder één bepaling zijn gekomen.
Hierdoor is de bepaling «mits de echtgenoot» ook op de
AOW-gerechtigden van wie de partner jonger dan 65 jaar is van
toepassing geworden.

Om de door de wijziging van de AOW ingegeven onduidelijkhoid weg te
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nemen is inmiddels een AMvB in voorbereiding. Deze AMvB zal een
wijziging in het Aanwijzingsbesluit bewerkstelligen, waarbij als verplicht
verzekerd ingevolge de ZFW worden aangewezen AOW-gerechtigden met
een niet-AOW-gerechtigde partner, die kortgezegd voldoen aan de
inkomenseis (AOW plus overig inkomen niet hoger dan 30 500 gulden):
het inkomen of het al dan niet verzekerd zijn van die jongere partner is
daarbij geen criterium.

De leden van de D66-fractie vroegen wie de nieuwe definitie van de CLD
hanteert en wie niet. Het CPB hanteert de nieuwe definitie die door de
stuurgroep begrotingsruimte is opgesteld. Naar verwachting zal de
nieuwe regering het CPB volgen in het hanteren van de nieuwe definitie.

De leden van dezelfde fractie toonden zich bezorgd over een mogelijk
jojo-effect als gevolg van een te hanteren indexeringsmechanisme.
Terecht refereerden zij daarbij aan de gevolgen van de brutering. Vanuit
dezelfde bezorgdheid heb ik nu juist in de memorie van antwoord de
suggestie gedaan een zodanig indexeringsmechanisme toe te passen dat
er sprake zal zijn van een soort netto-nettokoppeling van de loongrenzen.
Uitstroom op andere dan gewijzigde inkomsten uit aanvullende
pensioenen zal dan voorkomen kunnen worden. Een dergelijk voorstel zal
het probleem oplossen dat de leden van de D66-fractie hebben met het
tijdelijk negeren van de loongrens in relatie tot de toepassing van de
inkomenstoets op de reguliere datum van 1 november.

Deze indexering op een niveau van 33 600 gulden zou voor echtparen
betekenen dat zij met een inkomen van ten minste 46 000 gulden nog
ziekenfondsverzekerd zouden kunnen zijn. Hiermee lijkt tevens de vraag
van het RPF-lid in deze beantwoord.

Leidt de bruteringsoperatie tot een stuitende financiering van het
wetsvoorstel, zo vroegen de leden van D66. Uitgaande van een instroom–
saldo van 162 000 ouderen is er blijkens de berekeningen van het CPB
geen enkel probleem. De brutering zal in aanvulling op de MOOZ-bijdrage
eerst worden aangewend voor medefinanciering om vervolgens verwerkt
te kunnen worden in de premiebedragen. Gelet op de omvang van de bij
de brutering vrijkomende gelden voor de ziekenfondskas kan er nooit een
situatie ontstaan waarbij die gelden niet voldoende zullen zijn.

Indien het instroomsaldo lager zal zijn dan 162 000 ouderen, zal de
MOOZ-bijdrage als financieringsbron in belang afnemen. De kosten van
de operatie, zijnde 650 miljoen, zullen dan echter navenant dalen. Ook in
dat geval zal zich geen probleem voordoen.

De leden van de D66-fractie vroegen naar de spanning tussen de Wet
gelijke behandeling en het uitsluiten van een AOW-gerechtigde omdat de
echtgenoot een inkomen heeft boven de loongrens. In de memorie van
antwoord heb ik niet zozeer willen wijzen op de problemen net boven en
net onder de loongrens. Veeleer was het mijn bedoeling om aan te geven
dat een dergelijk medeverzekeringsrecht onderdeel is van de huidige
ziekenfondswet.

Daarnaast kan worden gesteld dat juist het principe van de huidige WTZ
m.b.t. het niet toelaten van AOW-gerechtigden in het ziekenfonds in strijd
is met de Wet gelijke behandeling. Mensen in gelijke situaties worden (nu
nog) anders behandeld op grond van de verzekeringsvorm, zoals die was
voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

De leden van de D66-fractie meenden dat het voorzichtig omarmen van
de bruteringsoperatie iets van doen had met het de ouderen meer laten
betalen. In die context heb ik echter niet over het «voorzichtig omarmen»
gesproken. Het voorzichtige karakter van de omarming had betrekking op
de gevolgen voor de eerste schijf indien nu direct dit jaar of komend jaar
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de brutering geheel zou moeten worden uitgevoerd. Het principe dat
ouderen meer premie gaan betalen omdat zij daartoe in staat zijn gesteld
is nu juist in mijn ogen het grote voordeel van de operatie. Oneigenlijke
elementen in de premievaststelling worden uitgebannen en de zieken–
fondspremie voor werkenden kan omlaag.

Het amendement laat overigens in de formulering duidelijk de
mogelijkheid open voor de regering om eigen beleid te voeren.

Dat lijkt mij ook de meest praktische oplossing, die overigens niet
toestaat dat men de brutering geheel naar achteren verschuift.

De leden van de WD-fractie vroegen nog naar de gevolgen van het
mogelijk verwerpen van de verhoging van de loongrens in een later
stadium. De inkomensgevolgen zullen dan de gevolgen zijn zoals die
thans al in de onderliggende stukken te vinden zijn. Niet vergeten moet
worden dat degenen die er in inkomen op achteruit gaan, vervolgens in
dezelfde situatie terechtkomen als degenen die op grond van hun
inkomen niet in het ziekenfonds worden toegelaten. Van een echte nieuwe
onrechtvaardigheid kan m.i. om principiële redenen al geen sprake zijn.
Mensen in geiijke situaties moeten ten principale gelijk worden
behandeld. Het probleem doet zich voor bij mensen die tot nu toe van het
voordelige ziekenfonds hebben kunnen profiteren. (Zie ook de volgende
paragraaf.) De verhoging met 3 100 gulden zal overigens de morele
rechtvaardigheid van de nieuwe grens wet versterken. In die situatie zal
een werkende maximaal hetzelfde netto-inkomen kunnen hebben als de
AOW-gerechtigde «alleenverdiener» Op zich kan m.i. dit niet als een stap
op weg naar een volksverzekering worden beschouwd.

Het voorstel van de vakbeweging om iedereen in het ziekenfonds te
houden heb ik om principiële reden al afgewezen. Berekeningen over de
koopkrachteffecten en over het tarief eerste schijf zijn pas uit te voeren
nadat de instroom van ouderen in het ziekenfonds qua omvang exact
vaststaat.

Tot slot

Aan het eind van deze nadere memorie van antwoord zou ik nog een
dringend beroep op de leden van de Eerste Kamer willen doen om het
wetsvoorstel aan te nernen.

Onduidelijkheid over de uitstroom kan inderdaad een grond van nadere
overweging zijn. De leden van de RPF, het GPV en de SGP vroegen in dat
kader of uitstel niet overwogen zou moeten worden omdat het niet de
bedoeling kan zijn dat aan de ene kant groot onrecht wordt opgelost en
aan de andere kant een ander groot onrecht wordt gecreëerd. Hier dreigt
zich echter een noodlottig misverstand te ontwikkelen.

Wie zijn die «nieuwe zwakkeren» en wat is hun problematiek?
Die «nieuwere zwakkeren» zijn mensen met een aanvullend pensioen

van meer dan 18 120 gulden voor gehuwden, per persoon per jaar, of
meer dan 12 693 voor alleenstaanden, eveneens per persoon per jaar, die
dan een zelfde premie moeten betalen als degenen die nog particulier
verzekerd moeten blijven. Hoezeer ik ook begaan ben met deze categorie,
omdat zij toch een relatief hoge premie moeten betalen, toch zinkt dat in
het niet vergeleken bij het leed dat mensen hebben die over enkel AOW
beschikken en die nu die hoge premie moeten betalen.

Uitstel betekent dat mensen met lage inkomens hoge premies blijven
betalen terwijl mensen met hoge inkomens veel lagere premies blijven
betalen.

Ik vind dat men mensen met AOW met of zonder aanvullend pensioen
die thans particulier verzekerd zijn niet het recht op ziekenfonds–
verzekering mag worden onthouden. Anders wordt de rechtvaardigheid
op zijn kop gezet. Ik zou graag willen onderzoeken of er inderdaad veel
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knelpunten gaan ontstaan bij uitstroom van verzekerden. In de particuliero
verzekering worden zij echter in ieder geval in dezelfde positie geplaatst
als de mensen die niet over kunnen naar het ziekenfonds omdat hun
inkomen te hoog is.

Er zijn wel degelijk gradaties in de «zieligheid» aan te brengen. lemand
die een aanvullend pensioen van meer dan 1 500 gulden bruto per maand
boven op de AOW heeft, is beter in staat de hoge particuliere premies te
betalen dan iemand die naast de AOW die 1 500 gulden bruto per maand
niet heeft,

Uitstel betekent dat die onrechtvaardigheden nog steeds blijven
bestaan. Een novelle is daarom m.i. niet de goede weg om eventueel een
oplossing voor de uitstromers te vinden. Een nieuw wetsvoorstel waarin
indexering en eventueel verhogen van de loongrens zijn opgenomen is de
beste oplossing om aan de belangen van beide groepen tegemoet te
komen. In dat geval zijn de netto besteedbare inkomens van werkenden
en niet-werkenden gelijk. AOW-gerechtigden zullen tegen een dergelijke
gelijke behandeling ookgeen bezwaren kunnen aanvoeren.

De rechtvaardigheid die met dit wetsvoorstel gecreëerd wordt is die van
gelijke premieheffing in gelijke inkomenssituaties.

Mensen gelijk behandelen i.p.v. oudere particulier verzekerden de
(hoge) rekening te presenteren als gevolg van het principe «blijf zitten
waar je zit».

G. J. P. van Otterloo
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