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De vaste Commissie voor de Volksgezondheid1, belast met de voorbe–
reiding van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen
van haar voorlopige bevindingen.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennisgenomen
van het voorliggende wetsvoorstel. Zij onderkenden de ernst van de
problematiek van de kostenbeheersing in de zorgsector, waarvoor het
voorstel een aanzet voor verdere oplossingen beoogt te bieden via een
vergroting van de mogelijkheden tot toepassing van een vrijwillig eigen
risico in de sociale ziektekostenverzekering. Tevens stelden zij vast, dat het
wetsvoorstel omwille van bepaalde internationale aspecten - waarop van
Nederlandse zijde wellicht al in een vroegtijdiger stadium had kunnen en
moeten worden ingespeeld - per 1 januari 1995 nog niet de mogelijk–
heden tot toepassing van een verplicht eigen risico in de sociale ziektekos–
tenverzekering zal kunnen bieden. Bovenstaande bracht deze leden dan
ook tot de vraag of de regering meer zekerheid kan bieden over het
definitieve tijdstip in - hopelijk - het jaar 1994, waarop zij zal kunnen
overgaan tot de daadwerkelijke ratificatie van de Herziene Europese Code
inzake sociale zekerheid. Ook wilden deze leden hieraan nog de vraag
koppelen of de regering - na bedoelde daadwerkelijke ratificatie -
inderdaad voornemens zal zijn spoedig in positieve zin de mogelijkheid in
overweging te gaan nemen in de sociale ziektekostenverzekeringen een
systeem van verplicht eigen risico in te voeren.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich ook af langs welk geactuali–
seerd tijdpad de regering tot de situatie wenste te komen, dat bijvoor–
beeld per 1 januari 1996 een forser deel van de zorgkosten ook daadwer–
kelijk zou kunnen neerslaan in directe eigen betalingen van burgers. Hoe
zouden de departementen er aan kunnen bijdragen, dat de hiervoor
vereiste mentaliteitsverandering bij de burgers, de betrokken zorgaan–
bieders en de betrokken zorgverzekeraars per de beoogde invoerings–
datum van een dergelijk voorstel ook echt gerealiseerd zou kunnen zijn?

Naar de mening van de CDA-fractie is de regering zeer wel in staat om -
als vervolg op de uitgebreide nota «Weloverwogen verder» (Kamerstuk
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22 393, nr. 23) - thans nader te preciseren, wat wordt bedoeld met de
tekst: «De noodzakelijke flexibiliteit zal worden gerealiseerd door in het
kader van de sociale ziektekostenverzekering binnen de door de wet
gestelde grenzen aan zowel de verzekerden als de zorgverzekeraars ruime
keuzemogelijkheden te bieden». Een dergelijke precisering - ook naar
korte– en middeilange termijnmaatregelen voor beide groeperingen -
zagen deze leden binnenkort gaarne tegemoet.

Welke resultaten, zo merken deze leden voorts op, heeft de regering
inmiddels verkregen uit het onderzoek naar de mogelijkheden van
versnelde groei naar de door haar gewenste verhouding 82/18 tussen het
procentuele en het nominale deel van de financiering van de zorgkosten?
Waren die resultaten wel dusdanig, dat zij in het algemene koopkracht–
beeld tussen 1995 en 1999 konden worden ingepast? Graag zagen de
leden van de CDA-fractie hiervan een uitwerking tegemoet via het over
het rapport-De Beer binnenkort uit te brengen discussiestuk.

Benieuwd waren de leden van het CDA uiteraard ook naar de voortgang
van de voornemens van de regering inzake het op 17 november 1992 door
de regering, de VNZ en de KLOZ ondertekende memorandum (Kamerstuk
22 393, nr. 43). In hoeverre zouden de hierin geformuleerde uitgangs–
punten en beleidsintenties doorwerking kunnen hebben in de komende
regeringsperiode? Een actuele specificatie van de te nemen maatregelen
terzake teneinde de modernisering in de zorgsector daadwerkelijk binnen
afzienbare termijn te realiseren -, zagen deze leden dan ook gaarne
tegemoet.

Welke zekerheid kan de regering bieden dat na eventuele aanvaarding
van het voorliggende wetsvoorstel in aanzienlijke mate gebruik zal
worden gemaakt door zorgverzekeraars om eigen risico's aan te bieden?
Hoe is inmiddels de situatie bij de AWBZ, waar reeds eerder de
mogelijkheid was geschapen om eigen risico's aan te bieden, maar waar
aanvankelijk geen gebruik van werd gemaakt. Zijn trouwens afspraken
tussen verzekeraars om dergelijke eigen risico's niet aan te bieden strijdig
met de Wet economische mededinging en is daar tegen opgetreden, zo
vroegen deze leden. Kan de regering meedelen in welke mate de
nominale premies zouden moeten worden verhoogd opdat een effectief
gebruik kan worden gemaakt van het aanbieden van een eigen risico?

Waarom is de regering van mening dat het uitsluitend invoeren van een
verplicht eigen risico in de Ziekenfondswet de ziekenfondsverzekerden in
een slechtere positie zou brengen dan particulier verzekerden, nu is
aangetoond dat het invoeren van een verplicht eigen risico voor verze–
kerden voordeel biedt omdat de premieverlaging het eigen risico
overtreft. Hiervoor verwezen deze leden naar het artikel van Need, Van
Puijenbroek en Van Tulder in Economisch-Sociale Berichten van 7 oktober
1992. Verder wilden deze leden weten waarom de regering de keuze toch
niet op een verplicht eigen risico heeft laten vallen, aangezien toch een
verplicht risico uit een oogpunt van risicosolidariteit en vermijding van
risicoselectie verre te prefereren is boven een vrijwillig risico.

Graag zouden de leden van de CDA-fractie de reactie vernemen van de
regering op het voorstel van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid
in zijn «Advies eigen betalingen en kostenbeheersende maatregelen
1993» voor een eigen risico dat het midden houdt tussen een algemeen
en een specifiek risico, in die zin dat bijvoorbeeld langdurige opname in
zwakzinnigeninrichtingen en regelmatig terugkerende verstrekkingen ten
behoeve van chronische zorg van het eigen risico worden uitgezonderd.
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De leden van de PvdA-fractie hadden met teleurstelling kennisgenomen
van de inhoud en de toelichting van het onderhavige wetsvoorstel.

In de toelichting wordt regelmatig gesproken over de door een
meerderheid van de Kamer gesteunde motie van de leden Kamp en Dees
(Kamerstuk 22 808, nr. 8). Zoals bekend hadden deze leden in lijn met hun
eerdere stellingname, tegen deze motie gestemd.

Zij waren derhalve zeer benieuwd geweest naar de inhoud van en de
toelichting op dit wetsvoorstel om te zien of daarin argumenten waren
opgenomen, die hen tot een meer positieve houding ten opzichte van dit
onderwerp zouden kunnen brengen. De toelichting was echter slechts
(zonder nadere onderbouwing) gebaseerd op de veronderstelde
voordelen van het eigen risico, en er werd hoegenaamd geen aandacht
besteed aan de nadelige gevolgen van het introduceren van het eigen
risico.

Voor het goede begrip wezen de leden van de PvdA-fractie erop dat zij
steeds de opvatting was toegedaan dat in het kader van de stelsel–
herziening versterking van de solidariteit tussen jong en oud, gezond en
ziek, en tussen hoge en lage inkomens voorop heeft gestaan. In dat kader
hadden zij de bereidheid uitgesproken tot het vergroten van de keuze–
mogelijkheden van patiënten/consumenten. Zij waren en zijn steeds
bereid geweest om ook op een gedoceerde wijze eigen risico's te
introduceren, indien dat als tegenwicht wordt verlangd voor het
versterken van de solidariteit op het verzekeringsvlak. Die versterking van
de solidariteit zagen zij primair belichaamd in het opheffen van het
onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering door middel
van hettot stand brengen van een ongedeelde basisverzekering. In dat
kader hadden zij bij de plenaire behandeling in juni 1991 van het
wetsvoorstel «Tweede Fase» (Kamerstuk 22 393) ingestemd met het
creëren van een principiële mogelijkheid tot het nemen van een eigen
risico in de AWBZ dan wel het openen van de mogelijkheden tot een
specifiek eigen risico in de AWBZ. Zij verwezen in dit verband naar de
bijdragen van de PvdA-fractie in zowel eerste als tweede termijn. Bij de
introductie van het eigen risico in de AWBZ moest er naar het oordeel van
de PvdA-fractie nadrukkelijk voor gewaakt worden dat er middels eigen
risico's dan wel het aanbieden van «magere» vs «vette» pakketten geen
forse lastenverschuiving richting chronisch zieken en ouderen zou
ontstaan. Zij konden op dat moment in het perspectief van de voorge–
stelde uitbreiding van de AWBZ instemmen met de voorstellen.

Sinds het aannemen van dat wetsvoorstel in de Tweede Kamer moesten
zij echter vaststellen dat de toen voorgestelde uitbreiding van de AWBZ
vervolgens gedeeltelijk is geblokkeerd met als gevolg het niet overhevelen
van de huisarts naar de AWBZ. De Kamer heeft sindsdien geen andere
voorstellen tot uitbreiding van de AWBZ of andere vormen van
versterking van de solidariteit in de ziektekostenverzekering mogen
ontvangen. Wel is middels een reeks van afzonderlijke maatregelen de
solidariteit verminderd. Zij verwezen daarbij naar verschillende pakket–
verkleinende maatregelen, de introductie en verhoging van eigen
bijdragen en beperking van de aanspraken in de AAW als gevolg van de
overheveling van onderdelen naar de nieuwe WVG respectievelijk de
AWBZ.

De regering had tot nu toe geen kans gezien te zwaar belaste particulier
verzekerde AOW'ers tot het ziekenfonds toe te laten. Af en toe bereikten
deze leden slechts berichten over een mogelijke premiereductieregeling
die overigens de verschillen in premielast nog grotendeels onaangetast
zouden laten.

Met de Raad van State waren zij van opvatting dat de samenhang in de
modernisering in dit wetsvoorstel onderbelicht is en dat de indiening van
dit wetsvoorstel op een koerswijziging duidt, nu met dit soort voorstellen
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vooruit wordt gelopen op werkelijke verbeteringen, zonder dat zekerheid
over inhoud en moment van introductie van mogelijke verbeteringen
geboden kan worden.

Van de regering zagen zij gaarne een nadere toelichting voor het
eenzijdige karakter van de maatregelen welke na 1 januari 1992 zijn
genomen. Wie kennis neemt van deze reeks maatregelen zou licht de
indruk kunnen krijgen als zou de regering feitelijk afstand hebben
genomen van de versterking van de solidariteit als belangrijk thema in de
stelselherziening. De regering zou die indruk weg kunnen nemen door dit
voorstel nadrukkelijk te verbinden met voorstellen voor versterking van de
solidariteit die gelijktijdig met dit wetsvoorstel zouden kunnen worden
ingevoerd.

Zij verwezen daarbij naar de memorie van toelichting. Daarin worden
als kernthema's onder meer versobering in het geheel van aanspraken èn
een eerlijke verdeling van de kosten van de gezondheidszorg genoemd.
Zij vroegen de regering nader in te gaan op wat deze als eerlijke verdeling
van kosten zag, en op de spanning die er bestaat tussen de versobering
van de aanspraken en de eerlijke verdeling van de kosten. Vorsobering
brengt immers met zich mee, dat juist diegene die veel gebruik maakt van
voorzieningen die kosten in het vervolg voor eigen rekening moet nemen.
Met name chronisch zieken en ouderen zullen daar in algemeen zwaarder
door getroffen worden dan de gezonden in de samenleving. Het nemen
van een eigen risico zal voorbehouden zijn aan mensen met een goede
gezondheid. Dit zal derhalve net als bij pakketversobering wederom een
lastenverhoging voor chronisch zieken en ouderen met zich mee brengen.

Deze leden zeiden te moeten constateren dat de regering weliswaar
allerlei voornemens met betrekking tot aanpassingen in de aanbodzijde
heeft, maar er met uitzondering van het wetsvoorstel «derde fase» geen
wetsvoorstellen zijn ingediend. Die situatie vestigt bij patiënten/
consumentenorganisaties helaas het beeld van de (chronische) patiënt/
gebruiker als zwakste partij die de overheid eerder tegenover haar dan
naast haar vindt.

Deze leden vreesden dat de stelselherziening met maatregelen als de
onderhavige een eenzijdig karakter dreigt te krijgen. Zij vroegen zich af of
hierin niet de belangrijkste verklaring gezocht moest worden voor het
afbrokkelen van steun bij de gewone burgers, die de stelselherziening
inmiddels (helaas) meer associëren met verslechteringen dan met
verbeteringen in ons ziektekostenstelsel.

Zij constateerden tevens dat in alle brieven die de Kamer met betrekking
tot dit wetsvoorstel mocht ontvangen, grote bezorgdheid sprak over de
negatieve effecten van de eigen risico's, die als gevolg van dit
wetsvoorstel mogelijk zullen worden.

Naar het oordeel van deze leden zou in dit wetsvoorstel een
beschouwing over de indicatiestelling op zijn plaats zijn geweest. Dit
wetsvoorstel richt zich op het bevorderen van gepast gebruik. Voor zeer
veel handelingen in de gezondheidszorg geldt dat in feite de deskundige
bepaalt welke behandeling geïndiceerd is. De patiënten/consumenten zijn
qua kennis meestal de mindere van de huisarts of specialist.

Indien de indicaties die de deskundige vaststelt juist zijn doet de vraag
zich voor of daarmee het gewenste niveau van gepast gebruik al niet
bereikt is. Verdere beperking met behulp van andere vraagremmende
instrumenten, zoals eigen bijdragen en eigen risico's, beoogt dan feitelijk
dat bepaalde mensen vervolgens niet de zorg of behandeling krijgen die
zij nodig hebben.

Zij verzochten de regering aan te geven waarom nu juist over het meest
essentiële onderdeel van het bevorderen van gepast gebruik zo weinig
wordt gesproken.
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Zij hadden in de toelichting een inhoudelijke beschouwing gemist over
de noodzaak ook nu reeds in de ziekenfondswet de mogelijkheid te
openen tot het nemen van een eigen risico. Wat is de reden om de
evenwichtige benadering te verlaten en eenzijdig een lastenverzwaring
voor voornamelijk de risicogroepen tot stand te willen brengen?

Het mag de regering - vanuit parlementair oogpunt - sieren dat zij een
motie, ingediend door de oppositie, wenst uit te voeren, doch dat ontslaat
de regering nog niet van de plicht om tot een zelfstandig oordeel te
komen. Een enkelvoudige verwijzing naar de huidige financieel–
economische situatie volstond voor deze leden geenszins. Daarvoor is de
introductie van het eigen risico te gecompliceerd en staan de kosten–
voordelen in het geheel niet vast. In dat verband verwezen zij naar het
eigen voorstel van de regering om de normuitkering aan verzekeraars te
verhogen voor gezonde verzekerden die een eigen risico zullen nemen.
Zoals zij reeds bij de behandeling van het Financieel Overzicht Zorg 1994
(Kamerstuk 23 407) hadden opgemerkt betekent dit een regelrechte
macrokostenverhoging die betaald moet worden door de verzekerden die
geen eigen risico (kunnen) nemen,

Omdat de memorie van toelichting naar het oordeel van de leden van
de PvdA-fractie niet voldoende helder is over de verhouding eigen
bijdragen, vrijwillige eigen risico's en verplichte eigen risico's/bijdragen
hadden deze leden behoefte aan nadere uitleg.

In de eerste plaats wordt in het advies van de Ziekenfondsraad de vraag
gesteld wat nog de noodzaak van eigen bijdragen is indien er tevens de
mogelijkheid bestaat om een eigen risico te nemen. Deze leden wilden
van de regering weten waarom samen met dit wetsvoorstel geen
voorstellen zijn gedaan om eigen bijdragen af te schaffen.

In de tweede plaats stelt de regering eerst geen voorstander te zijn van
verplichte eigen betalingen, waaronder een verplicht eigen risico, om
vervolgens op blz. 10 de indruk te wekken, dat dit slechts een tijdelijke
voorkeur zou zijn. Zodra de Herziene Europese Code inzake sociale
zekerheid door Nederland geratificeerd zal zijn, zullen, volgens de
regering, de voor ons land geldende internationale verdragen niet langer
een belemmering vormen voor invoering van verplichte eigen betalingen.
Deze passage had bij deze leden enige verwarring veroorzaakt over de
consistentie in stellingname. Er is immers door de regering aangekondigd
dat zij op redelijk korte termijn een beoordeling zou geven van een
systeem van inkomensafhankelijke maxima, naar aanleiding van de studie
die de VB-Groep naar de uitvoerbaarheid van het systeem heeft gemaakt.

De leden van de PvdA-fractie vreesden nu dat na en naast de invoering
van vrijwillige eigen risico's, vervolgens nog eens daarbovenop een
systeem van verplichte eigen bijdragen zal worden ingevoerd.

Zij vonden het naast elkaar bestaan van specifieke eigen bijdragen,
vrijwillige eigen risico's en verplichte eigen betalingen ten ene male
ongewenst. Alle drie deze vormen betekenen een lastenverschuiving in de
richting van de chronisch zieken en ouderen. «Hogere risico's» worden zo
(grotendeels) buiten hun schuld geconfronteerd met lastenverzwaringen.
De premiesolidariteit tussen «goede risico's» en «slechte risico's» wordt
zo sterk verminderd, zonder aanwijsbare andere voordelen.

Zij verzochten de regering aan te geven waarom voor een gescheiden
behandeling van deze drie thema's is gekozen. Waarom heeft men niet op
de eigen nadere standpuntbepaling met betrekking tot inkomensafhanke–
lijke maxima gewacht? Is zij het met de leden van de PvdA-fractie eens dat
een dergelijke opeenstapeling ongewenst is? En betekent de indiening nu
van dit wetsvoorstel met betrekking tot vrijwillige eigen risico's dat er in
de toekomst geen voorstellen voor een verplicht eigen risico worden
gedaan? Voorzover de regering die garantie niet kan geven verzochten
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deze leden de regering dit wetsvoorstel te heroverwegen totdat duide–
lijkheid gegeven kan worden op de vragen die hiervoor gesteld zijn.

In de toelichting wordt niet aangegeven welke groep gebruikers haar
gebruik zou moeten verminderen, terwijl slechts in één zin er aandacht
wordt besteed aan de problematiek van de sociaal-economische
gezondheidsverschillen. Slechts in het kader van de adviesprocedures
wordt melding gemaakt van de nadelige invloed van eigen betalingen op
de gezondheid van lagere inkomensgroepen. Uit die constatering worden
echter geen conclusies getrokken.

In tegenstelling tot de in sommige kringen populaire gedachte van het
verzekeringseffect dan wel meer gebruik door ziekenfondsverzekerden,
geven studies naar consumptiegedrag een ander (genuanceerd) beeld te
zien. In het boek «ongezonde verschillen» van Dr. J.P. Mackenbach
(uitgebracht ter gelegenheid van het eindrapport van de commissie–
Ginjaar) wordt nog eens gewezen op het groter gebruik van hoger
opgeleiden van bijvoorbeeld de medisch specialisten en de fysiothera–
peuten. Dat zijn, vergeleken met andere vormen van zorg, zoals het
ziekenhuis, juist elementen waarbij er nog sprake is van een mogelijke
keuzevrijheid.

Daar waar ook de programcommissie Sociaal-Economische Gezond–
heidsVerschillen een toename in verschil tussen de hoogste en de laagste
groepen constateert, doet de vraag zich voor waarom de regering bij haar
standpuntbepaling bli jkbaar geen aandacht aan dit soort overwegingen
heeft geschonken. Dat is voor deze leden een onbevredigende situatie,
omdat blijkbaar om gedrag van mensen met ruimere financiële mogelijk–
heden te beïnvloeden juist de mensen met minder financiële mogelijk–
heden het zwaarst worden getroffen. Daar waar de ziekenfonds–
verzekering vooral bedoeld is voor mensen met beperkte financiële
mogelijkheden doet zich de vraag voor naar de opportuniteit van dit
wetsvoorstel.

In lijn met een vraag van de Raad van State is het deze leden uit de
toelichting nog niet duidelijk geworden waarom de regering bijvoorbeeld
met het oog op de gevaren van een te groot eigen risico voor diegenen,
die de financiële gevolgen bij calamiteiten niet goed kunnen dragen, niet
gekozen heeft voor slechts de introductie van een no-claimsysteem?

Een dergelijke keuze zou dat gevaar niet in zich bergen, maakt de
introductie van het restitutiesysteem overbodig, en zal naar verwachting
minder verstorend kunnen werken op de premiesolidariteit.

Deze leden vroegen de regering wat de achtergrond was, buiten de
voorgestelde vorm van eigen risico om, van het in de toelichting melding
maken van een gebrekkig inzicht van ziekenfondsen in de schade per
verzekerde. Zij spraken de hoop uit dat de regering niet langs deze weg
alsnog de mogelijkheden tot het toepassen van risicoselectie mogelijk
wilde maken. Die gegevens verschaft de verzekeraar immers direct inzicht
in het risico dat de betrokken ziekenfondsverzekerde loopt.

In datzelfde kader vroegen deze leden wat de regering voorheeft met de
opmerking dat met dit wetsvoorstel een aanzet tot invulling van het
convergentiemodel wordt gegeven. Zoals deze leden reeds eerder
betoogden, gaat het hier om een eenzijdige stap in de richting van de
particuliere ziektekostenverzekering. Moesten zij uit de toelichting
opmaken dat de regering het convergentiemodel interpreteert als een
eenzijdige aanpassing van het ziekenfonds aan het particuliere
verzekeringsmodel zonder dat de particuliere ziektekostenverzekering zich
bijvoorbeeld qua solidariteit aanpast aan het ziekenfondsmodel? Indien
dat niet het geval is vroegen deze leden de regering aan te geven welke
solidariteitsversterkende voorstellen met betrekking tot de particuliere
verzekering gelijktijdig worden gedaan.
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De regering geeft in de standpuntbepaling aan dat het aan de
verzekeringsinstellingen is om varianten voor het eigen risico uitte
werken en die in het verzekeringsreglement op te nemen. Het is echter
onduidelijk of en zo ja, hoe de overheid vervolgens toeziet op een
verantwoorde inpassing van varianten voor het eigen risico. De leden van
de PvdA-fractie hadden de nodige zorgen over de ongelijke machtsver–
houding tussen de verzekeraar en de verzekerde, de informatie–
achterstand waarmee een verzekerde te kampen heeft en de spreekwoor–
delijke kleine lettertjes in de polis. Zij gingen er daarom vanuit dat aan de
Ziekenfondsraad nadrukkelijk een opdracht voor toezicht zou worden
verstrekt. Zij verzochten de regering om aan te geven hoe het toezicht in
deze geregeld wordt.

De leden van de WD-fractie hadden met belangstelling kennisgenomen
van het historisch overzicht alsmede van het toekomstperspectief over de
structuur en financiering van de gezondheidszorg, waarvan het onder–
havige wetsvoorstel deel uitmaakt.

In het historisch overzicht misten deze leden de in de rapportage
betreffende het ondertekende memorandum tussen de regering en de
VNZ/KLOZ vermelde verschil van inzicht over de uiteindelijke
verzekeringsstructuur.

Voor de leden van de VVD-fractie is deze «kanttekening» van essentiële
betekenis. Zij vroegen zich dan ook af waarom in dit overzicht hieraan
geen aandacht is besteed.

De leden van de WD-fractie zouden gaarne weten wanneer het
wetsvoorstel bij de Raad van State is ingediend. Dit naar aanleiding van
het beleidsvoornemen uit het bovengenoemde memorandum om de
benodigde wetgeving met voortvarendheid ter hand te nemen, en in het
licht van de door de Kamer aanvaarde motie Kamp/Dees (22 808, nr. 8),
waarin de regering gevraagd werd zo tijdig een wetsvoorstel in te dienen
dat voering van een eigen risico mogelijk zou zijn per 1 januari 1994. Uit
de stukken konden zij slechts lezen dat de Raad van State op 19 oktober
1993 advies had uitgebracht.

De leden van de VVD-fractie misten in de uiteenzetting dat naast het
advies van de commissie-Bruins Slot het juist de commissie-Witteveen is
geweest die vraagtekens heeft gezet bij de AWBZ als carrier voor de
moderne zorgverzekering die het kabinet voor ogen staat.

De leden van de WD-fractie vroegen zich af welke zekerheid de regering
heeft dat de nieuwe regering die zal aantreden op dezelfde weg van
moderhisering voort zal gaan, leidend tot die ene basisverzekering. Zij
vroegen dit in het licht van zowel de teksten van de verkiezings–
programma's voor de jaren 1994-1998, als in het licht van het bij de
Kamer aanhangige wetsvoorstel 22 904, hetgeen in deze regeringsperiode
niet meer tot wet zal worden verheven, zo meenden de leden van de
WD-fractie. Het bij de Kamer aanhangige wetsvoorstel 22 904 is niet
alleen door de leden van de WD-fractie geplaatst in het kader van de
structuur en financiering van de zorg, maar ook door de regering zelf,
zowel schriftelijk, als recentelijk nog in het mondeling overleg van 16
december 1993 (22 904, nr. 13). Volgens de regering zou het onderhavige
wetsvoorstel pas geïmplementeerd kunnen worden als ook de
voorzieningenwetgeving en planningswetgeving zijn gewijzigd.

De regering merkt op dat zij binnenkort met een discussiestuk zal
komen naar aanleiding van het advies over de prijsvorming van de
commissie-De Beer. Op welke termijn mag dit discussiestuk tegemoet
worden gezien?

Met belangstelling hadden de leden van de WD-fractie kennisgenomen
van de uiteenzetting over de gevraagde adviezen bij de Nationale Raad
Volksgezondheid respectievelijk de Ziekenfondsraad.
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Intrigerend vonden zij de passage «de door het kabinet aanvankelijk
beoogde vorm van het verplicht aanbieden van een eigen risico». Deze
leden zouden van de regering willen vernemen waarom zij aanvankelijk
voor een verplicht eigen risico heeft geopteerd, en waarom en wanneer
van dit aanvankelijke voornemen is afgezien.

De leden van de WD-fractie namen aan dat de regering bekend is met
het voomemen van de SER om op 18 maart aanstaande een advies uit te
brengen over de middellange termijn aan de volgende regering waarin
een passage zal worden gewijd aan de invoering van een verplicht eigen
risico in de gezondheidszorg.

In hoeverre, zo vroegen de leden van de WD-fractie, is de regering
bereid het uit te brengen advies te betrekken bij het onderhavige
wetsvoorstel.

De leden van de WD-fractie waren de regering erkentelijk voor de
uitvoering van de door de Kamer aangenomen motie Kamp/Dees, door de
invoering van een eigen risico in de Ziekenfondswet mogelijkte maken
via het onderhavige wetsvoorstel. Vanuit het motto «gelijke monniken,
gelijke kappen» konden zij zich voorstellen dat de regering in het
onderhavige wetsvoorstel uitgaat van een vrijwillig eigen risico.

De leden van de WD-fractie memoreerden dat niet alleen de
WD-fractie, maar ook in het rapport van de commissie-Biesheuvel
alsmede in het nog uitte brengen SER-advies een verplicht eigen risico
niet op voorhand wordt afgewezen. Derhalve zouden deze leden het
bijzonder op prijs stellen om in een schema nog eens uiteengezet te
krijgen alle voor– en nadelen van een verplicht respectievelijk een vrijwillig
eigen risico. In dit verband vroegen de leden van de WD-fractie of de
regering de conclusies van het CBS op basis van de gegevens uit de
gezondheidsenquête 1991 en 1992 deelt, namelijk dat er geen verband is
te vinden tussen de gezondheid van mensen en de keuze voor een eigen
risico, maar wel dat het hebben van een eigen risico het doen van een
beroep op medische zorg beïnvloedt. Zij vroegen bovendien de visie van
de regering op een suggestie van de CDA-fractie in het voorlopig verslag
bij het initiatief-wetsvoorstel van Van Otterloo om een relatie te leggen
tussen beide wetsvoorstellen. Waar in het huidige systeem is bepaald dat
als men als ziekenfondsverzekerde elke twee jaar van verzekeraar kan
veranderen vroegen de leden van de WD-fractie of daardoor ook impliciet
iedere twee jaar kan worden gekozen voor het wel of niet nemen van een
eigen risico.

Met belangstelling hadden de leden van de VVD-fractie gelezen dat het
onderhavige wetsvoorstel ook de optie van een zogenaamd «no-claim»-
systeem mogelijk maakt in de sociale ziektekostenverzekering. Betekent
deze mogelijkheid nu juist niet een afscheid van een sociale verzekering
en de eerste stap naar een schadeverzekering?

De leden van de WD-fractie vroegen voorts waarom het onderhavige
wetsvoorstel zoveel delegatiemogelijkheden bevat.

De leden van de fractie van D66 hadden met gemengde gevoelens
kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel inzake het vrijwillig
eigen risico in de sociale ziektekostenverzekering. Enerzijds hadden deze
leden begrip voor het feit dat de regering - overigens op de valreep van
haar regeerperiode - onder het motto «gelijke monniken, gelijke kappen»
nog een eerste aanzet geeft tot invulling van het zogenaamde
convergentiemodel, een model waarin het einddoel wordt verwezenlijkt
door middel van het naar elkaar toe laten groeien van de ziekenfonds–
verzekering en de particuliere ziektekostenverzekering. Dit model konden
de leden van de fractie van D66 overigens onderschrijven. Anderzijds
vroegen de leden zich af wat de zin zou kunnen zijn van indiening van het
onderhavige wetsvoorstel op dit moment, terwijl zij zich ook afvroegen
wat daarvan het te verwachten effect zou kunnen zijn.
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Allereerst wat de zin van de indiening betreft, vroegen deze leden
aandacht voor het feit dat én de Ziekenfondsraad én de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid zich inmiddels hebben uitgesproken voor de
invoering van het verplicht eigen risico. Voor beide adviesorganen geldt
het feit dat invoering van een vrijwillig eigen risico de onderlinge
solidariteit tussen zieken en gezonden dreigt aan te tasten, meer dan dat
het geval zou zijn bij de invoering van een verplicht eigen risico. Maar
daarnaast vroegen deze leden aandacht voor het feit dat uit de politieke
programma's blijkt dat er een groeiende consensus bestaat omtrent nut
en noodzaak van het verplichte eigen risico boven dat van het vrijwillige
eigen risico. Tegen deze achtergrond vroegen deze leden waarom de
regering desondanks gemeend heeft tot het onderhavige voorstel te
moeten komen.

De leden van de fractie van D66 realiseerden zich dat zij enige jaren
geleden nog voorstander waren geweest van de invoering van een
vrijwillig eigen risico. Achtergrond daarvan was, dat zolang de AWBZ als
carrier voor de totstandkoming van het nieuwe ziektekostenstelsel werd
gebruikt, het raadzaam leek om er voor te zorgen dat diezelfde AWBZ zou
worden gemoderniseerd, zodat daarin een - zeer beperkte vorm - van
marktwerking mogelijk zou zijn. Als voorbeeld gold daarvoor uiteraard in
het bijzonder de overheveling van de medicijnen. Veel particuliere
patiënten hadden ook voor hun medicijngebruik een vrijwülig eigen risico,
dat echter omgezet werd in een volledige dekking bij de overheveling van
de medicijnen naar de AWBZ. Niet ontkend kan worden dat deze leden
met enige verbazing en ergernis hadden moeten constateren dat ondanks
het feit dat de regering zich op het standpunt stelt dat het praktisch
gesproken al mogelijk is, de verzekeraars tot op heden weigerachtig zijn
om ook aan die verzekerden, die voorheen een eigen risico hadden op het
gebied van medicijngebruik, nu de mogelijkheid onthouden om dat eigen
risico voor medicijngebruik te continueren. De eigenlijke bedoeling is
misschien een verzekeringseffect te veroorzaken om daarmee de
oppositie tegen de totstandkoming van de nieuwe ziektekostenverzekering
te versterken, zo hadden de leden van de fractie van D66 wel eens
gedacht. De discussie over eigen risico's, al dan niet verplicht, werd ook
door deze leden in eigen kring thans anders gevoerd dan enige jaren
geleden. De noodzaak om er voor te zorgen dat de groei van het
gezondheidsbudget beheerst zou worden, de noodzaak om te bezien in
hoeverre patiënten en consumenten een grotere - ook financiële - eigen
verantwoordelijkheid voor medische consumptie zouden nemen en
bovenal de aannemelijkheid van het feit dat een eigen risico - afgezien
van een verschuiving van lasten - ook vermindering van consumptie
teweeg zou kunnen brengen, hadden de leden van de fractie van D66
ertoe geleid om zich anderhalf jaar geleden uit te spreken voor een
verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico zou uit oogpunt van een
rechtvaardiger lastenverdeling, gekoppeld moeten worden aan een
inkomensafhankelijk maximum, het zogenaamde IZA-achtige model. Een
eigen risico, verplicht of niet, heeft een onrechtvaardig element in zich.
Want feitelijk komt invoering van een eigen risico erop neer dat juist zij die
om toevallige fysieke of andere redenen een grote mate van vrijheid
hebben om te besluiten tot «medische consumptie», die vrijheid gehono–
reerd zien met een mogelijkheid tot het nemen van een eigen risico. Zij
die die vrijheid niet hebben, bijvoorbeeld chronische patiënten, gaan er
daarentegen feitelijk op achteruit. Niettemin kozen deze leden op dit
moment voor de verplichting tot het nemen van een eigen risico en wel
op grond van de navolgende redenen. Het vrijwillige eigen risico herbergt
het gevaar in zich van risicoselectie, waardoor de minder gezonde
consument in dubbel opzicht kind van de rekening zou worden. De NRV
stelt in dit verband: «Het meest waarschijnlijke is dat de chronisch zieke
en de bejaarde meer voor zijn verzekering moet betalen. Een vrijwillig
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eigen risico heeft ook afgezien daarvan, zoals de staatssecretaris zelf
onderkent, ten opzichte van een verplicht eigen risico het nadeel dat het
risicoselectie in de hand werkt. Dit is met het oog op de toegankelijkheid
van de zorg een ernstig bezwaar, temeer omdat ook het door de staatsse–
cretaris beoogde normuitkeringssysteem risicoselectie niet uitsluit». Ook
de VNZ heeft blijkens een artikel in De Volkskrant van 5 januari jl. laten
weten dat zij «vreest dat invoering van een eigen risico zal leiden tot een
concurrentieslag om de jongere, doorgaans gezonde verzekerden. Het
gevolg hiervan kan zijn dat de premies voor zwakkere groepen omhoog
moeten». Bovendien, zo stelden deze leden, heeft het verplichte eigen
risico ook expliciet een voorkeur omdat dat eigen risico dan gedragen zal
worden door de gehele Nederlandse bevolking. Zeker tegen de achter–
grond van het feit dat in de gezondheidszorg bij gelijkblijvende omstan–
digheden al een tekort dreigt van circa 3 miljard gulden (aldus prof. De
Kam in Intermediair van 31 dec. 1993), kan niet ontkomen worden aan
verdere lastenverschuiving dan wel bezuiniging op ditterrein. Dete
verwachten opbrengst uit het verplichte eigen risico kon in dat kader niet
dan als welkom worden ervaren. De leden van de fractie van D66 pleitten
overigens dat de met de invoering van het eigen risico in financiële zin te
verwachten positieve effect opnieuw geïnvesteerd zou worden in, in het
bijzonder, de zorgsector. Al met al meenden deze leden dat de invoering
van het eigen risico ertoe zal leiden dat het motto van de regering
omgevormd moet worden tot «ongelijke monniken en gelijke kappen». Bij
het kiezen tussen twee kwaden leek het deze leden voorshands beter om
dan hun keuze te bepalen op een verplicht eigen risico. En dus meenden
deze leden, alhoewel de achterliggende gedachte van de convergentie
hen aansprak, en alhoewel zij met de regering van oordeel waren dat
zorgverzekeraars in het verleden te terughoudend zijn geweest met
aanbieden van eigen risico's aan verzekerden, het voorliggende
wetsvoorstel een beetje als mosterd na de maaltijd komt. Tegen de
achtergrond van de maatschappelijke discussie over eigen risico's en de
in de politiek daarover uitgesproken wenselijkheden, heeft de door de
reg&ring voorgestelde tussenstap van invoering van een mogelijkheid tot
een vrijwillig eigen risico weinig zin, aldus deze leden.

De leden van de fractie van D66 wezen het voorgestelde
no-claimsysteem af. Hiermee wordt - nog meer dan met invoering van
een verplicht eigen risico - de solidariteitsgedachte ernstig ondergraven.
Ziek zijn wordt met een dergelijk systeem bestraft, terwijl gezond zijn
wordt beloond. Zou de regering haar overwegingen kunnen geven welke
geleid hebben tot het onderhavige voorstel van een no-claimsysteem?

De leden van de fractie van Groen Links hadden teleurgesteld en
verontrust kennisgenomen van het wetsvoorstel eigen risico sociale
ziektekostenverzekering. Zij vroegen de regering aan te geven hoe dit
wetsvoorstel zich verhoudt tot zijn plannen, geformuleerd in de Nota
Werken Aan Zorgvernieuwing waarin onder meer staat: «Voor ogen staat
een brede basisverzekering voor iedereen (ooktot uitdrukking komend in
de premiesolidariteit)». De Kamer heeft inmiddels besloten het
wetsvoorstel Modernisering Verpleging en Verzorging en Geestelijke
Gezondheidszorg (de derde fase van de stelselwijziging) niet meer in deze
regeringsperiode te behandelen. Dit betekent dat de brede basis–
verzekering er (in elk geval voorlopig) niet zal komen. Het functioneel
omschrijven van zorgaanspraken, waardoor schotten tussen aanbieders
zouden verdwijnen en het - veel meer dan nu - mogelijk zou worden zorg
op maat te leveren, gaat evenmin door. Zo ongeveer het enige wat de
regering wel voor elkaar dreigt te gaan krijgen in het kader van de
stelselherziening, is het laten toenemen van de eigen betalingen door de
burgers. In plaats van een toegenomen solidariteit tussen «rijk» en «arm»
en tussen «zieken» en «gezonden» is er met dit wetsvoorstel, waarin een
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vrijwillig eigen risico en no-claim mogelijk worden gemaakt, juist sprake
van terugdringing van solidariteit. De aan het woord zijnde leden vroegen
de regering in te gaan op het solidariteitsaspect van dit wetsvoorstel,
gerelateerd aan zijn eerder verwoorde streven naar «premiesolidariteit».

De aan het woord zijnde leden sloten aan bij de vraag van de Landelijke
Huisartsen Vereniging of een zo principiële wijziging als met het
wetsvoorstel wordt beoogd, wel geïsoleerd kan worden behandeld en
geëffectueerd. Over de verdergaande modernisering van de gezond–
heidszorg is veel onduidelijkheid. Inmiddels is er ook een advies van de
commissie-Biesheuvel, waarin wordt aangetoond dat een complex van
maatregelen nodig is. De regerincj heeft zich eerder een tegenstander
getoond van soortgelijke geïsoleerde ontwikkelingen. Wat is het oordeel
van de regering over de stelling dat de in het wetsvoorstel neergelegde
maatregelen te geïsoleerd ingevoerd dreigen te worden?

Op blz. 2 van de memorie van toelichting wordt gesteld: «In de politieke
en maatschappelijke discussie over de stelselwijziging is (...) geleidelijk
aan een grotere nadruk komen te liggen op de eigen financiële betrok–
kenheid van de verzekerden». In de politieke discussie over de finan–
ciering van de gezondheidszorg is de nadruk inderdaad steeds meer
gelegd op eigen betalingen door verzekerden. In de maatschappelijke
discussie is dat echter geenszins het gevai, zo hadden deze leden
geconstateerd. Het onderzoek «Barometer modernisering gezond–
heidszorg» dat in opdracht van WVC is uitgevoerd, heeft onder meer tot
de conclusie geleid dat «de Nederlander in aanleg solidair is en vindt dat
de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk moet zijn: 75 procent van
de ondervraagden vindt dat gezonden moeten meebetalen voor chronisch
zieken. Jongeren moeten meebetalen voor ouderen». Andere onder–
zoeken (VNZ en NPCF) bevestigen dit beeld. Waarop baseert de regering
de stelling dat in de maatschappelijke discussie een grotere nadruk is
komen te liggen op de eigen financiële betrokkenheid van de verze–
kerden? Is zij met de leden van de fractie van Groen Links van mening dat
er voldoende draagvlak in de samenleving bestaat voor een verregaande
vorm van solidariteit op het gebied van de ziektekosten?

De leden van de fractie van Groen Links vroegen de regering aan te
geven op welke wijze eigen betalingen zullen leiden tot «een doelmatiger,
kostenbewust en gepast gebruik van zorg. Is de regering het met deze
leden eens dat eigen betalingen ervoor zorgen dat degenen die een naar
verhouding groter beroep moeten doen op zorgvoorzieningen uiteindelijk
zwaardere financiële lasten moeten dragen? Is de regering het ook met
deze leden eens dat voor een grote groep patiënten er geen keus bestaat,
omdat zij een beroep moéten doen op de gezondheidszorg? Deelt de
regering dan ook de conclusie dat premievoordeel dat gekoppeld is aan
het nemen van een eigen risico alleen is voorbehouden aan mensen die
geen of weinig gebruik maken van zorgvoorzieningen?

De leden van de fractie van Groen Links hadden geconstateerd dat in de
memorie van toelichting niet wordt ingegaan op het kostenbeheersende
effect van het vrijwillig eigen risico en het no-claimsysteem. Kan de
regering met betrouwbare cijfers aantonen wat het effect is op het terrein
van de kostenbeheersing?

De aan het woord zijnde leden vroegen de regering nog eens uit te
leggen waarom niet de voorkeur gegeven is aan een verplicht eigen risico.
Is de regering met deze leden van mening dat bij een verplicht eigen risico
de solidariteit tussen verzekerden beter gewaarborgd is dan bij een
vrijwillig eigen risico.
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De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel en de bijbehorende toelichting. Zij constateerden dat
het voorstel een uitwerking is van het gevraagde in de gewijzigde motie
Kamp en Dees. Een van de uitgangspunten bij de modernisering van het
zorgstelsel is naar de mening van de leden van de SGP-fractie dat meer
accent moet worderi gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de
verzekerden. Daartoe is een stelsel van eigen betalingen een geëigend
instrument, uiteraard onder de voorwaarde dat de toegankelijkheid van de
zorg gewaarborgd blijft. Enerzijds juichten deze leden het wetsvoorstel ten
principale toe, aangezien hierdoor de eigen verantwoordelijkheid gestalte
kan worden gegeven. Anderzijds betreurden deze leden het dat het
wetsvoorstel niet bezien kan worden in onderlinge samenhang met
andere elementen uit de beoogde modernisering, namelijk de omvang en
samenstelling van het basispakket, waarin naar hun oordeel de noodzake–
lijke vormen van zorg zouden moeten worden opgenomen.

Het was de leden van de SGP-fractie opgevallen dat zowel de Nationale
Raad voor de Volksgezondheid als de Ziekenfondsraad om een aantal
redenen per saldo opteren voor het invoeren van een verplicht eigen
risico. In dit verband vroegen deze leden of de Europeesrechtelijke
aspecten aan het wetsvoorstel de doorslag hebben gegeven om af te zien
van een invoering van een verplicht eigen risico, dan wel dat de in beide
adviezen aangegeven argumenten voor een ander systeem van grote
betekenis zijn geweest voor de keuze van de regering tot het invoeren van
een vrijwillig eigen risico in de sociaie ziektekostenverzekering. Voor deze
leden moest onomstotelijk vaststaan dat de weg naar een verplicht eigen
risico op dit ogenblik niet hegaanbaar is.

Gegeven deze omstandigheden onderschreven de leden van de
SGP-fractie de stelling van de regering dat een verzekerde bescherming
moet worden geboden tegen het ondoordacht aanvaarden van een eigen
risico. Deze leden vonden de mogelijkheid tot het hanteren van een
no-claim-systeem erg beknopttoegelicht. Gaarne zagen zij een meer
concrete uitwerking hiervan tegemoet.

De leden van de SGP-fractie merkten op dat zij hadden verwacht dat
meer uitgebreid aandacht zou worden geschonken aan de financiële
gevolgen voor de inkomens van groepen verzekerden. Hierbij riepen zij in
herinnering dat een– en andermaal aandacht is geschonken aan de
cumulatie-effecten van eigen betalingen, terwijl anderzijds het om
financiële redenen niet kunnen nemen van een eigen risico een lasten–
verzwarend effect geeft. Zij achtten een algemene aanduiding in de eerste
alinea's van paragraaf 6 wel erg summier en zagen dan ook gaarne nadere
informatie hierover tegemoet. Voorts hadden deze leden nog niet een
nauwkeurig beeld gekregen van de administratieve lasten voor de
verzekeraars. Er is een premiereductiemodel, maar deze leden vroegen
zich af of hiermee ook alle financiële belemmeringen voor verzekeraars
zijn ondervangen tot invoering van een eigen risico. Hierbij wezen deze
leden op correspondentie tussen de zorgverzekeraars en de Zieken–
fondsraad, waaruit voor hen het beeld opkwam van aanzienlijke tekorten
voor het Algemeen fonds bijzondere ziektekosten, die in een latere fase
weer moeten worden bekostigd door alle verzekerden. Graag ontvingen
de leden van de SGP-fractie hierover duidelijkheid.

De leden van de GPV-fractie hadden kennisgenomen van het onder–
havige wetsvoorstel. Op een aantal punten hadden deze leden behoefte
aan opheldering.

Deze leden vroegen in hoeverre de invoering van een vrijwillig eigen
risico zonder meer valt te verenigen met de verdere voortgang van de
modernisering van het ziektekostenstelsel. De wegen die voeren naar het
einddoel staan immers nog niet vast.
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Naar de mening van de leden van de GPV-fractie is de afhankelijkheid
van verzekerden zonder eigen risico van het financieel resultaat van de
verzekeringinstelling op overeenkomsten met eigen risico een kardinaal
punt in dit wetsvoorstel. Zij vroegen of het mogelijk is dat bij een
ongunstig financieel resultaat de verzekerden zonder eigen risico
geconfronteerd kunnen worden met een verhoging van de nominale
premie.

Voorts vroegen deze leden in hoeverre dit wetsvoorstel beantwoord aan
«een IZA-achtig systeem van eigen bijdragen» en ruimte biedt aan een
inkomensafhankelijk maximum voor eigen betalingen en eigen risico's.

De aan het woord zijnde leden vroegen ook naar de opvattingen van de
regering omtrent de (on)mogelijkheden van een restitutie (piep) systeem
voor gehandicapten.

Genoemde leden vroegen of, ingeval verzekeringsinstellingen kiezen
voor een strategie van risicoselectie door middel van verliesgevende
premiekortingen om zo zeer gezonde verzekerden aan te trekken, de te
verstrekken premiekortingen kunnen worden gebonden aan een
maximum.

De leden van de GPV-fractie vroegen wat de gevolgen kunnen zijn van
een marktgedrag van verzekeringsinstellingen waarbij de een na de ander,
vanwege concurrentie-overwegingen, besluit enkel ziektekostenpolissen
aan te bieden met een eigen risico, danwel verzekeringen zonder eigen
risico met een sterk verhoogde premie. Hoe reëel is de kans dat de
financiële consequenties hiervan gaan drukken op die verzekerden die
geen eigen risico wensen, bijvoorbeeld de chronisch zieken?

De leden van de GPV-fractie vroegen naar zekerheden die aan in het
bijzonder chronisch zieken, bejaarden en gehandicapten geboden kunnen
worden nu veel belangrijke parameters, van invloed op het uiteindelijke
financiële effect, uiterst onzeker zijn.

Het was deze leden niet duidelijk of verzekeringsinstellingen verplicht
kunnen worden aan ouderen en ongezonden, die een eigen risico
afsluiten, een hogere premiekorting aan te bieden dan aan jongeren en
gezonden die eenzelfde verzekering afsluiten. Is een opheffing van het
wettelijk verbod tot premiedifferentiatie in dit verband overwogen?

Deze leden vroegen voorts of de eventuele financiële voordelen, van het
aanbieden van ziektekostenverzekeringen met een eigen risico, gelijk zijn
voor ziekenfondsen en particuliere verzekeraars.

Het was de leden niet duidelijk of er een bepaalde standaard komt van
pakketten met een bijbehorende fictieve bijtelling en een minimum
voorwaarde voor de hoogte van het eigen risico.

De memorie van toelichting vermeldt op blz. 7 dat eigen betalingen over
het algemeen geen nadelige invloed hebben op de volksgezondheid,
behalve bij de lagere inkomensgroepen. De leden van de GPV-fractie
vroegen of de mogelijke cumulatieve effecten voor gehandicapten,
chronisch zieken, bejaarden en burgers voldoende zijn meegewogen bij
de totstandkoming van dit wetsvoorstel. Kan een overzicht gegeven
worden van cumulatieve effecten die kunnen optreden doordat één enkele
verzekerde zich geconfronteerd ziet met eigen bijdragen binnen de AWBZ,
voor thuishulp, geneesmiddelen, opvang en verpleging? Loopt er
momenteel onderzoek naar de cumulatieve effecten van deze en andere
relevante regelingen waarbij sprake is van eigen bijdragen?

Het was de genoemde leden geheel duidelijk op welke wijze mensen uit
lagere inkomensgroepen en zij die door cumulatie en meerkosten op een
laag inkomensniveau zitten in staat moeten worden geacht om eigen
betalingen «voorte schieten».

De genoemde leden achten het goed mogelijk dat de marktwerking er
toe kan leiden dat een vrijwillig eigen risico uiteindelijk neerkomt op een
verplicht eigen risico. Hoe waardeert de regering deze inschatting?

De leden van de GPV-fractie vroegen tot slot wat zich er tegen verzet op
dit moment géén vrijwillig eigen risico in te voeren nu reeds in de tweede
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helft van dit jaar de Herziene Code inzake sociale zekerheid geratificeerd
wordt en de regering op korte termijn geen bijzondere effecten van het
onderhavig wetsvoorstel verwacht, gelet op het smalle verstrekkingen–
pakket van dit moment in de AWBZ. Na ratificatie wordt immers de
invoering van een verplicht eigen risico mogelijk? Kan op deze wijze niet
beter tegemoet worden gekomen aan de bezwaren die kleven aan een
systematiek van vrijwillige eigen risico's, die met name voor chronisch
zieken en bejaarden extra financiële lasten met zich mee kan brengen?

Het lid van de RPF-fractie had met belangstelling van het onderhavige
wetsvoorstel kennisgenomen. Hij had begrepen dat dit voorstel er toe
strekt de mogelijkheden te verruimen voor verzekeringsinstellingen en
verzekerden om overeenkomsten af te sluiten, waarbij wordt overeenge–
komen om op vrijwillige basis een eigen risico aan te bieden met inbegrip
van de mogelijkheid om no-claim kortingen te geven. Hij stemde in
beginsel met deze keuze in, omdat met dit wetsvoorstel de financiële
verantwoordelijkheid van verzekerden wordt vergroot. Tevens kan het
naar zijn mening een prikkel zijn voor bewust gebruik van de
zorgvoorzieningen. Hoewel het lid van deze fractie het uitgangspunt van
het wetsvoorstel onderschreef, plaatste hij enige kritische kanttekeningen.

In zijn algemeenheid vond dit lid het belangrijk dat de eigen verant–
woordelijkheid in een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering wordt
benadrukt. De eigen verantwoordelijkheid kan uitgedrukt worden in de
vorm van eigen bijdragen en/of vrijwillige eigen risico's. Hij vroeg of het
vocrliggende wetsvoorstel niet te vroeg komt, omdat momenteel over de
verdergaande modernisering van het ziektekostenstelsel grote onduide–
lijkheid bestaat. Kan een zo belangrijke principiële wijziging als met dit
wetsvoorstel wel zo geïsoleerd worden behandeld nu het vervolgtraject
van de modernisering van het stelsel van de ziektekosten onbekend is?
Bovendien stelde hij vast dat de omvang van het basispakket, waarop
iedereen een beroep kan doen, nog niet is vastgesteid. Ook gaf hij aan dat
het onlangs verschenen rapport van de commissie-Biesheuvel laat zien
dat het nemen van een corr.plex van maatregelen nodig is, waaronder
prikkelende instrumenten die vooral de aanbieders van zorg moeten
aanzetten tot grotere doelmatigheid en doeltreffendheid in het medisch
handelen. In dit verband wees hij er ook op dat het wetsvoorstel Moderni–
sering Verpleging en Verzorging en Geestelijke Gezondheidszorg
(Kamerstuknr. 22 904) niet meer in deze regeringsperiode zal worden
behandeld.

Het lid van deze fractie meende dat een te forse stijging van de
nominale premie voor risicogroepen, hij dacht hierbij aan chronisch
zieken, moet worden tegengegaan. Chronisch zieken missen namelijk niet
alleen de mogelijkheid van een verlaagde nominale premie, maar het
gevaar dreigt dat zij ook worden geconfronteerd met verhoogde premies,
die het gevolg zijn van het feit dat de kosten door een kleine groep
mensen opgebracht moet worden aangezien de geïnde premies de
uitgaven zullen moeten dekken.

Ook vroeg hij om een reactie op een brief van de VNZ en het KLOZ,
waarin wordt gewezen op de negatieve financiële gevolgen van het
wetsvoorstel. Is de voorspelling van deze twee organisaties juist dat het
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten bij invoering van de voorge–
stelde maatregel te maken zal krijgen met grote tekorten? Zo ja, in welke
orde van grootte moet hierbij worden gedacht? In hoeverre moet ook
worden gevreesd, zoals VNZ en KLOZ aangeven, voor problemen voor
verzekeraars met een relatief duur verzekerdenbestand? Tevens infor–
meerde hij of kon worden ingegaan op de omvang en de locatie van het
kostenbeheersende effect van het vrijwillig eigen risico/no claim. Het
voordeel wat kan worden behaald in financiële zin voor de verzekerde bij
invoering van het eigen risico is zeer beperkt. Is het daarom niet te

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 567, nr. 5 14



verwachten dat het effect van de maatregel op het beroep op de collectief
gefinancierde zorg eveneens zeer gering zal zijn? Of anderzijds dat erg
weinig verzekerden gezien het geringe voordeel zullen opteren voor het
eigen risico?

Het lid van de RPF-fractie miste een toelichting op de positie van de
aanbieders die met iedere vorm van eigen risico te maken krijgen. Uit de
memorie van toelichting leidde het lid af dat er enige taakverzwaring kan
optreden waarover in de overeenkomsten tussen verzekeraars en
aanbieders van zorg afspraken kunnen worden gemaakt. Het was hem
niet duidelijk of de verzekeraars deze posten uit hun beheerskosten–
budgetten moeten financieren.

Hoewel in het onderhavige wetsvoorstel de mogelijkheid van een
aigemeen eigen risico wordt aangegeven, is het ook mogelijk om bij
algemene maatregel van bestuur specifieke zorgvormen te benoemen, die
voor een specifiek eigen risico in aanmerking kunnen komen. Aan welke
zorgvormen wordt in dit verband gedacht?

Wordt de mogelijkheid van een specifiek eigen risico voor
huisartsenhulp overwogen? Zo ja, loopt dan niet de poortwachtersfunctie
van de huisartsgeneeskunde gevaar?

In tegenstelling tot het Nederlandse Patiënten-/Consumenten Platform
NP/CF was dit lid geen voorstander van een verplicht eigen risico. Wel
vroeg hij in te gaan op de argumentatie van het NP/CF. Het NP/CF maakt
zich zorgen dat het grote maatschappelijke goed van de risicosolidariteit
haar draagvlak dreigt te verliezen wanneer de overheid het mogelijk
maakt dat mensen met een goede gezondheid zich gedeeltelijk onttrekken
aan het betalen van de zorg voor mensen met een minder goede
gezondheid.

Volgens het lid van deze fractie zullen in beginsel de eigen risico–
systemen moeten voldoen aan een financieel-administratieve uitvoering,
die niet fraudegevoelig is. Welke waarborgen kunnen daartoe worden
gegeven?

2. Internationale aspecten

De leden van de CDA-fractie vroegen of de regering tussen 15 juni 1992
- de datum waarop de nota «Weloverwogen verder» is verschenen - en 17
november 1993 - de datum waarop de regering de Kamer antwoord gaf
op een aantal naar aanleiding van bedoelde nota gestelde vragen
(Kamerstuk 22 393, nr. 44) - niet meer en forsere stappen had kunnen
ondernemen naar de Europese Raad dan wel de Europese Commissie toe
teneinde te komen tot een snellere ratificatie door Nederland van de
Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid? Welke stappen waren
volgens de bewindslieden nu nog vereist teneinde die ratificatie in de loop
van 1994 daadwerkelijk af te ronden? Kan de regering, zo wilden de leden
van de CDA-fractie thans weten, de sinds juni 1992 al bekende belemme–
ringen inzake de inpassing binnen het Europese communautaire recht niet
op een eerdertijdstip wegnemen, en kan zij de Kamer alsnog aangeven
welke stappen het sinds medio 1992 terzake heeft ondernomen?

De leden van de CDA-fractie waren vooral nog geïnteresseerd in de
argumenten van de regering voor de uitgesproken verwachting, dat na
bedoelde ratificatie de voor Nederland geldende internationale
normverdragen niet langer een belemmering zullen vormen voor de
invoering van een systeem van eigen betalingen, waaronder de ook door
de CDA-fractie gewenste verplichte eigen risico's.

Ook zagen de leden van de CDA-fractie graag de resultaten van de door
het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gehouden enquête
bij alle lidstaten van de Raad van Europa in gecomprimeerde vorm
binnenkort nog tegemoet.

Kan de regering de Kamer ook nog nader inlichten over de mogelijke
maatregelen tot 1 januari 1996 voor in het bijzonder de particuliere
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ziektekostenverzekeraars en de reactie terzake van de Europese
Commissie dan wel het Europese Hof van Justitie? Welke andere
gevolgen kan de regering nu voorzien voorde uitvoering van nog
beoogde maatregelen op het terrein van de stelselherziening ziektekosten,
ook qua ontwikkeling van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden–
ontwikkeling voor de zorgsector?

De leden van de WD-fractie zouden de implicatie van het verdrag van
Maastricht ten aanzien van de volksgezondheid nog eens gaarne
uiteengezet willen zien. In de opvatting van deze leden is voor wat betreft
de structuur en de financiering van de zorg primair het subsidiariteitsbe–
ginsel van toepassing. Wat is de precieze stand van zaken over de
Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid? Deze leden vroegen of
nader kan worden gespecificeerd wanneer in 1994 de ratificatie zou
kunnen geschieden.

Zou eens aangegeven kunnen worden waarom zowel bij de voorbe–
reiding als bij de totstandkoming van het memorandum van 17 november
1992 tussen VNZ/KLOZ en de regering niet reeds de inpassing binnen het
Europese communautaire recht van de invoering van verplichte eigen
bijdrage, waaronder een verplicht eigen risico, aan de orde is geweest?

Naar aanleiding van de uiteenzetting over mogelijke gedachtenvorming
bij de Europese Commissie vroegen de leden van de WD-fractie of de
weg die de regering wil volgen wel een begaanbare weg is. In dit verband
verwezen zij naar het vastgestelde verkiezingsprogramma 1994-1998 van
de WD, waarin niet is gekozen voor de optie van één basisverzekering
tegen ziektekosten, maar onderscheid gemaakt wordt tussen een sociale
verzekering voor onverzekerbare risico's en een verplichte particuliere
verzekering voor ziektekosten met de mogelijkheid van vrijwillige
aanvullende verzekering. Zou de door de WD voorgestane optie niet veel
meer passen in het Europese kader, zo vroegen deze leden.

Tegen de achtergrond van de Europeesrechtelijke consequenties
betwijfelden de leden van de fractie van D66 het nut van indiening van het
voorliggende wetsvoorstel. De regering heeft zich namelijk bereid
verklaard om de voorkeur van de Ziekenfondsraad en de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid voor een verplicht eigen risico in beginsel te
volgen, maar meent dat daartoe eerst de verdrags– en Europeesrechtelijke
belemmering die een eventuele invoering onmogelijk zouden kunnen
maken eerst naderte onderzoeken. Daarbij heeft de regering aangegeven
dat invoering van een verplicht eigen risico in de Ziekenfondswet naar alle
waarschijnlijkheid in ieder geval mogelijk zal zijn zodra de Herziene
Europese Code inzake sociale zekerheid - naar verwachting in 1994 - zal
zijn geratificeerd. Met betrekking tot de particuliere ziektekostenverzeke–
ringen geldt dat invoering van een verplicht eigen risico mogelijk niet of
slechts onder strikte randvoorwaarden zal kunnen worden geïntroduceerd
tegen de achtergrond van het communautaire recht. Heeft de regering de
eventuele in te voeren maatregel reeds officieel tertoetsing aan de
Europese Commissie voorgelegd en zo ja, wat is daarvan het resultaat
geweest? Waarom heeft de regering niet besloten om met de indiening
van het wetsvoorstel te wachten totdat in Europees verband meer
duidelijkheid is over mogelijke invoering van een verplicht eigen risico?

3. Maatregelen in Ziekenfondswet an AWBZ

De leden van de WD-fractie vroegen, gezien het feit dat de AWBZ reeds
de mogelijkheid kent van een algemeen risico voor alle vormen van zorg,
met daarnaast een specifiek eigen risico voor bepaalde vormen van zorg,
in welke mate hiervan gebruik gemaakt is. Deze leden stelden een
uitvoerige reactie op prijs over het bericht in het Parool van 17 februari
1994, inzake de tekorten bij ziekenfondsen en AWBZ (oplopend tot 3,6
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miljard voor het jaar 1994) alsmede de kritiek van de Ziekenfondsraad op
de ziekenfondsen zelf betreffende het niet gebruik maken van de
mogelijkheden van eigen risico's.

Het ontging de leden van de WD-fractie te enen male waarom het
onderhavige wetsvoorstel tegelijkertijd gebruikt wordt om de formulering
van aanspraken te veranderen. In hoeverre was en is dit nodig, zo vroegen
zij zich af. In dit verband hadden zij zich dan ook verbaasd over het nieuwe
artikel 8, waarbij als zij het goed zagen 4 keer een delegatiebepaling is
opgenomen. Een algemene maatregel van bestuur in artikel 8, eerste lid,
die aard, inhoud en omvang van de zorg zou moeten regelen had hen
verbaasd, gezien het bij de Kamer aanhangige wetsvoorstel 22 904,
waarin juist de aard, inhoud en omvang wettelijk worden vastgelegd.

De leden van de WD-fractie hadden kennisgenomen van de vrijheids–
graad die ziekenfondsen hebben bij het vaststellen van een nominale
premie. Mocht dit in theorie zo zijn, dat herinnerden de leden van de
WD-fractie de regering aan haar eigen pleidooien in het kader van het
koopkrdchtbeleid, deze nominale premie in de achterliggende jaren niet te
verhogen, met nadere woorden de praktijk van de regering is anders dan
het wetsvoorstel mogelijk maakt. Zij vroegen om een reactie hierover.

De leden van de fractie van D66 spraken hun voorkeur uit voor een
systeem van eigen betalingen per polis, in plaats van per persoon. Indien
dit technisch mogelijk is, is de regering dan bereid de wettekst aan te
passen om de verzekeraars de mogelijkheid te geven om een vrijwillig
eigen risico per polis aan te bieden?

De leden van de fractie van D66 vroegen de regering op welke wijze de
laagste sociaal-economische groep in onze samenleving aan haar
verplichtingen kan voldoen als haar zorgverzekeraar haar een restitutie–
systeem gaat opleggen. Op welke wijze kan zij aan de financiële middelen
komen om aan haar verplichtingen te voldoen die een dergelijk systeem
met zich meebrengt?

4. Financiële aspecten

De leden van de CDA-fractie vroegen hoe het staat met de ontwikkeling
van een premiereductiemodel voor de Ziekenfondswet. Is een dergelijk
model op tijd operationeel?

In het algemeen had het de leden van de PvdA-fractie verbaasd dat voor
een maatregel die zo duidelijk beargumenteerd wordt uit een oogpunt van
gepast gebruik elke kwantificering van beoogde besparingen ontbrak.
Verwijzingen naar het ongewisse karakter van eventuele besparingen van
dit wetsvoorstel zijn in de ogen van deze leden onvoldoende om een
dergelijk wetsvoorstel te rechtvaardigen. Dit gebrek aan informatie klemt
te meer daar VNZ en KLOZ in een eerste reactie al te kennen hebben
gegeven dat zij vooral premieverhoging voor de kwetsbare groepen
vrezen.

Die verwachting is niet zo vreemd als men bedenkt dat mensen die (nu
al) minder gebruiken zich aangetrokken voelen tot het nemen van een
eigen risico. Zij zullen thans al minder consumeren dan de bespaarde
nominale premies. Dat betekent dat de schadelast van de verzekeraar
vervolgens met minder zal dalen dan de premie-inkomsten zullen
afnemen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een stijging
van de kostenpost administratie en beheer, omdat het restitutiesysteem
onder meer veel meer handelingen vergt dan het naturasysteem. Dat
langs twee wegen opgelopen tekort moet dan vervolgens middels
verhoging van de nominale premie verhaald worden op diegenen die zich
geen eigen risico kunnen veroorloven, omdat hun gezondheidstoestand
dat niet toestaat.
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Er kunnen zich slechts twee uitzonderlijke situaties voordoen waarin er
wel premiedaling voor de anderen kan optreden. In het eerste geval
moeten de eigen risiconemers (macro gezien) hun situatie verkeerd
hebben ingeschat en moeten zij meer bestaande kosten maken dan de
gederfde nominale premie-inkomsten en de gestegen administratie– en
beheerskosten tezamen bedragen, willen de anderen een premiedaling
kunnen ondervinden.

In het tweede geval zouden de eigen risiconemers min of meer massaal
geen gebruik meer van de gezondheidszorg moeten maken waar zij dat
voorheen wel deden. Maar ook in die situatie zal dat mindere gebruik
gezien de administratieve belasting van het restitutiesysteem beduidend
meer moeten zijn dan de betaalde nominale premies.

De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden in de paragraaf
«financiële aspecten» een beschouwing gemist over de meerkosten die
verbonden zijn aan het restitutiesysteem. Ook de regering weet immers
dat de kosten van administratie– en beheer per verzekerde in de particu–
liere ziektekostenverzekering gemiddeld een factor 1,5 bedragen van de
administratie en beheerskosten per verzekerde in de ziekenfonds–
verzekering. Onderzoek naar kostenverschillen tussen de Verenigde Staten
en Canada had eveneens aangetoond dat het systeem van schadeverze–
kering gebaseerd op het principe van schade– afwikkeling via de verze–
kerde verantwoordelijk is voor fors hogere administratie– en beheers–
kosten dan in het Canadese gezondheidszorgsysteem.

Een restitutiestelsel vraagt om een kostenadministratie per verzekerde
en een afhandeling van schade-uitkeringen met een grotere hoeveelheid
administratieve handelingen dan in een naturastelsel noodzakelijk is. In
dat opzicht had het hen verbaasd dat er wordt gesproken van administra–
tieve besparingen die samenhangen met het aanbieden van een eigen
risico. Zij verzochten de regering nader die veronderstelde besparingen
toe te lichten, te kwantificeren en deze te plaatsen tegenover de toename
in administratieve belasting die een restitutiestelsel met zich meebrengt.
Bij die administratieve belasting wensten zij nadrukkelijk ook de
vergroting van de administratieve belasting van de zorgaanbieders te
betrekken.

Omdat deze leden grote zorgen hadden over de groei in administratieve
kosten vroegen zij de regering een separate schatting van de kosten te
verschaffen met betrekking tot het ombouwen of uitbreiden van de
administratie van ziekenfondsen ten einde een restitutiesysteem aan de
verzekerden te kunnen aanbieden. Deze leden brachten in herinnering dat
de administratie– en beheerskosten van de ziekenfondsen met 120 miljoen
moesten groeien om de nominale ziekenfondspremie in te kunnen voeren.
Een operatie waaraan heden ten dage nog geen enkele wezenlijke
opbrengst in termen van kostenbeheersing kan worden toegeschreven.

In de paragraaf financiële aspecten hadden zij verder een beschouwing
gemist over de beperkingen die een restitutiesysteem vanuit het oogpunt
van kostenbeheersing met zich meebrengt ten opzichte van het natura–
stelsel.

Het naturastelsel wordt gekenmerkt door de overeenkomsten tussen
verzekeraars en aanbieders die een daadwerkelijke beheersing van de
kosten middels onder meer een eenvoudige controle op volume–
afspraken mogelijk maakt. Deze leden konden zich niet aan de indruk
onttrekken dat aan dit soort beheersmatige aspecten geen aandacht is
besteed, omdat er blijkbaar eerder sprake is van het restitutiesysteem als
een soort geloofsartikel dan dat er een bedrijfsmatige beoordeling van de
gevolgen van de introductie van een restitutiesysteem in de ziekenfonds–
verzekering heeft plaatsgevonden.

Naar het oordeel van deze leden is nu juist het kenmerk van het
overeenkomstensysteem, dat verzekeraars inzicht verkrijgen in de totale
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activiteiten van aanbieders van zorg. De particuliere ziektekosten–
verzekeraars hebben op dit punt als gevolg van het restitutiesysteem een
informatieachterstand ten opzichte van ziekenfondsen.

Hier lijkt zich een parallel te ontwikkelen met de destijds voorgestelde
afschaffing van het regionaal verbindingskantoor in het kader van de
AWBZ. Uit een oogpunt van doelmatigheid is er eerst een landelijk
verbindingskantoor gestart voor particuliere ziektekostenverzekeraars en
worden er nu weer meer afspraken op regionaal niveau gemaakt.

De conclusie zou kunnen zijn dat in de praktijk, vanwege redenen van
prestige, allerlei goede dingen uit de wetgeving worden geschrapt die
vervolgens om bedrijfsmatige redenen weer worden opgebouwd.

Niet voor niets lijken zorgaanbieders en verzekeraars nogal terug–
houdend bij het introduceren van dit soort eigen risico's. Juist daar lijkt
het besef aanwezig dat er nauwelijks voordeel van een dergelijk eigen
risicosysteem te verwachten is. Deze leden vroegen met name aandacht
voor dit signaal omdat dit duidelijk maakt dat hier waarschijnlijk geen
sprake is van een daadwerkelijke en verantwoorde bijdrage aan kosten–
beheorsing. Dit soort signalen geefttevens voedsel aan geluiden dat het
hier meer om een «politiek speeltje» zou gaan, dan om een instrument
voor kostenbeheersing. Helaas moesten zij constateren dat de betrokken
zorgverzekeraars de discussie over eigen risico en eigen bijdragen als een
typisch politieke discussie zagen, met weinig relevante gevolgen voor de
omvang van de kosten onder gelijktijdige verzwaring van de administra–
tieve lasten. Deze leden wensten met nadruk slechts die instrumenten tot
gepast gebruik te overwegen, die in de praktijk dat doel ook werkelijk
dichterbij brengen, zonder dat daardoor schade aan gezondheid van
betrokkenen wordt toegebracht.

Zij verzochten de regering in het licht van de opmerkingen van deze
leden opnieuw te bezien wat de relevantie van dit wetsvoorstel is in relatie
tot de andere eigen bijdragen, de beoordeling van een verplicht eigen
risico, en de verwachte bijdrage aan de kostenbeheersing. Verder vroegen
zij nadrukkelijk om voorstellen met betrekking tot versterking van de
solidariteit.

De leden van de VVD-fractie brachten naar aanleiding van het
ingevoerde premiereductie-model voor de AWBZ per 1 januari 1994 hun
bezwaren ten aanzien van dit model nog eens naar voren, zoals die
destijds resulteerden in de verworpen motie Kamp. Zij namen kennis van
het voornemen om ook in de Ziekenfondswet een premiereductiemodel te
ontwikkelen. Hoever is de regering hiermee, en waar zal dit model uit
bestaan?

De leden van de fractie van D66 wilden graag de brief van VNZ/KLOZ
van 26 november jl. inzake het premiereductiemodel aan de orde stellen.
De verzekeraars geven in hun brief een zestal redenen aan waarom zij tot
dusverre geen vrijwillig eigen risico in de AWBZ hebben aangeboden. Het
nu door de regering voorgestelde premiereductiemodel lost slechts één
van de belemmeringen op die het invoeren van vrijwillige eigen risico's in
de AWBZ in de weg staan. Zou de regering op deze aangevoerde redenen
een reactie kunnen geven? Daarnaast maken de verzekeraars in hun brief
gewag van het feit dat de leden van de op initiatief van het ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het leven geroepen werkgroep
(WOVM) unaniem van mening waren dat met het model van WVC
«feitelijk geen oplossing voor de onderhavige problematiek werd geboden
en dat de nodige risico's aan dit systeem waren verbonden». Zou de
regering kunnen aangeven waarom zij - ondanks het bestaan van
genoemde bezwaren - heeft vastgehouden aan introductie van het
premiereductiemodel? Wat is de reactie van de regering op de door de
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verzekeraars voorspelde grote tekorten voor het Algemeen Fonds
Bijzondere Ziektekosten? Hoe kijkt de regering aan tegen de problemen
die voor verzekeraars met een relatief duur verzekerdenbestand rijzen?
Wanneer kan het advies van de Ziekenfondsraad naar aanleiding van de
brief van VNZ en KLOZ met daarop de reactie van de zijde van de regering
tegemoet worden gezien? Overigens zouden deze leden het op prijs
stellen indien de regering ook een reactie zou geven op de stelling van
Bakker, Van de Ven en Van Vliet (ESB, 1-12-1993): «dat het onvoldoende
functionerende normuitkeringenstelsel in wezen de wortel van het
probleem vormt. Indien er goed functionerende normuitkeringen zouden
zijn, dan zou er geen verevening en nacalculatie nodig zijn, dan zou de
fictieve bijtelling vari f 125 niet nodig zijn en dan zou risicoselectie niet
profijtelijk zijn».

5. Inwerkingtreding

De leden van de WD-fractie zouden gaarne uiteengezet krijgen waarom
een datum van inwerkingtreding niet expliciet is opgenomen in de
wetsartikelen.

6. Artikelen

Artikel 1, onderdeel L

De leden van de WD-fractie zouden gaarne uiteengezet zien hoe de
algemene maatrogel van bestuur in artikel 17 a, lid 1, onder b, te weten
een algemene maatregel van bestuur waarin geregeld wordt voor welke
zorg wel een eigen risico mag gelden, zich verhoudt tot de mogelijke
algemene maatregel van bestuur in artikel 8, tweede lid.

De voorzitter van de commissie,
Netelenbos

De griffier voor dit verslag,
Nava
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