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23823 Wijziging Besluit zorgaanspraken bijzondere
ziektekostenverzekering, in verband met
aanpassing van een aantal algemene
maatregelen van bestuur aan de Welzijnswet
1994

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EIM
CULTUUR

Ter griffie van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal ontvangen op 17 augustus
1994.
De wens dat het in de maatregel geregelde
onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door
één van beide Kamers te kennen worden
gegeven uiterlijk 5 oktober 1994.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

Rijswijk, 16 augustus 1994

Op grond van artikel 6, achtste lid, van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) wordt hierbij het Besluit van 4 juli 1994, houdende
aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de
Welzijnswet 1994, zoals dat geplaatst is in Staatsblad 533, aan u overge–
legd1. Dit besluit voorziet in wijzigingen in diverse algemene maatregelen
van bestuur in verband met de herziene Welzijnswet. Een van de
wijzigingen betreft artikel 2, eerste lid, van het Besluit zorgaanspraken
bijzondere ziektekostenverzekering. In verband met de noodzakelijke
wijziging is voor deze bepaling gekozen voor de kortere formulering zoals
die is opgenomen in het voorstel van wet houdende wettelijke regeling
van aanspraak op zorg in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en
wijziging van enige andere wetten (Kamerstukken II 1992/93, 22 904, nr. 7).

Gezien het zomerreces van de beide Kamers der Staten-Generaal stel ik
u voor om 5 september 1994 als datum van overlegging te beschouwen,
zoals ik dat ook heb voorgesteld met betrekking tot de op 15 juli 1994 door
de beide Kamers ontvangen wijziging van het Besluit zorgaanspraken
bijzondere ziektekostenverzekering met het Besluit van 17 juni 1994, Stb.
466 (Kamerstukken 1/2 1993/94, 23 783, nrs. 409 en 1). Ingevolge
voornoemde bepaling wordt een koninklijk besluittot inwerkingtreding
van het Besluit van 4 juli 1994 eerst genomen nadat 30 dagen vanaf deze
overlegging zijn verstreken. Deze termijn van 30 dagen gaat dus op 5
september 1994 in.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
J. M. M. Ritzen

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen–
taire Documentatie.
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