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Besluit van 4 september 2001 tot vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel
I, onderdeel B, subonderdeel 2, van de wet van
16 juli 2001, houdende wijziging van de
Ziekenfondswet in verband met samentelling
van uitkeringstijdvakken ingevolge de
Werkloosheidswet voor de toepassing van
artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet,
administratieve vereenvoudiging van de
overgang van een particuliere
ziektekostenverzekering naar de
ziekenfondsverzekering en afschaffing van de
nominale ziekenfondspremie voor personen
jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet)
(Stb. 2001, 386)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 27 augustus 2001, kenmerk Z/VV-2208011;

Gelet op artikel X van de wet van 16 juli 2001, houdende wijziging van
de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken
ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste
lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de
overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de
ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale zieken-
fondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten
Ziekenfondswet) (Stb. 2001, 386);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2, van de wet van 16 juli 2001,
houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling
van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de
toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve
vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverze-
kering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale
ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten
Ziekenfondswet) (Stb. 2001, 386) treedt in werking met ingang van de dag
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na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt
geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 september 2001
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achttiende september 2001

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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