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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samenstelling 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) 
 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 juni 2001 aangenomen 
door de Tweede Kamer.  De fractie van de VVD stemde tegen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdeel C artikel 3e, onderdeel DD 15b, Onderdeel E en artikel IX 
8 (Oudkerk c.s.) 
Met de voorgestelde wijziging krijgen alimentatiegerechtigden met een laag inkomen toegang 
tot het ziekenfonds. Door de verouderde systematiek van de Ziekenfondswet kan het nu 
voorkomen dat personen met een inkomen uit alimentatie dat op of net boven het 
bijstandsniveau ligt, toch aangewezen zijn op een particuliere ziektekostenverzekering. Zij 
zijn nu een te groot deel van het beschikbare inkomen kwijt aan een ziektekostenverzekering. 
Bovendien is sprake van rechtsongelijkheid ten opzichte van personen met een zelfde (of 
hoger) inkomen uit loon, winst of uitkering. Met de voorgestelde wijziging is het ontvangen 
van alimentatie op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting, 
rechtsgrond voor verzekering ingevolge de Ziekenfondswet, indien betrokkene voordien 
medeverzekerd was ingevolge de Ziekenfondswet. Degene die alimentatie ontvangt (de 
alimentatie-genietende) is van rechtswege verzekerd. Alimentatie kan zowel in de 
vorm van een uitkering als in de vorm van een verstrekking worden genoten. Om te voldoen 
aan de voorwaarde voor ziekenfondsverzekering mag het verzamelinkomen van de 
alimentatiegenietende niet meer bedragen dan f 42 000. Degene die ingevolge deze bepaling 
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ziekenfondsverzekerd is, kan, indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor 
medeverzekering, ook meeverzekerde kinderen hebben. Uitvoering geschiedt door de 
ziekenfondsen. De premie wordt geheven over de alimentatie. Voorts is in een 
overgangsbepaling voor personen die reeds alimentatie ontvangen, en van wie het inkomen 
niet meer bedraagt dan het tot een jaarbedrag herleide minimumloon per maand, bedoeld in 
artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in 
wezen geregeld, dat deze personen geacht worden te voldoen aan het bepaalde in artikel 3e 
van de Ziekenfondswet. Dit is bereikt door de voorwaarde van artikel 3e, eerste lid, onderdeel 
b, Ziekenfondswet, voor deze personen buiten toepassing te verklaren. In de (tijdelijke) 
overgangsregeling voor personen die reeds alimentatie genieten is gekozen voor een nieuwe 
inkomensgrens omdat het doel van de voorgestelde wijziging, toegang tot het ziekenfonds 
voor de laagste inkomens, op deze wijze wordt gerealiseerd zonder dat andere groepen 
worden benadeeld. De nieuwe instroom in het ziekenfonds wordt dus beperkt tot die groep die 
dat, gezien het inkomen, het meest nodig heeft. Voor degene die reeds alimentatiegenietend is 
op de dag waarop onderdeel CC in werking treedt, geldt de grondslag voor 
ziekenfondsverzekering vanaf dat moment. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
Artikel I onderdeel E 
10 (Hermann) 
De voorgestelde wijziging van artikel 7 strekt er toe tegemoet te komen aan administratieve 
en uitvoeringstechnische problemen van de particuliere verzekeraars en de ziekenfondsen. Of 
de wijziging de problemen zal opheffen is dubieus. Door de wijziging kunnen echter 
onduidelijkheden en onzekerheid voor verzekerden ontstaan. Ten eerste heeft de verzekerde 
tussen het moment waarop de ziekenfondsverzekering van rechtswege ingaat en het moment 
van daadwerkelijke inschrijving in de praktijk geen aanspreekbare verzekeraar. Ten tweede is 
de gekozen constructie om het recht op het surplusdeel te waarborgen ingewikkeld en 
tegenstrijdig. Artikel 7 houdt in dat de particuliere verzekeraar de gehele verzekering van af 
het moment van de ingang van rechtswege mag beëindigen maar artikel 7 geeft aan dat hij 
wel aansprakelijk blijft voor het surplusdeel. Aangezien het huidige artikel 7 door de direct 
belanghebbenden, te weten de verzekerden, als een heldere en rechtszekere wijze van doen 
wordt ervaren, stellen wij voor de voorgestelde wijziging te laten vervallen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en CDA 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel AA, onderdeel C, onderdeel E, IX 
12 (Van Blerck-Woerdman) 
Met de voorgestelde wijziging wordt bewerkstelligd dat personen van jonger dan 18 jaar geen 
hoofdverzekerde op grond van de Ziekenfondsverzekering kunnen worden. In plaats daarvan 
blijven zij indien zij thuis wonen of zelfstandig wonen maar in belangrijke mate door de 
hoofdverzekerde worden onderhouden, medeverzekerd. Een dergelijke jongere zal, omdat hij 
niet hoofdverzekerd is, ook geen nominale premie verschuldigd zijn. De overgangsbepaling 
leidt ertoe dat die 16- en 17-jarigen, die op de datum van inwerkingtreding van de betrokken 
onderdelen reeds hoofdverzekerde zijn, dat blijven. De uitvoeringslasten zouden teveel 
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stijgen, indien deze personen vanaf deze datum weer als medeverzekerden zouden moeten 
worden beschouwd. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 7 
11 (Dankers) 
Met de voorgestelde wijziging wordt beoogd de administratieve overgang van particuliere 
naar ziekenfondsverzekering te vereenvoudigen. Op het moment dat de 
ziekenfondsverzekering van rechtswege ontstaat, heeft de verzekerde 60 dagen om zich aan te 
melden bij het ziekenfonds van keuze. Ondertussen blijft de particuliere verzekering van 
kracht. Deze wordt beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin de inschrijving als verzekerde bij een ziekenfonds is aangemeld. De 
procentuele premie kan ingehouden worden per datum ingang verzekering, maar mocht de 
werkgever dit te gecompliceerd vinden, dan kan de procentuele premie alvast ingehouden 
worden en vervolgens gerestitueerd worden door het ziekenfonds aan de verzekerde. 
Ingetrokken. 


