
27 5861 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)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport

Den Haag, 31 oktober 2001

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Knelpunten in de Eerste
Kamer heb ik toegezegd uw Vaste Commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport te informeren over de uitkomst van het overleg tussen bij
de implementatie van de ziekenfondsverzekering voor alimentatie-
genietenden betrokken partijen.

Met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) en het Ministerie van Financiën heeft met grote inzet van
alle betrokken partijen intensief ambtelijk overleg plaatsgevonden over de
wijze waarop de uitvoering van de ziekenfondsverzekering voor deze
groep personen vorm kon worden gegeven.
De «Regeling ziekenfondsverzekering alimentatiegenietenden»2 die u
bijgaand aantreft vormt het resultaat van dit overleg. Alle betrokken
partijen kunnen zich in de regeling vinden en achten deze uitvoerbaar.

Omstreeks medio november zal de reeds bij de rijksbelastingdienst
bekende groep alimentatiegenietenden persoonlijk geïnformeerd worden
over de nieuwe grondslag voor ziekenfondsverzekering. De ziekenfondsen
zullen begin november geïnformeerd worden. Daarnaast zal in dezelfde
periode aan diverse doelgroepgerichte kanalen informatie verstrekt
worden over de nieuwe ziekenfondsverzekering voor alimentatie-
genietenden, zoals bijvoorbeeld aan de advocatuur en aan sociaal
raadslieden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de reguliere kanalen
die ter beschikking staan.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
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1 De vorige stukken inzake dit wetsvoorstel
zijn gedrukt onder EK nrs. 300, 300a, 300b,
300c en 300d, vergaderjaar 2000–2001.
2 Dit stuk is ter inzage gelegd op het Centraal
Informatiepunt onder griffienr. 127222.1.
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