
Amendementen zijn in de volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of 
overgenomen amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.  

 

 

[LOGO]  Den Haag, 28 november 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor VWS  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25687 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de 

ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet)  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 november 1997 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 

Art I ond E 
9 (Van Boxtel) 
Ondergetekende acht het ongewenst dat inkomensgegevens van verzekerden bekend zijn bij de 
ziekenfondsen. Dit amendement strekt ertoe de Sociale Verzekeringsbank de inkomenstoets te laten 
verrichten aan de hand van het vastgesteld belastbaar inkomen. De beschikking van de Sociale 
Verzkeringsband bevat dan geen inkomensgegevens maar slechts de verklaring dat verzekerde al 
dan niet voldoet aan de inkomenseis. Bij ministeriële regeling worden terzake nadere regels gesteld. 
Aangenomen. Voor: GL SP PvdA D66 GPV SGP RPF CDA GN AOV CD Hendriks 
 

Art I 
10 (Kamp) 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat voortaan niet langer indexering van de loongrens en 
de inkomensgrens plaatsvindt. Gelet op het feit dat indexering voor 1998 reeds overeenkomstig de 
wettelijke regels heeft plaatsgevonden, zal dit voor het eerst effect hebben per 1 januari 1999. 
Verworpen. Voor: VVD CD 
 
Art I ond C 
11 (Kamp) 
Ondergetekende acht het uit een oogpunt van gelijke behandeling wenselijk dat ook voor personen 
van wie de ziekenfondsverzekering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd wordt geprolongeerd 
op grond van artikel 3, eerste lid, onder c, ("blijf zitten waar je zit") de inkomensgrens van f 39 550 
zal gelden. Aangezien het inkomen over het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, geen 
goed beeld oplevert van de inkomenspositie van betrokkene, wordt voorzien in een inkomenstoets 
zo snel mogelijk na het bereiken van de leeftijd van 67 jaar; daarbij wordt dan gekeken naar het 
inkomen van de verzekerde en zijn echtgenote in het jaar waarin hij 66 jaar oud was. Het 
ziekenfonds waarbij hij is ingeschreven, wordt verplicht die inkomenstoets uit te voeren; daartoe 
biedt artikel 73b van de ZFW voldoende  basis. In de voorgestelde toevoeging aan artikel 3, 
zevende lid, wordt bepaald dat de verzekering eindigt met ingang van de eerste dag van de tweede 
maand nadat de verzekerde van het resultaat van de toets op de hoogte is gebracht. 
Verworpen. Voor: VVD CDA AOV CD Hendriks 
 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN   

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN  


