
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
   

    

    

    

    

Postbus 20350 
2500 EJ  DEN HAAG 
Telefoon (070) 340 79 11 
Fax (070) 340 78 34 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het postadres met 
vermelding van de datum en 
het kenmerk van deze brief. 

Internetadres: 
www.minvws.nl 

 
 

 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur 
van het College voor zorgverzekeringen 
Postbus 320 
1110 AH  DIEMEN 
 
 
 

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 

Z/VV-2842015     
Onderwerp Bijlage(n) Uw brief  

Geen eigen bijdrage voor AWBZ-zorg bij  
arbeidsongeval of beroepsziekte 

 
 

 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Zoals u bekend is, is Nederland partij bij de Europese Code inzake sociale zekerheid, een 
normverdrag van de Raad van Europa. 
Ingevolge deel VI (Arbeidsongevallen en beroepsziekten) van die Code, zijn eigen bijdragen niet 
toegestaan indien een werknemer medische zorg als bedoeld in deel VI van die Code nodig heeft 
ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte. De Centrale Raad van Beroep heeft op 8 
september 2006 aan dat onderdeel rechtstreekse werking toegekend. 
 
Met circulaire van 25 januari 2007 (kenmerk VZU/26103289) heeft u de zorgkantoren en het CAK 
van deze uitspraak en zijn gevolgen voor de zorggebonden eigen bijdragen AWBZ in kennis 
gesteld.  
 
Inmiddels heeft de regering deel VI van de Code opgezegd. De opzegging is van kracht 
geworden op 17 maart 2008. De Tweede Kamer heeft met de opzegging van deel VI van de 
Code ingestemd, de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot goedkeuring van de opzegging van 
deel VI van de Code in behandeling. 
Hoewel Nederland formeel niet meer aan deel VI van de Code is gebonden, bestaat nog altijd 
een kans dat deze opzegging, indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel alsnog zou verwerpen, 
moet worden teruggedraaid. In verband daarmee heb ik de zowel de Tweede als de Eerste 
Kamer toegezegd, dat de inwerkingtreding van de opzegging vooralsnog geen gevolgen heeft 
voor de uitvoering door het CAK en zorgkantoren van uw circulaire van 
25 januari 2007, met betrekking tot verzoeken om vrijstelling van eigen bijdragen voor AWBZ-
zorg bij arbeidsongeval of beroepsziekte, in ieder geval zolang het wetsvoorstel tot goedkeuring 
van de opzegging van deel VI, niet in werking is getreden. 
 
Met ingang van de dag van inwerkingtreding van het wetsvoorstel (de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst) hoeven aanvragen niet meer in behandeling 
te worden genomen, respectievelijk kunnen ingediende aanvragen worden afgewezen. 
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient naar mijn mening voor reeds 
gehonoreerde verzoeken een redelijke overgangstermijn gehanteerd te worden. Van belang 
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daarbij is dat in dat geval de betrokkenen ruim van tevoren goed worden geïnformeerd over het 
feit dat zij als gevolg van het eindigen van de verdragsgebondenheid van Nederland aan deel VI 
van de Europese Code inzake sociale zekerheid, wederom eigen-bijdrage-plichtig worden en 
wanneer dat zal zijn. 
 
In het geval de Eerste Kamer het wetsvoorstel zou verwerpen moet ik mij beraden welke 
wetgevende stappen dan genomen moeten worden. In dat geval blijft uw circulaire van 
25 januari 2007 eveneens vooralsnog van kracht. Ik zal u dan daarover informeren.  
Ingeval de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, zal ik u eveneens informeren en aangeven 
welke overgangsperiode mij dan redelijk voorkomt. In dat geval is het van belang dat betrokken 
verzekerden zo snel mogelijk geïnformeerd worden.  
 
Ik verzoek u het CAK, de zorgverzekeraars en de zorgkantoren van de inhoud van deze brief in 
kennis te stellen en hen te verzoeken hiervan goede nota te nemen. 
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