
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN F.H.C. BAKERMANS TE
GELDROP BETREFFENDE ZIEKENFONDSVERZEKERING
Vastgesteld 27 mei 2003

De commissie2, gelet op de door de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat zij, haar echtgenoot en kinderen
niet langer verzekerd zijn krachtens de Ziekenfondswet maar zijn
aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering, omdat het
verzamelinkomen van haar echtgenoot de in de wet opgenomen
inkomensgrens heeft overschreden,

dat het verzamelinkomen van haar echtgenoot bestaat uit loon uit arbeid
en winst uit onderneming;

dat, voorzover adressante er bezwaar tegen heeft dat de belastingdienst
activiteiten van haar echtgenoot als bedrijfsactiviteiten beschouwt en haar
echtgenoot als zelfstandig ondernemer aanmerkt terwijl het haars inziens
om het beoefenen van een hobby gaat, daarover in beroep het oordeel
van de rechter kan worden gevraagd,

dat, voorzover adressante bezwaar heeft tegen het principe dat in het
kader van de Ziekenfondsverzekering het totaal van alle inkomens-
elementen ofwel het verzamelinkomen in ogenschouw wordt genomen en
niet alle inkomenselementen afzonderlijk, de wetgever hiervoor bewust
heeft gekozen en ook niet valt in te zien waarom voor personen met méér
inkomensbronnen een andere maatstaf zou moeten gelden dan voor
personen met één inkomensbron;

van oordeel,

dat er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te
treden,
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA) (voorzitter), Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).
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stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Stevens

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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