
27 586 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)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DANKERS
Ontvangen 22 mei 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

1. Een overeenkomst met betrekking tot de verzekering van genees-
kundige verzorging of de kosten daarvan, gesloten door degene die als
verzekerde bij een ziekenfonds wordt ingeschreven, vervalt met ingang
van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de
inschrijving als verzekerde bij een ziekenfonds is aangemeld. De
aanmelding bedoeld in de eerste volzin heeft plaats binnen zestig dagen
nadat de verzekering ingevolge deze wet is ingegaan.

2. De premie, die is vooruitbetaald op grond van een overeenkomst die
ingevolge het eerste lid is vervallen, wordt door de verzekeraar naar
evenredigheid van het vervallen gedeelte der overeenkomst terugbetaald
onder inhouding van ten hoogste 25 procent van het terug te betalen
bedrag voor administratiekosten. Indien de aanmelding, bedoeld in het
eerste lid, is gedaan binnen de in dat lid genoemde termijn heeft geen
inhouding voor administratiekosten plaats.

3. De door werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden procentuele
premie over de periode voorafgaand aan de maand waarin de verzekering
ingevolge deze wet van kracht wordt, wordt door het ziekenfonds aan de
verzekerde na overlegging van de loongegevens terugbetaald.

Toelichting

Met de voorgestelde wijziging wordt beoogd de administratieve
overgang van particuliere naar ziekenfondsverzekering te vereenvou-
digen. 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
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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.

Dankers
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