
28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere
wetten, in verband met herziening van het
overeenkomstenstelsel in de sociale
ziektenkostenverzekering alsmede enkele
andere wijzigingen (Wet herziening
overeenkomstenstelsel zorg)

L BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2005

Naar aanleiding van uw verzoek om te bevestigen dat de Restitutie-AMvB
op grond van het nieuwe artikel 11 van de Ziekenfondswet ultimo 2005
eindigt, deel ik u het volgende mee.

Het «Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet» zal inderdaad als gevolg van
het intrekken van de Ziekenfondswet door de inwerkingtreding van de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Invoerings- en aanpassingswet Zvw,
vervallen.
Ik ben gaarne bereid om bij de komende behandeling van de Zvw nader
met u van gedachten te wisselen over restitutie in de ziektekostenverze-
kering.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst
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BIJLAGE BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Den Haag, 24 februari 2005

Naar aanleiding van uw brief d.d. 9 februari 2005 (28 994 ek-K), met
betrekking tot het concept voor een restitutie AMvB HOZ, is de vaste
commissie voor VWS van mening dat de vragen in onvoldoende mate zijn
beantwoord. Dit klemt temeer omdat de onderhavige materie ook van
belang is bij de komende beoordeling van de zorgverzekeringswet.
Anderzijds realiseert de commissie zich dat inwerkingtreding van deze
AMvB van belang is voor het veld van met name de medisch specialis-
tische zorg en de door fysiotherapeuten te verlenen zorg. Voorts dat deze
AMvB een looptijd heeft tot inwerkingtreding van de ZVW, derhalve eind
2005.
Alles overwegende heeft de commissie het volgende voorstel aan u.

De commissie ziet af van verdere behandeling van de betreffende concept
AMvB indien uwerzijds bevestigd wordt dat deze eindigt ultimo 2005 en u
bereid bent bij de komende behandeling van de ZVW hierover verder van
gedachten te wisselen.

De voorzitter van de commissie,
J. van Leeuwen
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