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Besluit van 20 december 1995, houdende
vaststelling van de verdeling van de procentuele
ziekenfondspremie over werkgever en
werknemer (Besluit verdeling procentuele
ziekenfondspremie 1996)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 28 november 1995, VMP/FAV-954087, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet;
Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad (adviezen van 22 juni 1995,
SEA/23685/95, en van 23 november 1995, SEA/47619/95);
De Raad van State gehoord (advies van 14 december 1995, nr.
W13.95.0651);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 19 december 1995, VMP/FAV-954458, uitgebracht in
overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 1996 is van de procentuele premie, bedoeld in
artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, 165/700 deel
verschuldigd door de verzekerde en 535/700 deel door de werkgever. Van
de procentuele premie voor verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid,
tweede volzin, van de Ziekenfondswet, is 1/2 deel verschuldigd door de
verzekerde en 1/2 deel door de werkgever.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verdeling procentuele
ziekenfondspremie 1996.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.
Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 31 december 1995, treedt het in werking met ingang van de
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Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 9 januari 1996, nr. 6.

dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 december 1995
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995
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NOTA VAN TOELICHTING
De eerste volzin van artikel 1 van het onderhavige besluit bepaalt welke
de verdeling is tussen het werknemers- en het werkgeversdeel van de in
artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet bedoelde
procentuele premie. Voor de vaststelling van het werknemers- en het
werkgeversdeel is uitgangspunt geweest de oorspronkelijke evenredige
verdeling van de totale lasten met inbegrip van de in 1989 en 1992 naar de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgehevelde verstrekkingen, in
samenhang met de rechtstreeks bij de verzekerden te heffen nominale
premie op grond van artikel 17, eerste lid, van de Ziekenfondswet en
rekening houdend met aangebrachte verschuivingen tussen de
financieringsaandelen van werkgevers respectievelijk werknemers.
Voorts is bij de premieheffing en bij de verdeling van het percentage
tussen werkgevers en werknemers een tweetal met ingang van 1 januari
1996 te effectueren maatregelen betrokken. De eerste maatregel betreft de
afschaffing van de franchise ten aanzien van het werkgeversdeel in de
procentuele ziekenfondspremie. Deze maatregel vindt zijn neerslag in een
wetsvoorstel inzake – eveneens met ingang van 1 januari 1996 tot stand te
brengen – vermindering van afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen, dat bij koninklijke boodschap van 18 oktober 1995 is
aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II,
1995–1996, 24 458). In verband met de voorgenomen afschaffing van de
bedoelde franchise is in de premiestelling rekening gehouden met een
verlaging van het percentage voor werkgevers met 1,95%-punt.
Een tweede maatregel waarmee rekening is gehouden betreft de
terugheveling van een aantal zorgaanspraken uit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten naar de ziekenfondsverzekering, de publiekrechtelijke en de particuliere ziektekostenverzekeringen, gepaard gaande met
een daarmee samenhangende verhoging van de rijksbijdrage aan de
Algemene Kas van de ziekenfondsverzekering met een bedrag van f 2,7
mld. Het partiële effect van de terugheveling op het werknemersdeel van
de procentuele ziekenfondspremie bedraagt, rekening houdend met een
verhoging van de nominale ziekenfondspremie met ingang van 1 januari
1996, 2,1%-punt. Het gevolg van een aantal beleidsmaatregelen op het
terrein van de zorgaanspraken geneesmiddelen en hulpmiddelen in 1996
is een partiële daling van het werknemersdeel van de procentuele
ziekenfondspremie van 0,2%-punt. De genoemde extra rijksbijdrage ad
f 2,7 mld. ten slotte leidt tot een partiële daling van het werknemersdeel
van de procentuele ziekenfondspremie van 1,35%-punt. De optelsom van
de genoemde partiële effecten bedraagt + 0,55%-punt. Dit totaal representeert het verschil tussen het werknemersdeel van de procentuele
ziekenfondspremie in 1995 ad 1,10% en dat in 1996 ad 1,65%.
Over de premie en de premieverdeling is door de Ziekenfondsraad
advies uitgebracht op 22 juni 1995, SEA/23685/95. In de beide in dat
advies besproken varianten is nog geen rekening gehouden met de
afschaffing van de franchise ten aanzien van het werkgeversdeel in de
procentuele ziekenfondspremie. Tussen het moment van advisering door
de Ziekenfondsraad en de vaststelling van het Financieel Overzicht Zorg
1996 en de daarmee samenhangende berekening van de premies van de
sociale ziektekostenverzekeringen in de Macro Economische Verkenning
1996 heeft voorts een aantal mutaties plaatsgevonden overeenkomstig de
nieuwste cijfermatige inzichten. Ten opzichte van de tweede variant in het
advies van de Ziekenfondsraad is de afschaffing van de ZFW-franchise
verantwoordelijk voor een neerwaartse bijstelling van het werkgeversdeel
van de procentuele ziekenfondspremie met 2%-punt. Het saldo van de
overige mutaties bedraagt + 0,2%-punt voor het werknemersdeel en
+ 0,25%-punt voor het werkgeversdeel.
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In de tweede volzin van artikel 1 van het onderhavige besluit wordt
bepaald welke de verdeling is voor verzekerden, bedoeld in artikel 15,
eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet. Dit betreft de zeevarenden. Over de premieverdeling voor deze categorie verzekerden is
advies uitgebracht door de Ziekenfondsraad op 23 november 1995,
SEA/47619/95. De vaststelling in artikel 1, tweede volzin, van het onderhavige besluit is overeenkomstig het advies van de Ziekenfondsraad.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
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