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2.7 De stelselwijziging II: het Plan Simons, de VNZ en het KLOZ, 1989-1993

De stelselherziening stond in 1989 op de rails. De voorstellen van de commissie-Dekker werden na
felle politieke en maatschappelijke discussies aangepast en in delen doorgevoerd. De veranderingen in
de verzekering van de gezondheidszorg waren groter dan ooit. Dit had gevolgen voor de organisatie-
structuur van de VNZ en de relatie VNZ-KLOZ.

Van het Dekkerrapport naar het Plan Simons, 1989-1990
De regering maakte op 28 februari 1989 in de nota Verdere stappen inzake Verandering Verzekerd het
vervolg van haar beleid bekend. Het kabinet had het voornemen om op 1 januari 1990 de AWBZ ver-
der uit te breiden met huisartsenhulp, revalidatie, orthopedische inrichtingen, epilepsiecentra en erfe-
lijkheidsonderzoek. De AWBZ bleef het instrument tot de vorming van de basisverzekering. De zie-
kenfondsen zouden worden onderworpen aan verdergaande budgettering om het financieel risico voor
fondsen en verzekeraars in de toekomstige zorgverzekering gelijk te schakelen.
De VNZ zette vraagtekens bij de zorgaspecten van de uitbreiding van de AWBZ. De overbrenging van
hulp in audiologische centra leek de minste problemen opleveren. De huisartsenhulp zou het struike l-
blok kunnen worden door factoren als honoreringsstructuur, modelovereenkomst en opheffing van de
vestigingsregeling.1 De VNZ stemde in met verdere versterking van de AWBZ tot de basisverzekering
door convergentie van ziekenfonds en ziektekostenverzekering.2 Dit zou de gelijke behandeling van
alle zorgverzekeraars garanderen door het toezicht van één publiekrechtelijk orgaan. De omvorming
van de ziekenfonds- en particuliere verzekering tot zorgverzekering in afzonderlijke marktsegmenten,
de Dubbel-Dekkervariant als een gescheiden transformatie van ziekenfonds en ziektekostenverzeke-
ring, moest worden vermeden in verband met het gevaar van discriminatie van de aanspraken van ver-
zekerden.
De ziekenfondskoepel onderkende de toekomstige invoering van budgetteringssystemen of normuitke-
ringssystemen. Zolang er nog geen ervaring met dergelijke systemen was, moest er voorzichtig mee
worden omgesprongen. Normatieve uitkeringen zouden kunnen worden vastgesteld voor verstrekkin-
gen als thuisverpleging, gezinszorg, huisartsen- en specialistenhulp, medicijnen en tandheelkunde. De
VNZ-adviseurs V.d. Ven en H.J. Kenma pleitten voor een geleidelijk invoering van een op regionale
voet geschoeide ziekenfondsbudgettering, want er bestonden in 1989 nog te grote kostenverschillen
tussen de fondsen. Er moest worden gekeken naar de juiste formule, de regio's moesten hun zorgcapa-
citeiten aan een budgetstelsel kunnen aanpassen en de fondsen moesten ervaring kunnen opdoen met
de in het vooruitzicht gestelde contracteervrijheid en maximumtarieven.
De KLOZ-leden waren niet tevreden met de ideeën uit de nota Verdere stappen inzake Verandering
Verzekerd. De opzet om de AWBZ in 1990 nog verder uit te breiden door het pakket van de zieken-
fondsen en de ziektekostenverzekering met een essentiële verstrekking als huisartsenhulp verder uit te
kleden was voor de KLOZ-leden, ook voor de NPZ, onverteerbaar. De door de regering, parlement,
VNZ, KLOZ en andere maatschappelijke organisaties voorgestane marktwerking zou niet van de
grond komen als een zorgverzekeraar slechts uitvoerder van een wet was en geen afspraken kon ma-
ken over volume, prijs en kwaliteit van de gecontracteerde zorg.
De ziektekostenverzekeraars hadden weliswaar ingestemd met de aanpassingen van de AWBZ op 1
januari 1989, maar waren ook bij hun standpunt gebleven dat de nieuwe basisverzekering geen sociale
volksverzekering mocht worden. Het publiekrechtelijke karakter van de basisverzekering leek echter
wel een klassieke volksverzekering te worden. De particuliere verzekeraars wilden als private onder-
nemingen kunnen blijven functioneren. Dit hield in dat de relatie tussen verzekeraar en verzekerde ge-
regeld werd in een private verzekeringsovereenkomst en de verzekeraar risicodrager bleef, zoals onder
het regime van de WTZ. De AWBZ was echter geen verzekering, gebaseerd op een polis en bleek dit
ook niet te gaan worden, ondanks allerlei discussies.3 Dit was strijdig met toezeggingen, gedaan in de
nota Verandering verzekerd. Het KLOZ-bestuur wilde invoering van de basisverzekering via de polis-
variant en deze bespoedigen door de inkomensbudgettering voor de ziekenfondsen per 1 januari 1990
volledig door te voeren.
Het KLOZ-bestuur overlegde op 1 mei met premier Lubbers, minister E. Brinkman van WVC en de
staatssecretarissen Dees en Evenhuis.4 De bewindslieden hoorden de standpunten van de ziektekosten-
verzekeraars aan, maar gaven geen duimbreed toe. Het karakter van de AWBZ zou in essentie onge-
wijzigd blijven. Het KLOZ zou wel akkoord gaan met de overheveling van huisartsenhulp en revali-
datie, maar voorzag grote uitvoeringstechnische problemen. KLOZ-voorzitter M. Fruitema drong bij
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Lubbers en de zijnen aan om op de nieuwe AWBZ-aanpassingen vergezeld te laten gaan van de wet-
telijke verankering van de pr ivate uitvoering van de verzekering, maar kreeg geen gehoor.
De situatie leek voor de ziektekostenverzekeraars ten gunste te kunnen keren door een kabinetscrisis.
Het kabinet-Lubbers II, bestaande uit CDA en VVD, viel in mei 1989 bij de behandeling van het Nati-
onaal Milieuplan. De stelselherziening was wel geen reden tot de kabinetscrisis, maar spanningen over
de herziening van de verzekering van de gezondheidszorg hadden wel tot het voortijdig einde van de
confessioneel-liberale regering bijgedragen. Het invoeringstraject van de basisverzekering liep door de
kabinetscrisis vertraging op. De aanpassingen, gepland op 1 januari 1990, leken in mei 1989 niet meer
haalbaar.5

Op 7 november 1989 trad de nieuwe regeringsploeg aan, opnieuw onder leiding van premier Lubbers,
gevormd door een coalitie van PvdA en CDA. PVDA-lid H.J. Simons nam als staatssecretaris van
Volksgezondheid het stokje over van Dees. Simons liet de geplande AWBZ-veranderingen voorlopig
achterwege. Hij verhoogde op 1 januari 1990 wel de nominale ziekenfondspremie met ƒ 30 tot ƒ 186
per volwassene per jaar om eerder ingevoerde eigen bijdragen voor medicijnen en specialistische hulp,
de medicijnknaak en het specialistengeeltje, ongedaan te maken. De gezondheidszorg kreeg voor het
eerst in jaren weer wat lucht. Het kabinet trok 670 miljoen gulden uit om knelpunten op te lossen.
In het regeerakkoord voor dit kabinet-Lubbers III werd voor de Dekkerplannen gesteld dat het kabinet
zich zou richten op een stelselwijziging ziektekostenverzekering, waarbij risico-selectie zoveel moge-
lijk zal worden vermeden en kostenbeheersing zoveel mogelijk bevorderd wordt. Daarbij wordt uitge-
gaan van een zg. 85-15 verdeling inzake de procentuele en nominale premies.6 Aangezien de PvdA in
het vorige kabinet tegen de regeringsnota Verandering Verzekerd had gestemd, was het te verwachten
dat Simons met aangepaste voorstellen op het Dekkerrapport zou komen: het Plan Simons.

Het Plan Simons; eindelijk de basisverzekering?
De regering presenteerde in juni 1990 de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase.7

Simons bleef bij zijn uitwerking van de basisverzekering uitgaan van de versterking van de AWBZ.
De Dubbel-Dekkervariant verdween definitief van de tafel, tot grote opluchting van de VNZ-leden.8

Zorgverzekeraars zouden regionaal en lokaal afspraken met zorgaanbieders kunnen maken, waardoor
regionale differentiatie tussen en concurrentie op de nominale premie mogelijk kon worden.9

Het uitvoeringstraject werd aangepast.10 Vanaf 1 januari 1991 zouden de ziekenfondsen zelf hun no-
minale premie mogen vaststellen, vrijheid van werkgebied krijgen en onderworpen worden aan ver-
sterkte budgettering. De verzekerden kregen keuzevrijheid voor een zorgverzekeraar. De contracteer-
plicht voor de vrije beroepsbeoefenaren zou worden afgeschaft en tarieven werden niet meer opgelegd,
maar gemaximeerd. De onderhandelingspositie van de ziekenfondsen en de uitvoeringsorganen
AWBZ werd daardoor in theorie tegenover de zorgaanbieders versterkt.
De uitbreiding of modernisering van de AWBZ zou voorlopig worden uitgesteld. De regering wilde in
dit moderniseringsproces ijkpunten instellen:
• een werkend stelsel van budgettering op weg naar een hanteerbaar stelsel van normuitkeringen
• een voldoende operationeel te achten functionele omschrijving van zorgclusters als basis voor een

zorgverzekering, waar via substitutie kostenbeheersing en onderlinge concurrentie van verzeke-
raars mogelijk was

De overbrenging van huisartsenhulp naar de AWBZ, nu gepland op 1 januari 1992, werd beschouwd
als een van de belangrijkste onderdelen van de stelselwijziging. Een uniforme tariefstructuur, bestaan-
de uit een evenwicht tussen het oude abonnementshonorarium en een nieuw verrichtingenelement
moest garant staan voor beschikbaarheid van de zorg en een doelmatigheidsprikkel met substitutie. In
1993 en 1994 stond de verdere vormgeving van het beleid op de planning met de uitbreiding van het
AWBZ-pakket, de functionele omschrijving van verstrekkingen, de budgettering en reservevorming
bij de ziekenfondsen. De laatste fase van de stelselwijziging zou worden voltrokken op 1 januari 1995
met de Wet op de zorgverzekering, die de WTZ, de Ziekenfondswet, de AWBZ, de publiekrechtelijke
ziektekostenverzekeringen en enkele andere wetten zou vervangen. De basisverzekering zou dan vol-
tooid zijn.

Het Plan Simons; de opvattingen van de VNZ en het KLOZ
Van meet af kreeg Simons te maken met weerstand. Hij ging eerst uit van een basispakket van 95% en
een aanvullende verzekering, die 5% van de zorg zou dekken. VVD en CDA vonden dit echter te veel
van het goede, waardoor de staatssecretaris zich aan de 85%:15% verhouding moest houden. Hij kreeg
ook tegenstand van de KLOZ-leden NVOZ en FOZ. De relatie tussen de staatssecretaris en het KLOZ
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was al slecht doordat hij de premies van de Standaardpakketpolis wilde voorschrijven. 11 Dit was voor
de ziektekostenverzekeraars een inbreuk op hun vrijheid en werd als een potentiële aantasting van hun
actuariële soliditeit gevoeld.
De NPZ had zich opnieuw aangesloten bij het standpunt van de VNZ dat de basisverzekering via de
AWBZ gerealiseerd moest worden. De commerciële NVOZ en de onderlinge FOZ verschilden ideolo-
gisch sterk van mening met Simons.12 Zij bleven bij hun opvatting dat de toekomstige zorgverzekering
gebaseerd moest zijn op de relatie tussen verzekerde en verzekeraar op basis van een private overeen-
komst met de verzekeraars als risicodrager. De AWBZ bood onvoldoende mogelijkheden voor het te-
rugtrekken van de overheid en voor het leggen van het initiatief bij de partijen in het veld van de ge-
zondheidszorg, terwijl de overheid dat juist wilde. KLOZ-voorzitter Fruitema sprak in juni 1990 zijn
twijfel uit over Simons plannen. Door diens streven zoveel mogelijk voorzieningen in de basisverzeke-
ring te stoppen zou er weinig terecht komen van marktwerking, kostenbeheersing en concurrentie.13

De overheveling van de huisartsenzorg naar de AWBZ moest worden voorkomen.
Het KLOZ wilde toch de Dubbel-Dekkervariant: vorming van de basisverzekering door aanpassing
binnen het bestaande ziekenfondssysteem en binnen de particuliere sector.14 Voor de ziektenkosten-
verzekering werd gedacht aan regelgeving voor de premiestructuur, de polisinhoud en acceptatiere-
gels. Binnen de ziekenfondssector waren opheffing van de contracteerplicht, opheffing van de werk-
gebieden en een premiestructuur denkbaar. Het voordeel van deze methode was het behoud in grote
lijnen van de bestaande structuur en geen afbraak zonder dat duidelijk was wat het uiteindelijke doel
zou zijn. Beide verzekeringsvormen konden langs lijnen der geleidelijkheid naar elkaar toegroeien of
convergeren, totdat het schot zonder pijn kon worden weggenomen en één zorgverzekering overbleef.
Het KLOZ steunde Simons wel in diens opvattingen over deregulering van de Wet Ziekenhuisvoor-
zieningen, de afschaffing van de contracteerplicht en de invoering van maximumtarieven als voor-
zichtige stappen op weg naar grotere verantwoordelijkheid voor partijen.
De opvattingen van het KLOZ sloten aan bij de grote maatschappelijk weerstand tegen het Plan Si-
mons. De NVOZ, gesteund door de werkgeversorganisaties VNO en NCW plaatsten in vijf landelijke
dagbladen een grote advertentie, waarin aan Simons 99 kritische vragen over zijn plannen werden ge-
steld.15 De FNV richtte een brief aan de Tweede Kamer met de mededeling dat door de nominale pre-
mie en de eventuele invoering van een restitutiestelsel ter vervanging van de oude vergoedingen in
natura de administratiekosten van de verzekeraars te hoog zouden worden. De medisch specialisten
vonden de opzet van Simons te veel rieken naar een volksverzekering en protesteerden hevig.
Zelfs de VNZ had moeite met het Plan Simons. Aanvankelijk betoonde de VNZ steun aan Simons. De
staatssecretaris zat met de ziekenfondskoepel en de samenwerkende NPZ op één lijn voor het gebruik
van de AWBZ als carrier voor de ontwikkeling van de basisverzekering.16 De overheveling van huis-
artsenhulp was voor de ziekenfondsen geen probleem. Voorzitter S. Weijers had in april 1990 deson-
danks enige twijfels. Simons probeerde voor de basisverzekering een redelijk einddoel na te streven,
maar dit zou volgens Weijers kunnen worden verstoord door de discussie over collectieve lastendruk
en inkomensplaatjes.
De VNZ-voorzitter verklaarde in juni 1990 dat er grenzen waren aan de bereidheid tot meedenken van
de VNZ. Hij zag gevaren in het opheffen van de werkgebieden en wettelijk geregelde mogelijkheden
tot het geven van kwantumkortingen bij collectieve contracten. Dat riekte teveel naar risicoselectie en
druiste tegen de sociale rechtvaardigheid in. De VNZ wilde wel, samen met het KLOZ en Simons, dat
bij de behandeling van de wetsvoorstellen voor de afschaffing van de contracteerplicht en de invoering
van maximumtarieven geen vertraging zou komen. Volgens Weijers namen de ziekenfondsen steeds
meer de rol van zorgregisseur over. Als de politiek wilde dat het maatschappelijk middenveld de ver-
antwoordelijkheid voor de zorg zou overnemen, dan kon dat. Schuif de wagen maar door de deur bij
de verzekeraars, maar stel dan niet allerlei vragen was het standpunt van de VNZ-voorzitter.
VNZ-secretaris De Jong protesteerde in augustus 1990 tegen de manier, waarop het kabinet de basis-
verzekering wilde doorvoeren. De ziekenfondsverzekerden leken onevenredig te worden getroffen,
doordat op hen de overheidsbezuinigingen werden verhaald.17 Hogere nominale premies en het bud-
getsysteem van normuitkeringen benadeelden grote gezinnen, chronisch zieken en gehandicapten. De
nominale premie mocht geen vergaarbak worden voor het opvangen van allerlei tegenvallers. Zolang
de ziekenfondsen nog niet over voldoende reserves beschikten konden zij geen concurrerende premies
bieden.
De Jong keerde zich tegen het loslaten van de regionale werkgebieden van de ziekenfondsen in ruil
voor het werken in het hele land. 18 Hij had de ziekenfondsdirecteuren al eerder geprobeerd af te rem-
men in hun fusiedrang, maar kreeg daarbij noch van de VNZ-leden, noch van de politiek veel gehoor.
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De fusies bij de fondsen gingen onverdroten door en de politiek verweet de VNZ dat de regionale op-
stelling uit het verleden te veel naar monopolisering rook.
De Jong maakte ook bezwaren tegen de voorgestelde wetgeving, die een kunstmatige scheiding aan-
bracht tussen kwaliteit en doelmatigheid van gecontracteerde zorg. Onder invloed van het beëindigen
van de contracteerplicht was er steeds meer aandacht gekomen om deze juist in combinatie te bevorde-
ren. Het kabinet wilde de functionele omschrijving van de zorg en de normuitkeringen te snel door-
voeren, terwijl dit alleen geleidelijk kon. De stelselherziening moest worden gezien als een proces dat
op een logische manier een einde maakte aan de rigiditeiten van het bestaande systeem: een proces dat
werkelijkheid en wetgeving in de zorg in evenwicht bracht.
De VNZ en het KLOZ hadden zo ieder hun bezwaren tegen het Plan Simons. Beide belangenorgani-
saties stonden nog diametraal tegen over elkaar in hun opvatting over de AWBZ- of Dubbel-
Dekkervariant voor het traject van de basisverzekering. Dit nam echter niet weg dat zij vanaf maart
1991 toch wilden proberen om gezamenlijk de belangen van de zorgverzekeraars, ziekenfondsen èn
ziektekostenverzekeraars, tegenover de politiek te behartigen.19 De sinds 1989 bestaande intentie om
het beleid op elkaar af te stemmen zou eindelijk in daden worden omgezet.

Revolutie bij de ziekenfondsen en de VNZ, 1989-1990
De verandering in de relatie tussen de VNZ en het KLOZ werd mogelijk gemaakt door een radicaal
reorganisatieproces bij de VNZ.
De ziekenfondsorganisatie had in 1989 te kampen met twee grote problemen: spanning in de top van
het Bureau en kritiek van de leden, de ziekenfondsen. 20 Het VNZ-Bureau stond onder leiding van de
algemeen secretaris De Jong en elf secretarissen, die ieder voor hun aandachtsgebied rechtstreeks ver-
antwoordelijk waren aan het bestuur. De algemeen secretaris gold als primus inter pares. Het secreta-
rissenoverleg was log en weinig slagvaardig. De spanning tussen secretarissen en de algemeen secreta-
ris nam toe omdat De Jong meer bevoegdheden en een doorzichtiger organisatie wilde.
Bij de ziekenfondsen groeide de vraag of de VNZ wel voldoende hun belangen kon behartigen in deze
spannende tijden van stelselherziening. Bij een onderzoek door een organisatiebureau was gebleken
dat maar liefst 60% van de ziekenfondsen zich maar matig betrokken voelde bij de belangenorganisa-
tie. Slechts 30% was van mening dat de bijdrage van de VNZ aan het intern functioneren van de zie-
kenfondsen goed te noemen was. Dit onderzoek, afgerond in juni 1989, leverde als belangrijkste con-
clusie dat de leden voor hun koepel een duidelijke, maar beperkte taak als brancheorganisatie zagen
met functies als belangenbehartiging, vertegenwoordiging, landelijke contractpartij en politieke lob-
by.21 De ziekenfondsen wilden de oude sturende taken van de VNZ, waarvoor als motto gold alle be-
velen komen uit Zeist, vervangen door een belangenorganisatie die hen diende met taken die zij indiv i-
dueel niet konden vervullen.
De spanning tussen de secretarissen liepen na juni 1989 zo hoog op, dat het Dagelijks Bestuur besloot
in te grijpen. Het koos voor een dubbeltraject van organisatorische en bestuurlijke vernieuwing en
hoopte daarmee alle problemen te kunnen oplossen. Het logge secretarissenoverleg werd in september
1990 vervangen door een directieteam onder leiding van een algemeen directeur, De Jong. De topzwa-
re bestuurlijke structuur met acht districtsraden, een bestuur en de Algemene Vergadering werd omge-
zet in een Verenigingsraad van alle leden, een kleiner Bestuur en een Landelijk Directeurenoverleg
onder leiding van de algemeen directeur. In het Directeurenoverleg hadden alle ziekenfondsdirecteu-
ren zitting. Het diende als adviesorgaan voor het bestuur, met name voor de landelijke overeenkom-
sten.22

De ziekenfondsen stemden tijdens de Algemene Vergadering in juni 1990 met deze vernieuwingen in.
Ook de naam van de ziekenfondskoepel werd gemoderniseerd. De VNZ bleef VNZ, maar stond nu als
afkorting van Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars. Als doelstellingen voor de VNZ-nieuwe
stijl werden geformuleerd:
• het bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg door

middel van een wettelijk stelsel van zorgverzekering met een sociaal karakter, gebaseerd op het
principe van solidariteit

• het bevorderen van een regionale uitvoering van zorgverzekeringen door haar leden
• het behartigen van de belangen van haar leden en hun verzekerden
Regionaal uitgevoerde zorgverzekeringen die garant stonden voor optimale toegankelijkheid tot ge-
zondheidszorg, bleven ook na 1990 het VNZ-parool, zoals dit al sinds de oprichting in 1977 geweest
was.
De VNZ had met een slagvaardig directieteam en een besluitvaardiger bestuur een structuur gekregen,
waarmee zij de belangen van haar leden effectiever zou kunnen behartigen. Directeur De Jong be-
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schikte over grotere bevoegdheden en kon daardoor effectiever gebruik maken van zijn maatschappe-
lijke en politieke netwerk, onder meer bij zijn contacten met het ministerie van VWS en staatssecreta-
ris Simons. Hij kon eindelijk zijn informele samenwerking met de KLOZ-directie omzetten in een
blijvende relatie KLOZ-VNZ voor praktische en bestuurlijke samenwerking bij de ontwikkeling van
de zorgverzekering. KLOZ-directeur Scheerens vertrok in mei 1990. Zijn plaats werd ingenomen door
O.E.M. Hehne. De VNZ en de ziekenfondsen waren eindelijk rijp om de banden met alle ziektekos-
tenverzekeraars aan te halen, profit- en non-profit.

Revolutie bij de ziekenfondsen en de VNZ, 1990-1993
De reorganisatie bleek alleen van korte duur. Op 1 januari 1993 ging de koepel opnieuw op de schop.
Staatssecretaris Simons, De Jong en het VNZ-bestuur verschilden bij de uitvoering van de stelselher-
ziening van mening over de werkgebieden van de ziekenfondsen. Simons pleitte voor het vervallen
van de werkgebieden en het mogelijk maken van het landelijk werken. De Jong en zijn bestuur wilden
vasthouden aan de regio, zoals in 1990 nogmaals door de VNZ was bevestigd. De ziekenfondsen had-
den hun wortels in de regio, zij kenden hun gebieden en konden daardoor het beste de belangen van de
verzekerden behartigen, de relatie met de zorgaanbieders onderhouden en zo efficiënt en zuinig moge-
lijk werken.
Veel ziekenfondskaders hadden daar zo hun eigen opvattingen over. Zij hadden door de doorvoering
van de Dekkervoorstellen te maken gekregen met concentratie, budgettering en risicodragen en voel-
den zich toch wel bedreigd. Schaalvergroting tot buiten de regio door samenwerking met commerciële
verzekeraars en de bovenbouwen leek voor veel ziekenfondsbesturen en -directies een goed middel om
zich tegen de ontwikkelingen te wapenen. Zij voelden zich helemaal in hun landelijk denken gesterkt
toen Simons, tegen adviezen van de Ziekenfondsraad en de Raad van State in, geheel onverwacht tus-
sen Kerst en Oudejaarsavond 1991 een erkenningsbeschikking gaf voor Medi-Zorg, een nauw met de
schadeverzekeraar OHRA verbonden landelijk werkend ziekenfonds.23

De Jong had nog bij Simons aangedrongen op uitstel van dit besluit. Hij was weliswaar voorstander
van het behoud van de regiofunctie in de zorgverzekering, maar besefte dat de landelijk werkende zie-
kenfondsen onvermijdelijk waren. Hij wilde tijd winnen om de tegenstanders binnen de VNZ hier van
te overtuigen, maar de staatssecretaris drukte zijn besluit door.
Daarmee was voor de ziekenfondsen het hek van de dam en het schot tussen commerciële verzekeraars
en de ziekenfondsverzekering doorbroken. De bedoeling van Simons om marktwerking in de zorgver-
zekering te stimuleren was geslaagd, want de samenwerkingsverbanden tussen ziekenfondsen, boven-
bouwen en schadeverzekeraars schoten als paddestoelen uit de grond. Het Zilveren Kruis, de oude zie-
kenfondsbovenbouw, vroeg ook erkenning voor een eigen landelijk fonds en kreeg die.
Zorgverzekeraar VGZ uit Nijmegen ging zich profileren als organisatie van ziekenfondsen en ziekte-
kostenverzekeraars. Het Utrechts-Amersfoortse conglomeraat RZMN/A&O, het latere ANOVA, on-
derhield een samenwerkingsverband met de Franse verzekeraar UAP en het Schiedamse DSW werkte
samen met Stad Rotterdam Verzekeringen. Schadeverzekeraars, ziektekostenverzekeraars, zieken-
fondsen en banken gingen fusies aan tot concerns, tekenden samenwerkingsverdragen of ziekenfond-
sen gingen gewoon schadeverzekeringen verkopen.
De ziekenfondsen stelden zich hierdoor misschien wel veilig tegen mogelijke nadelige gevolgen van
concurrentie en budgettering, maar werden tegelijkertijd doorgeefluik van commerciële produkten. 24

De markt had zijn entree gedaan bij de ziekenfondsverzekering, maar of Simons deze markt bedoelde?
De erkenning van Medi-Zorg en de daaropvolgende gebeurtenissen hadden twee gevolgen: Simons
vervreemdde de VNZ van zich, ondanks alle kritiek toch een van de weinige medestanders van zijn
plannen tot stelselherziening en de roep om hervorming van de VNZ klonk opnieuw. De VNZ was op-
eens geen ziekenfondskoepel meer, maar een brancheorganisatie van zorgverzekeraars met veelvormi-
ge leden. Er klonk opnieuw een roep om grotere doelmatigheid en slagvaardigheid bij de besluitvor-
ming, waarbij er van uit werd gegaan dat de leden de dienstverlening van de koepel "inkopen".25 De
organisatie zou nog meer als belangenorganisatie moeten functioneren en zich beperken tot kerntaken,
waarvan de meerwaarde maar moest blijken.
De Verenigingsraad keurde op 17 december 1992 een nieuw bestuursmodel goed, nauwelijks een jaar
na de vorige reorganisatie. Hierbij kwamen de Verenigingsraad en het Landelijk Directeurenoverleg te
vervallen. De Bestuursraad, waarin ieder lid een afgevaardigde had, was het hoogste orgaan. De Di-
rectie werd verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht, die als dagelijks bestuur fungeerde.
De VNZ zou met dit gestroomlijnde model de komende stormen van de tijd moeten doorstaan en zich
als brancheorganisatie moeten beperken tot die belangen van haar leden, die zij zelf niet konden be-
hartigen.
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De Verenigingsraad nam op die gedenkwaardige decemberdag nog twee beslissingen. Zij stapte af van
de oude visie van de regionale uitvoering van de zorgverzekering, ondanks het tegensputteren van de
ziekenfondscombine Meandergroep. Daarmee erkenden de ziekenfondsbesturen en -directies dat de
ontwikkelingen sinds het uitkomen van het Dekkerrapport hen uiteindelijk hadden gedwongen tot
schaalvergroting, een proces waarbij velen zich gretig aansloten.
Het tweede besluit sloot naadloos aan bij Simons opheffing van de scheiding ziekenfonds-
ziektekostenverzekering. De Raad sprak de intentie uit om te willen streven naar één koepel- of bran-
cheorganisatie voor de gehele sector van de ziektekostenverzekering ofwel een fusie VNZ-KLOZ per
1 januari 1995. Zeker is wel dat de VNZ door zijn aldus veelvormige leden niet anders meer gezien kan
worden dan als een loutere branche-organisatie, die maar zo vlug moet gaan samenwerken met de
branche-organisatie voor de particuliere ziektekostenverzekering, i.c. het KLOZ.26 De samenwerking,
in 1990 ingezet door de snelle veranderingen volgens de stelselherziening, was veranderd in een fu-
sietraject. De revolutie bij de VNZ had zich voltrokken.

De VNZ-KLOZ relatie en het Plan Simons, 1990-1993
De door de VNZ-Verenigingsraad uitgesproken intentie tot fusie met het KLOZ werd niet alleen ver-
oorzaakt door de bestuurlijke veranderingen bij de VNZ.
De organisaties hadden ook steeds meer met elkaar te maken bij de uitvoeringspraktijk van de AWBZ.
De contacten tussen de directies en de bureaus werden steeds intensiever, het management en de me-
dewerkers werkten vaak met elkaar samen. Hoewel de NVOZ, gesteund door de FOZ, de meerderheid
van de stemmen in het KLOZ-bestuur had en daardoor haar opvattingen over de uitwerking van de
stelselherziening als KLOZ-standpunt kon profileren, werd de uiteindelijke koers van de ziektekosten-
verzekeraarskoepel vaak bepaald door het machtsblok VNZ-NPZ. De samenwerking tussen de VNZ
en het KLOZ werd het meest duidelijk bij de belangenbehartiging tijdens de pogingen van Simons om
de basisverzekering vorm te geven.
De VNZ en het KLOZ wilden februari 1991 pas op de plaats met de stelselherziening. 27 Er was te veel
onduidelijkheid over een verdeelstelsel voor gelden uit de Centrale Kas. Overmars, de NPZ-
vertegenwoordiger in het KLOZ, stelde voor om gezamenlijk de overheid duidelijk te maken dat Si-
mons geen verdere stappen moest ondernemen voordat de kwestie geregeld was. Hij was het zat dat
Simons steeds een salamitactiek gebruikte om de zorgverzekeraars zijn maatregelen te laten accepte-
ren. De Centrale Kas was in het nieuwe stelsel zo'n belangrijke hoeksteen dat de overheid een derge-
lijke actie van de verzekeraars niet kon negeren. Bij blijvende verdeeldheid tussen VNZ en KLOZ
dreigde het gevaar dat zij helemaal buiten spel werden gezet. Overmars had uit informele contacten bij
de VNZ begrepen dat gezamenlijke stellingname mogelijk was, mits er geen inhoudelijke geloofsbelij-
denissen aan werden gekoppeld. 28 Overmars kreeg steun van E.A. Kleijnenberg, NVOZ-
afgevaardigde.
VNZ en KLOZ bleken elkaar inderdaad in hun wrevel tegen Simons gevonden te hebben. De besturen
stuurden, samen met het bestuur van de Kontaktkommissie voor de publiekrechtelijke ziektekosten-
verzekeraars KPZ, op 23 april 1991 de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid een brief met
bezwaren tegen de invoeringsmaatregelen van 1 januari.29 Deze vonden zij te veel gericht op het stel-
len van financiële kaders. Er waren te weinig maatregelen genomen om het instrumentarium van de
zorgverzekeraars uit te breiden. Deze druk bleek effectief. Er kwam een budgetteringsoverleg tussen
de belangenorganisaties en de ministeries van WVC en Sociale Zaken.30

Niet alleen de financiële aspecten van de stelselwijziging leverden problemen op. Ook over de opstel-
ling en doorvoering van de functiegerichte omschrijving van de verstrekkingen die voor 1 januari 1992
voltooid moest zijn, bestonden onduidelijkheden en wrevels.31 Bij de VNZ en het KLOZ leefden ern-
stige twijfels of de regering wel wist wat ze aan het doen was. Onduidelijkheid bij de omschrijving
van het verstrekkingenpakket getuigde niet alleen van slecht ondernemerschap, maar het ging ook om
een stelsel van concrete rechten voor de verzekerden en het voorkomen van onduidelijkheden. De Zie-
kenfondsraad en de vakbeweging twijfelden er ook aan of de opzet van de regering wel uitvoerbaar
was. De verzekerde moest duidelijk weten waar hij aanspraak had op grond van de wet. Slechte defi-
nities zouden een volstrekt onbeheersbare gezondheidszorg opleveren.
De VNZ en het KLOZ wilden ook bij de kwestie van de functionele omschrijvingen samenwerken om
het invoeringstraject maximaal te beïnvloeden. De belangenorganisaties waren bereid tot concessies en
wilden dat ook van Simons. Volgens ambtenaren van WVC zou Simons bereid zijn om zijn tempo te
verlagen. Constructief onderhandelen over gemeenschappelijke belangen leek effectiever dan op de
barricaden klimmen. Zij voerden wel de druk op Simons op door te lobbyen in de Eerste en Tweede
Kamer en de Vaste Kamercommissie door middel van brieven hun standpunten duidelijk te maken.



-7-

Simons voelde zich uiteindelijk gedwongen om met beide organisaties consensus te bereiken en was in
september 1991 bereid tot overleg.32 Dit had enige verzachting van de afspraken over de budgettering
tot resultaat.
Het tegenstribbelen van de zorgverzekeraars kon Simons er niet van weerhouden om zijn stelselher-
zieningstrein op de rails te houden. De Tweede Kamer behandelde in juni 1991 het wetsontwerp Stel-
selwijziging ziektekostenverzekering tweede fase. De discussie spitste zich toe op Simons' voorstel om
met ingang van 1 januari 1992 de huisartsenhulp, de geneesmiddelenverstrekking en de kraamzorg
naar de AWBZ over te hevelen als volgende stap in de ontwikkeling van de basisverzekering. Zijn op-
zet leek inderdaad te lukken, alleen stak het CDA bij de huisartsenhulp een spaak in het wiel.
De CDA-fractie vond het wetsontwerp te onduidelijk en weigerde op 8 oktober met de behandeling
door te gaan. Dit leek voor Simons een nederlaag.33 Hoewel door de bemoeienis van premier Lubbers
het CDA uiteindelijk wel mee wilde werken, besloot het kabinet de overheveling van huisartsenhulp
en kraamzorg uit te stellen. Simons hoopte hierdoor de volledige steun van de Eerste Kamer te kunnen
krijgen als deze in november zijn voorstel zou behandelen.
Dit mislukte. De meerderheid van de Eerste Kamer in november steunde wel zijn wetsvoorstel, maar
tegenwerking van het CDA en tegenstemmen van D66 gaven een negatief politiek signaal af over de
stelselwijziging volgens het Plan Simons.34 Desondanks werden op 1 januari 1992 onder meer de vol-
gende maatregelen van kracht:
• uitbreiding van de AWBZ met farmaceutische en audiologische hulp, erfelijkheidsonderzoek en

revalidatievoorzieningen. Ziekenfonds- en particulier verzekerden kregen te maken met dezelfde
regels voor geneesmiddelenverstrekking.

• invoering van een nominale premie in de AWBZ
• opheffing van de verplichte werkgebieden van de ziekenfondsen
• opheffing van de contracteerplicht voor de ziekenfondsen
• opheffing van het vestigingsbeleid voor huisartsen
• de geleidelijke invoering van functioneel omschreven zorgpakketten.
Simons had met de AWBZ-maatregelen, de opheffing van de verplichte werkgebieden en de afschaf-
fing van de contracteerplicht opnieuw een belangrijke stap gezet voor de invoering van de basisverze-
kering. Door de wettelijke vastlegging van de functieomschrijvingen zou aan een belangrijke voor-
waarde worden voldaan om de rechten van de verzekerden vast te leggen. Dit was een van de pijlers
van het Dekkerrapport en de VNZ en het KLOZ hadden er al lang op aangedrongen.
De convergentie van ziekenfonds en ziektekostenverzekering was weer een stap verder. De integratie
van ziekenfondsen en verzekeraars kwam door fusies en samenwerkingsovereenkomsten na januari
1992 op volle toeren, de wettelijke voet voor de basisverzekering werd steeds breder en de belangen-
organisaties VNZ en KLOZ groeiden steeds meer naar elkaar toe.

Het falen van Simons; het einde van de basisverzekering?
Het Plan Simons was echter ondanks de parlementaire goedkeuring van de stelselwijziging tot misluk-
ken gedoemd. Politiek en maatschappij twijfelden in het voorjaar van 1992 aan de haalbaarheid. Het
CDA en de PvdA kwamen met discussienota's over de stelselherziening. De PvdA wilde de ontwikke-
ling van de basisverzekering doorzetten, maar was bang voor de sociale gevolgen van de marktwer-
king. Het CDA zette ook vraagtekens bij marktwerking in de zorgverzekering en wilde een andere
pakketsamenstelling.
Simons had ook geen draagvlak meer bij de zorgverzekeringsorganisaties. Hij genoot al weinig aan-
zien bij het KLOZ en had door zijn ontactische goedkeuring van het OHRA-ziekenfonds de steun van
de VNZ verspeeld. Het VNZ-bestuur twijfelde in zijn jaarverslag aan de haalbaarheid van Simons
plannen.35 Het onderschreef wel de uitgangspunten van de stelselherziening, maar dat betekende nog
niet dat het Simons onvoorwaardelijk volgde. De budgettering van de ziekenfondsen dreigde te mis-
lukken doordat er geen goed systeem van normuitkeringen kwam. De ziekenfondsen en zorgverzeke-
raars leken elkaar ongebreideld te gaan beconcurreren met collectieve contracten en dat stond haaks op
waarden als solidariteit en kostenbeheersing. Tegen gezonde concurrentieverhoudingen had men bij de
VNZ geen bezwaar, wel tegen prijsdumping en risicoselectie.
VNZ-directeur de Jong constateerde in mei 1992 dat de discussie rond het Plan Simons was verzand.
De politiek hield zich alleen maar bezig met inkomensplaatjes, kostenbeheersing en collectieve lasten.
Door inkomenspolitiek de boventoon te laten voeren was er een rem gezet op zorginhoudelijke ver-
nieuwing. Volgens De Jong was het met de stelselherziening mis gegaan toen Simons de huisartsen-
hulp als voornaamste zorgvorm niet bij de AWBZ betrok. Het was een kapitale blunder dat de huisarts
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functioneel moest worden omschreven. Dit wekte in 1991 de weerstand van de Landelijke Huisartsen
Vereniging, terwijl de huisartsen eerst voor de overheveling waren.
Volgens de VNZ moest de aandacht weer worden gericht op de zorginhoudelijke vernieuwing, waarbij
het wegvallen van de schotten tussen fondsen en verzekeraars het belangrijkste onderdeel vormde. De
stelselherziening terugdraaien kon niet meer. De vernieuwing was te ver voortgeschreden en de zorg-
verzekeraars, ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, leken op een gezamenlijke denkrichting af
te stevenen.
De overheveling van de geneesmiddelen naar de AWBZ had Simons met het KLOZ een strijd opgele-
verd over een door het KLOZ gewenste verlaging van de particuliere premies. Deze strijd werd in het
voordeel van het KLOZ beslist na tussenkomst van de Algemene Rekenkamer. Dit zorgde voor nog
meer spanning tussen de staatssecretaris en de belangenorganisatie. O.E.M. Hehne, als KLOZ-
directeur de opvolger van Scheerens, verklaarde in januari 1992 dat overheid en politiek zich teveel
hadden geconcentreerd op ingewikkelde stelselwijzigingen die tot besparingen moesten leiden.36 Zij
hadden te weinig aandacht voor de veel minder spectaculaire, maar wel essentiële instrumenten voor
kostenbeheersing als budgetteringssystemen voor ziekenhuizen en specialisten. Simons maakte de fout
om inkomenspolitiek te willen bedrijven via de particuliere verzekeraars, want deze hadden een heel
andere optiek: die van een gezond bedrijf.
De VNZ en het KLOZ besloten tot een gezamenlijke standpuntbepaling tegenover het Plan Simons. In
mei 1992 verscheen de gemeenschappelijke nota over de zorgverzekering: Plan Simons: patstellingen
en denkrichtingen - op zoek naar draagvlak voor stelselvernieuwing in de zorgverzekering. 37

De ziektekosten- en ziekenfondskoepels probeerden in deze nota een inventarisatie te geven van de
maatschappelijke en politieke opvattingen over de stelselwijziging. Zij legden daarmee tegelijkertijd
hun eigen, gemeenschappelijke visie over het gewenste stelsel en de inrichting van de basisverzeke-
ring vast en dat was uniek. De convergentie ziekenfonds-ziektekostenverzekering bleek door de poli-
tieke regelgeving en de praktische uitwerking van alle voorstellen en plannen sinds de Dekkernota zo
ver gevorderd te zijn dat de VNZ en het KLOZ met hun oude ideologisch sterk verschillende stand-
punten over solidariteit en marktwerking naar elkaar toe waren gegroeid. Belangrijke punten waren:
• het verzekeringsstelsel diende te steunen op een gedecentraliseerde en geprivatiseerde structuur.

Het model van de centralistisch uitgevoerde volksverzekering werd afgewezen.
• de basisverzekering moest het eindstation blijven met een nominale en procentuele premie
• de ziekenfondsen en particuliere verzekeraars gingen er van uit dat het zorgverzekeraar-zijn een

vak apart was, hetgeen ook in formele zin door de keuze van de rechtspersoon kon worden be-
krachtigd

De zorgverzekeraars stonden gezamenlijk op het standpunt dat marktwerking slechts beperkt kon wor-
den toegestaan. Zorgbeleid was synoniem met solidariteit en hing sterk samen met het macro-
economisch beleid als collectieve lastendruk. De maatschappelijke realiteit betrof de totale ordening
van de zorg en manifesteerde zich ook in de relatie tussen verzekeraar en verzekerde. De zorgverzeke-
raars anno 1992 bevestigden hiermee het oude adagium van de ziekenfondsen dat zorgverzekeraars in-
stellingen van gezondheidszorg zijn, geen sociale of schadeverzekeringsinstellingen. Een zorgverzeke-
ring is in de Nederlandse cultuur geen reisverzekering.38 Het ging bij de zorgverzekering om de
geboden dekking op een polis en daarbij horende de inkomens- en risicosolidariteit.
In het najaar van 1992 kwam er opnieuw overleg tussen het kabinet, het VNZ en de KLOZ over de
knelpunten in het moderniseringsproces.39 Het resultaat van deze gesprekken was een memorandum,
waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kostenbeheersing werd vastgelegd en afspraken
werden gemaakt over budgettering en beheersinstrumenten. Er werd geen inhoudelijke overeenstem-
ming over de stelselherziening bereikt. De partijen bleven steken in het uitspreken van goede bedoe-
lingen als stabilisatie van het omslagtekort en een beheerste vaststelling van de nominale premies,
zonder waarborgen voor uitvoering.
Het Plan Simons was door tactische missers, politieke tegenstand en maatschappelijke afkeuring lang-
zaam verzand. De regering twijfelde in 1993 of de AWBZ wel geschikt was voor de vorming van de
basisverzekering. Het kabinet-Kok I, aangetreden na de verkiezingen in 1994, zag af van de plannen
tot grootschalige stelselherziening. Een aantal verstrekkingen, zoals farmaceutische hulp, zouden weer
uit de AWBZ worden gehaald. Het idee om de AWBZ te gebruiken als kapstok voor de basisverzeke-
ring werd inderdaad verlaten. Die basisverzekering zou er voor 2000 niet komen, want na Simons
werden politici steeds huiveriger om het beladen thema aan te roeren.
Toch was er sinds de verschijning van het Dekkerrapport een raamwerk voor een integrale zorgverze-
kering neergezet. Onder Simons en Dees waren ziekenfonds- en ziektekostenverzekering veranderd en
naar elkaar toegegroeid. Beide verzekeringen bestonden nog steeds naast elkaar, gescheiden door de
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Ziekenfondswet en de loongrens, maar de uitvoerders noemden zich zorgverzekeraars en hun belan-
genorganisaties wensten zich te verenigen. Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars waren onder
druk van de stelselherziening niet alleen praktisch, maar ook ideologisch naar elkaar gegroeid.  Zie-
kenfonds of particulier? Het onderscheid maakte voor de verzekering van de gezondheidszorg steeds
minder uit. Voor beide vormen van de zorgverzekering waren volledige solidariteit en toegankelijk-
heid dezelfde kernbegrippen. Dat was met de stelselwijziging bereikt.

De stelselwijziging II; een evaluatie
De uitwerking van het Plan Simons vormde de tweede fase van de stelselherziening. De vorming van
de basisverzekering door middel van de AWBZ als carrier werd ook na 1989 door de VNZ en de NPZ
gesteund.
Het KLOZ werkte mee, gedwongen door de onvermijdelijkheid en de politieke druk. De effectiviteit
van de belangenbehartiging werd nog steeds verzwakt door de scheiding NPZ-NVOZ en de afwijzen-
de houding van de NVOZ, die ideologisch sterk met Simons van mening verschilde. De belangenor-
ganisatie van de commerciële verzekeraars keerde zich nog steeds tegen de basisverzekering als soci-
ale verzekering en wilde de relatie tussen verzekerde en verzekeraar regelen op basis van een private
overeenkomst met de verzekeraar als risicodrager. De basisverzekering moest worden gevormd door
aanpassingen binnen de bestaande systemen. De AWBZ bood volgens de NVOZ onvoldoende moge-
lijkheden voor het terugtrekken van de overheid, voor het overdragen van het initiatief aan de verzeke-
raars en de andere partijen in de gezondheidszorg. Het overdragen van zo veel mogelijk voorzieningen
in de basisverzekering zou belemmerend zijn voor de marktwerking, kostenbeheersing en concurren-
tie. De KLOZ-partijen steunden Simons gezamenlijk in diens streven naar afschaffing van de contrac-
teerplicht, de invoering van maximumtarieven en deregulering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen
als stappen naar grotere verantwoordelijkheid voor de zorgverzekeraars
Het AWBZ-traject leek door Simons met succes te worden gevolgd, onder andere door de steun van
de NPZ en de VNZ. De ziekenfondsen stemden in met opheffing van de contracteerplicht, maar de
VNZ-leiding hield in 1990 vast aan de regio, keerde zich tegen de opheffing van de werkgebieden en
wees het geven van kwantumkortingen bij collectieve contracten af. Dit betekende een scheiding tus-
sen de ziekenfondsen als leden en hun belangenorganisatie. Veel ziekenfondsen waren zich al aan het
voorbereiden op een commerciëlere opstelling en streefden naar samenwerking of fusies met boven-
bouwverzekeraars en commerciële maatschappijen.
De ontwikkeling van de samenwerking VNZ-KLOZ, ingezet in 1989, ging door ondanks het verschil
in opvattingen tussen de organisaties. Het was een verstandsrelatie, gebaseerd op de politieke vorming
van de basisverzekering met de samenhangende onderdelen van de stelselherziening. De verzakelij-
king en de reorganisaties bij de VNZ uit de periode 1990-1993, veroorzaakt en noodzakelijk door de
druk van de stelselherziening, bestuurlijke spanningen, de opvattingen van de ziekenfondsen over de
taak van de VNZ, hun wens tot het afschaffen van de regio als werkgebied en hun snelgroeiende sa-
menwerking met de ziektekosten- en andere verzekeraars hadden dit mogelijk gemaakt. De VNZ werd
in 1993 gezien als een brancheorganisatie, die zo snel mogelijk moest samenwerken met het KLOZ.
Andere factoren die de samenwerking in de periode 1990-1993 mogelijk maakten waren de contacten
bij de uitvoeringspraktijk van de AWBZ, de contacten tussen de directies en de bureaus en het
machtsoverwicht VNZ-NPZ en de gezamenlijke belangenbehartiging bij de ontwikkeling van de ba-
sisverzekering volgens Simons. Deze belangenbehartiging richtte zich op de financiële aspecten van
de stelselherziening, de door Simons gebruikte tactiek om zijn voorstellen door te voeren en onduide-
lijkheden over de functiegerichte omschrijvingen. VNZ en KLOZ werden bij dit laatste gesteund door
de Ziekenfondsraad en de vakbeweging.
Het hoogtepunt voor Simons en zijn stelselherzieningsplannen was 1 januari 1992. De gelijkschake-
ling van de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering leek te lukken door ingrijpende uitbreidingen van
de AWBZ en nominalisering van de AWBZ-premie, opheffen van de verplichte werkgebieden van de
ziekenfondsen en vervallen van hun contracteerplicht voor eerstelijnszorg, opheffing van het vesti-
gingsbeleid voor huisartsen en geleidelijke invoering van functioneel omschreven zorgpakketten. De
wettelijke voet voor de basisverzekering via het AWBZ-traject werd steeds breder.
Toch was het einde voor Simons nabij. Zijn politiek en maatschappelijk draagvlak brokkelde snel af.
Simons had de belangrijkste uitbreiding van de AWBZ met huisartsenzorg gemist door zich tactisch
onhandig tegenover de huisartsen op te stellen. De steun van de belangrijkste groep zorgaanbieders
was verloren. CDA en PvdA twijfelden om verschillende redenen aan de haalbaarheid van zijn plan-
nen.
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Simons kreeg ook geen gehoor meer van de zorgverzekeringsorganisaties. Hij had al weinig aanzien
bij het KLOZ en verloor de steun van de VNZ. Het VNZ-bestuur was bang dat het budgetteringsys-
teem voor de ziekenfondsen dreigde te mislukken door het ontbreken door goede normuitkeringen,
met ongezonde concurrentie als mogelijk gevolg. De politiek had zich volgens KLOZ- en VNZ-
leiding bij de discussies teveel gericht op financieel beleid en inkomenspolitiek, niet op zorginhoude-
lijk beleid. Het Plan Simons was door tactische missers, politieke tegenstand en maatschappelijke af-
keuring in 1992 vastgelopen. De ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringen waren echter zo sterk
veranderd dat terugdraaien van alle maatregelen onmogelijk was. Het raamwerk voor de basisverzeke-
ring stond grotendeels overeind en kon verder worden uitgewerkt, maar niet volgens het AWBZ-
traject.
VNZ en KLOZ besloten in mei 1992 tot een gezamenlijke standpunt met betrekking tot het Plan Si-
mons en de stelselwijziging. Zij erkenden dat de convergentie ziekenfonds-ziektekostenverzekering
sinds de publicatie van de Dekkervoorstellen door alle discussies en maatregelen zo ver gevorderd was
dat de beide belangenorganisaties naar elkaar toe waren gegroeid. Zij waren het eens over de gewenste
structuur van het verzekeringsbestel met een gedecentraliseerde en geprivatiseerde structuur, de basis-
verzekering met nominale en procentuele premie en het zorgverzekeraarschap als vak apart, niet als
onderdeel van sociale verzekeringswetgeving. Dit was voldoende inhoudelijke overeenstemming voor
een fusie in 1995.
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