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AB 2005 no. 26

Intitulé

: LANDSVERORDENING van 7 april 2005 houdende voorzieningen
om de in het kader van de algemene ziektekostenverzekering ontstane tekorten in de jaren 2004 en 2005 op te
vangen met overdrachten ten laste van de Sociale Verzekeringsbank

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 2005 no. 26
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd geweest, in afwijking
van voorschriften van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993
no. GT 24), de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT
26) en de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1)
met betrekking tot de besteding van de premie-inkomsten van de Sociale
Verzekeringsbank in het jaar 2004, aan het uitvoeringsorgaan van de
algemene ziektekostenverzekering een bedrag over te dragen van Afl.
12,5 miljoen.
2. Van het in het eerste lid genoemde bedrag wordt Afl. 12 miljoen administratief ten laste gebracht van het Ziektefonds en 0,5 miljoen van het Ongevallenfonds.
Artikel 2
1. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd, in afwijking van de
voorschriften van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no.
GT 24), de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26)
en de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1) met
betrekking tot de besteding van de premie-inkomsten van de Sociale
Verzekeringsbank, in het jaar 2005 een bij landsbesluit te bepalen bedrag over te dragen aan het uitvoeringsorgaan van de algemene ziektekostenverzekering.
2. Het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, wordt geslagen op
uiterlijk 1 september 2005. Het daarin genoemde bedrag is gebaseerd op
de werkelijk gerealiseerde halfjaarcijfers van de uitgaven in het kader van de Landsverordening ziekteverzekering en de Landsverordening
ongevallenverzekering, met inachtneming van dezelfde berekeningswijze
als die ten grondslag ligt aan de in artikel 1, tweede lid, genoemde
bedragen, en wordt dienovereenkomstig administratief ten laste gebracht van het ziektefonds respectievelijk het ongevallenfonds.
Artikel 3
De in de artikelen 1 en 2 neergelegde afwijking van de wettelijke
voorschriften in de in die artikelen genoemde landsverordeningen ten
aanzien van de besteding van de in het kader van de ziekte- en ongevallenverzekering verkregen premie-inkomsten is van eenmalige aard.
Artikel 4
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad met dien verstande dat
zij, wat artikel 1 betreft, terugwerkt tot en met 26 november 2004.

