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Betreffende wetsvoorstel: 
 
31736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en  
 enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor  
 hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen  
 wanbetalers zorgverzekering) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 3 februari 2009 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel 1 
8 (Smilde) 
Met dit amendement wordt beoogd maximale inspanningen te doen om te voorkomen dat 
(financieel) onmachtigen verdere premieachterstand oplopen en alsnog in het 
bestuursrechtelijk regime terechtkomen. Zorgverzekeraars dienen zich er van te 
vergewissen dat niet enkel verwezen wordt naar de schuldhulpverlening, maar daar ook de 
vormen van en wijzen waarop deze kan worden verzocht worden geëxpliciteerd. Met 
«schuldhulpverlening» wordt hier bedoeld schuldsanering in de zin van de 
Faillissementswet en schuldbemiddeling in de zin van art. 48 van de Wet op het 
consumentenkrediet. 
Aangenomen. Tegen: VVD 
 



 

 datum 4 februari 2009 

 blad 2 
 

 

Artikel 1 
11 (Van Gerven) 
Dit amendement bewerkstelligt dat er geen melding voor heffing van bestuursrechtelijke 
premie plaats heeft, indien de verzekeringnemer een stabilisatieovereenkomst in het kader 
van schuldbemiddeling heeft gesloten (onderdeel I). Verder meldt de zorgverzekeraar aan 
het Cvz het bestaan van een dergelijke overeenkomst nadat de bestuursrechtelijke premie 
is ingegaan (onderdeel II). In artikel 18d wordt er van uitgegaan dat de verzekeringnemer 
zich meldt bij een schuldhulpverlener nadat de bronheffing is opgelegd. Er zijn 
verzekeringnemers die op basis van de aanmaningen niet kunnen betalen en zich 
aanmelden bij de schuldhulpverlening. Deze verzekeringnemers zouden gevrijwaard 
moeten blijven van bronheffing. Immers zij zijn niet-kunners, die wel willen betalen, maar 
niet kunnen. De schuldhulpverlener garandeert middels budgetbeheer dat lopende premies 
worden voldaan aan de zorgverzekeraar. Voor de schuld komt een minnelijk 
saneringsvoorstel. Een minnelijk traject schuldhulpverlening ziet er globaal als volgt uit. De 
klant (schuldenaar) vult een aanvraag schuldregeling in en levert deze in bij een 
schuldhulpverleningsinstantie. De klant wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Op 
basis van deze intake wordt door de schuldhulpverleningsinstantie een Plan van Aanpak 
gemaakt. Indien de klant akkoord is met het Plan van Aanpak tekent hij een  
stabilisatieovereenkomst. De stabilisatieperiode is bedoeld om de klant te stabiliseren; 
budgetbeheer wordt opgestart en belemmeringen om te kunnen schuldregelen 
(bijvoorbeeld een verslaving) worden opgelost. De stabilisatieperiode duurt één tot zes 
maanden. Na het stabilisatietraject start het daadwerkelijke schuldregelen (inventariseren, 
voorstellen doen, etc.) middels een schuldregelingsovereenkomst. In de nota naar 
aanleiding van het verslag schrijft de Minister op bladzijde 25 dat aanmelding voor de 
schuldhulpverlening onvoldoende basis is om te concluderen dat de betalingsachterstand 
wordt opgelost en dat de verzekerde verschuldigde premie voortaan aan zijn  
zorgverzekeraar betaalt. Het kabinet vindt een overeenkomst van schuldhulpverlening een 
noodzakelijke voorwaarde voor dit vertrouwen. Welke overeenkomst het kabinet bedoeld 
wordt niet aangegeven. Gezien voornoemde toelichting is het verstandig om uit te gaan 
van de stabilisatieovereenkomst. De belastingdienst stopt eveneens  
invorderingsmaatregelen bij overlegging van een getekende stabilisatieovereenkomst. Dit 
staat in artikel 73.5.2. van de leidraad invordering 2008. Toevoeging van dit amendement 
in de wet zorgt dus voor een consistent beleid van de overheid inzake medewerking aan 
minnelijke schuldhulpverlening. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP en het CDA 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 1 
9 (Van Gerven) 
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat mensen die een premieschuld hebben van zes 
maanden of meer, een bestuursrechtelijke premie verschuldigd zijn van 130%. Dat is een 
fors bedrag, waarmee het onnodige risico bestaat dat mensen verder in de (financiële) 
problemen komen dan noodzakelijk. Niet is aangetoond dat de dreiging van een 
verschuldigde premie van 130% van de oorspronkelijke waarde leidt tot een beter 
betalingsgedrag en aldus preventief werkt. Nu er andere maatregelen voorhanden zijn om 
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te voorkomen dat mensen een dergelijke premieschuld oplopen, en er tevens andere 
mogelijkheden zijn om de premie alsnog te incasseren, is een bestuursrechtelijke premie 
van 130% onwenselijk, en dient dit bedrag te worden teruggebracht tot de reële kosten 
van het incasseren van betalingsachterstanden. Dit amendement beoogt de  
bestuursrechtelijke premie bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen. In de 
algemene maatregel van bestuur kan worden aangesloten bij de ontstane praktijk in het 
civiele recht, waar het bedrag ter verkrijging van voldoening buiten rechte niet hoger mag 
zijn dan redelijk. Om uniformiteit in de rechterlijke uitspraken te brengen heeft de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de 
rechter in de praktijk kan omgaan met het begrip «redelijk». Deze aanbevelingen zijn 
neergelegd in het Rapport Voorwerk II, dat ook een staffel bevat met tarieven. Volgens 
deze staffel bedragen incassokosten niet meer dan 15% van de hoofdsom, behalve in het 
geval van vorderingen lager dan € 250 maar daar zal bij een premieschuld van zes 
maanden of meer nooit sprake van zijn. De algemene maatregel van bestuur dient een 
verwijzing te bevatten naar het Rapport Voorwerk II, en bewerkstelligt daarmee dat het de 
bestuursrechtelijke premie niet hoger is dan noodzakelijk is, en wordt teruggebracht tot 
een redelijk bedrag ter voldoening van de kosten. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en het lid-Verdonk 
 
Artikel V 
12 (Van Gerven) 
Artikel 287b, tweede lid, van de Faillissementswet maakt een voorlopige voorziening in het 
kader van schuldsanering mogelijk als er sprake is van een bedreigende situatie. Het  
artikel noemt reeds de opheffing of ontbinding van de zorgverzekering als bedreigende 
situatie. Dit amendement voegt daaraan toe de heffing van bestuursrechtelijke premie 
zoals ingevoerd in dit wetsvoorstel. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en het lid-Verdonk 
 
Moties 
 
10 (Van Gerven) om bij een inkomen tot 120% van sociaal minumum slechts 100% 
bronheffing toe te passen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
 


