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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ea

Na artikel 18g wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 18ga  

1. In afwijking van het bepaalde bij of krachtens afdeling 3.3.2 kan bij 
algemene maatregel van bestuur een experiment worden ingericht dat tot 
doel heeft de verzekeringnemer één integraal, op zijn situatie afgestemd 
plan van aanpak met betrekking tot diens schuldenproblematiek te bieden. 

2. Een verzekeringnemer kan niet tot deelname aan een experiment als 
bedoeld in het tweede lid worden verplicht. 

3. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
het eerste lid:

a. wordt geregeld op welke wijze van welke artikelen van de in het 
eerste lid genoemde afdeling of de daarop gebaseerde regelgeving wordt 
afgeweken;

b. wordt bepaald op welke wijze de zorgverzekeraar, de verzekering-
nemer en de gemeenten samenwerken om het met het experiment 
beoogde doel te bereiken;

c. kunnen nadere voorwaarden aan deelname aan het experiment 
worden gesteld. 

4. Dit artikel vervalt tien jaar na het tijdstip van inwerkingtreding. 

Toelichting  

De indiener wil met dit amendement de mogelijkheid bieden om in het 
kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm 
gegeven kan worden. Het artikel biedt de mogelijkheid om een verzeke-
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ringnemer één integraal, op zijn situatie afgestemd plan van aanpak met 
betrekking tot diens schuldenproblematiek aan te bieden. 

Indien het tot uitvoering van een dergelijk pakket komt – waaraan de 
verzekeringnemer uiteraard zijn volledige medewerking dient te 
verlenen – zal het regime van de bestuursrechtelijke premie niet of slechts 
in beperkte mate op die verzekeringnemer van toepassing zijn. 

Het voorgestelde artikel laat toe dat het experiment wordt beperkt tot 
een of meer regio’s of tot groepen van verzekerden. Deelname aan een 
experiment is voor de verzekerde vrijwillig. Tevens laat het voorgestelde 
experiment verschillende financieringsvormen toe. 

De afwijkingen van de wet mogen niet verder gaan dan noodzakelijk is 
om in het in het eerste lid genoemde doel (één integraal, op de situatie 
van de verzekerde afgestemd plan van aanpak tot oplossing van zijn 
schuldenproblematiek) te bereiken en bovendien moeten in de algemene 
maatregel van bestuur waarin het experiment wordt uitgewerkt de 
artikelen worden opgesomd waarvan wordt afgeweken. 

De indiener is van mening dat experimenten altijd in tijd begrensd 
moeten zijn. Daarom wil zij de voorgestelde experimenteerbepaling 10 
jaar geldig laten zijn. Na tien jaar is het wenselijk artikel 18g te evalueren. 
Bij een succesvolle toepassing ligt definitieve aanpassing van de 
Zorgverzekeringswet in beginsel in de rede ligt. Dit met het oog op de 
rechtszekerheid van mensen. 
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