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33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de 
Invoerings- en aanpassingswet 
Zorgverzekeringswet in verband met verbetering 
van de maatregelen bij niet-betalen van de 
premie en de bestuursrechtelijke premie en 
enkele andere wijzigingen (verbetering 
wanbetalersmaatregelen) 

34 319 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de 
Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en 
aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband 
met verbetering van de maatregelen bij 
niet-betalen van de premie en de 
bestuursrechtelijke premie en enkele andere 
wijzigingen (verbetering 
wanbetalersmaatregelen) in verband met 
behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw 

G1  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 oktober 2015 

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief2 die ik heden aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer heb verzonden met betrekking tot de 
behandeling van de novelle bij de wijziging van de Wet houdende 
wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpas-
singswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de 
maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke 
premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatre-
gelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw 
(Kamerstukken II 2015/16, 34 319, nr. 2). Om de redenen uiteengezet in 
genoemde brief, verzoek ik u de novelle na ontvangst van de Tweede 

1 De letter G heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 683.
2 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 157184.05.
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Kamer met spoed te behandelen zodat het wetsvoorstel ter verbetering 
van wanbetalersmaatregelen (Kamerstukken I 2014/15, 33 683, nr. A) en de 
novelle per 1 januari 2016 in werking kunnen treden. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers
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