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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34929 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het 

verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD stemden voor. PVV 

en Denk stemden tegen. 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

10 (Hijink) over het toekennen van controlebevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer 

 

De indiener beoogt met dit amendement om de Algemene Rekenkamer de taken en 

bevoegdheden te geven om de wijze waarop zorgverzekeraars de op grond van de 

Zorgverzekeringswet aan hen toegekende publieke middelen besteden, te controleren. De 

Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt met het ontbreken van inzicht in de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van publiek geld door zorgverzekeraars 

belemmerd in haar controlerende taak. Aangezien het hier de besteding van vele miljarden 

aan publieke middelen betreft, dient controle door de Algemene Rekenkamer mogelijk te 

zijn. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en de PVV 
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Diverse artikelen 

7  11 (Hijink) over het ontkoppelen van het verplicht eigen risico en de zorgkosten 

 

De indiener beoogt met dit amendement de koppeling tussen de hoogte van de zorgkosten 

en de hoogte van het verplicht eigen risico ongedaan te maken. Hiermee wordt voorkomen 

dat het verplicht eigen risico stilzwijgend stijgt als de zorgkosten stijgen. Indiener is van 

mening dat de hoogte van het verplicht eigen risico per jaar moet kunnen worden 

afgewogen. Daarnaast regelt dit amendement dat een eventuele aanpassing van het 

verplicht eigen risico plaatsvindt bij ministeriële regeling met een zware voorhang, zodat 

de democratische controle op de hoogte van het verplicht eigen risico is gewaarborgd. 

Wanneer de zorgkosten stijgen en het verplicht eigen risico meestijgt, is de betaal-

baarheid van zorg voor chronisch zieken, ouderen en vooral voor mensen die buiten de 

zorgtoeslag vallen, in het geding. Door de hoogte van het verplicht eigen risico los te 

koppelen van de zorgkosten, kan de regering samen met de volksvertegenwoordiging 

besluiten nemen zonder spoedwetgeving te hoeven inzetten. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en 

FvD 

 

Diverse artikelen 

6  8  13 (Hijink) over het verlagen van het verplicht eigen risico 

 

Dit amendement regelt dat het verplicht eigen risico naar € 285 wordt gebracht. De 

indiener is van mening dat het verplicht eigen risico een onwenselijke drempel oplevert 

voor de toegang tot de zorg. Via een jaarlijkse extra Rijksbijdrage aan het 

Zorgverzekeringsfonds van 1 miljard euro, hoeft deze verlaging niet verdisconteerd te 

worden in de premie. Het Zorginstituut Nederland kan met de extra Rijksbijdrage een 

hogere vereveningsbijdrage toekennen en vaststellen. De dekking voor het verlagen van 

het verplicht eigen risico met € 100 wordt gevonden in het niet afschaffen van de 

dividendbelasting (vanaf 2020). Voor het overgangsjaar 2019–2020 wordt de dekking 

gevonden in het begrotingsoverschot van 8 miljard in 2017. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en 

FvD 

 

Diverse artikelen 

12 (Van der Staaij) over het verlagen van het verplicht eigen risico voor 2019-2021 

 

Dit amendement regelt een verlaging van het verplicht eigen risico met € 100 voor de jaren 

2019, 2020 en 2021. Dekking wordt allereerst gevonden in het geen doorgang laten vinden 

van plannen voor verdere verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2019 (€ 248 

mln).  De resterende dekking wordt gevonden in het aftoppen van de kinderopvangtoeslag 

voor de hoogste inkomens. In plaats van extra geld te besteden aan de kinderopvang, en 

daarmee vooral tweeverdieners te bevoordelen, geeft de indiener er de voorkeur aan om 

het geld te besteden aan een verlaging van het eigen risico met € 100. Daarmee worden  
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huishoudens met hoge zorgkosten (bijvoorbeeld met een partner die chronisch ziek is of 

gehandicapt, mantelzorgers en ouders van kinderen met een beperking) tegemoet 

gekomen. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, de SGP en FvD 

 

Moties 

 

14 (Ellemeet c.s.) over een vervolgonderzoek naar het vermijden van vervolgzorg 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de 

PVV 
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