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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35872 
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de 
collectiviteitskorting 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21,  
PVV en Groep Van Haga 
Tegen: DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt en FVD 
Lid Gündoğan en BIJ1 waren niet bij de stemmingen aanwezig. 
 
Verworpen amendementen 
Diverse artikelen 
7  8 (Ellemeet en Kuiken) over de collectiviteitskorting uitsluitend op de gemeentepolis 
van toepassing laten zijn  
 
De collectiviteitskorting is een instrument waarmee een verkapte vorm van risicoselectie 
plaatsvindt. Het zijn vooral de hoger opgeleide en gezonde verzekerden die via 
collectiviteiten korting kunnen krijgen op de verzekeringspolis. Daarmee wordt niet alleen 
de solidariteit tussen ziek en gezond aangepast, maar ook de solidariteit tussen arm en 
rijk.  
 
De gemeentepolis doet in principe precies het omgekeerde. Mensen met weinig geld 
kunnen zich via de gemeentepolis verzekeren en kunnen hier ook een korting op de premie 
krijgen. Met dit amendement blijft het mogelijk voor gemeenten om korting te krijgen op 
de gemeentepolis voor minima. Daarmee krijgen gemeenten en verzekeraars de 
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mogelijkheid om een klein beetje te differentiëren in premie en mensen met een heel laag 
inkomen een iets goedkopere zorgverzekering aan te bieden. De solidariteit die de 
Zorgverzekeringswet zou moeten kenmerken wordt hiermee verder verbeterd. 
Verworpen. Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, 
Lid Omtzigt en BBB 
 
Diverse artikelen 
9 (Westerveld en Ellemeet) over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico 
 
Met dit amendement wordt de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico 
afgeschaft. Met het eigen risico wordt er namelijk een mogelijkheid gecreëerd om korting 
op de nominale premie te verkrijgen. Hierdoor wordt de premie lager voor mensen die 
kiezen voor een vrijwillig eigen risico en daarmee tegelijkertijd iets hoger voor mensen die 
geen vrijwillig eigen risico hebben. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de inkomsten van 
verzekeraars. Zij krijgen minder premie inkomsten vanuit de groep die een vrijwillig eigen 
risico heeft. 
 
Het CPB1 stelt dat het vrijwillig eigen risico gerechtvaardigd kan worden als de korting op 
de premie wordt betaald door de groep die ook kiest voor een vrijwillig eigen risico. De 
groep met vrijwillig eigen risico zou dan dusdanig minder zorg moeten gebruiken dat de 
korting op de premie vanuit die besparing kan worden gefinancierd. Het remgeldeffect 
moet minstens even groot zijn als de premiekorting. Op het moment dat daar geen sprake 
van is, dan is er ook bij het vrijwillig eigen risico sprake van kruissubsidiering.   
  
Of, en zo ja in welke mate, er sprake was van kruissubsidiering was tot juli 2021 nog niet 
goed onderzocht. Maar ondertussen blijkt uit onderzoek van Remmerswaal aan de 
Universiteit van Tilburg2: “dat het vrijwillig eigen risico het zorggebruik nauwelijks afremt, 
wat betekent dat mensen zonder een vrijwillig eigen risico bijdragen aan de premiekorting 
voor verzekerden met een vrijwillig eigen risico.” 
 
Dat het vrijwillig eigen risico de solidariteit in de Zorgverzekeringswet onder druk zet, is 
ook af te leiden uit de groep mensen die kiest voor het vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig 
eigen risico wordt vooral gekozen door jonge hoogopgeleide mannen, met een hoog 
inkomen en een goede gezondheid.3 Het vrijwillig eigen risico blijkt financieel voordelig 
voor deze groep. De premiekorting die samenhangt met het vrijwillig eigen risico is voor 
vrouwen, mensen met een laag inkomen, een minder hoge opleiding of een slechtere 
gezondheid in mindere mate beschikbaar. Tegelijkertijd betalen deze groepen wel mee aan 
de premiekorting voor mensen waarvan de persoonlijke situatie wel een vrijwillig eigen 
risico toestaat.  

 
1 CEP2018-Tekstkader-pag-59.pdf (cpb.nl)  
2 https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/opschuiven-
van-het-startpunt-eigen-risico-zorgverzekering-brengt-de-zorgkosten-
omlaag#:~:text=Remmerswaal%20heeft%20ook%20naar%20het,korting%20op
%20hun%20zorgpremie%20krijgen.  
3https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Toename_van_mensen_die_ki
ezen_voor_een_vrijwillig_eigen_risico_2016.pdf?  

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CEP2018-Tekstkader-pag-59.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/opschuiven-van-het-startpunt-eigen-risico-zorgverzekering-brengt-de-zorgkosten-omlaag#:%7E:text=Remmerswaal%20heeft%20ook%20naar%20het,korting%20op%20hun%20zorgpremie%20krijgen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/opschuiven-van-het-startpunt-eigen-risico-zorgverzekering-brengt-de-zorgkosten-omlaag#:%7E:text=Remmerswaal%20heeft%20ook%20naar%20het,korting%20op%20hun%20zorgpremie%20krijgen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/opschuiven-van-het-startpunt-eigen-risico-zorgverzekering-brengt-de-zorgkosten-omlaag#:%7E:text=Remmerswaal%20heeft%20ook%20naar%20het,korting%20op%20hun%20zorgpremie%20krijgen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/opschuiven-van-het-startpunt-eigen-risico-zorgverzekering-brengt-de-zorgkosten-omlaag#:%7E:text=Remmerswaal%20heeft%20ook%20naar%20het,korting%20op%20hun%20zorgpremie%20krijgen
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Toename_van_mensen_die_kiezen_voor_een_vrijwillig_eigen_risico_2016.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Toename_van_mensen_die_kiezen_voor_een_vrijwillig_eigen_risico_2016.pdf
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Samenvattend is het vrijwillig eigen risico een financieel voordelige regeling voor een 
specifieke groep, namelijk hoogopgeleide, jonge mannen, met een hoog inkomen en een 
goede gezondheid. De premiekorting die deze groep krijgt wordt betaald door de rest van 
de premiebetalers zonder vrijwillig eigen risico. Aangezien deze kruissubsidiering 
onwenselijk is, wordt met dit amendement het vrijwillig eigen risico afgeschaft.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD en BBB 
 
Moties 
 
10 (Van den Berg/Hijink) over het aanpassen van de definitie rondom nagenoeg gelijke 
polissen  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en 
de PVV 
 
11 (Van den Berg/Den Haan) over een onderzoek naar budgetpolissen 
Aangehouden 
 
12 (Paulusma c.s.) over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten   
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de 
PVV en FVD 
 
13 (Paulusma c.s.) over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico   
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de 
PVV en FVD 
 
14 (Hijink c.s.) over mensen met een gemeentepolis volledig compenseren voor de 
premiestijging   
Verworpen. Voor:  SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21 en FVD 
 
15 (Tielen) over de effecten van de wetswijziging op het polisaanbod monitoren 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de 
PVV en FVD 


