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33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen 
wanbetalers zorgverzekering 

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 juli 2013 

Tijdens het ordedebat van 25 juni 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 99) 
hebben de leden Leijten (SP) en Bruins Slot (CDA) het verzoek gedaan om 
nadere informatie over de maatregelen die ik voornemens ben te nemen 
in het kader van de wanbetalersregeling. 

Ik kan u mededelen dat het «Voorstel van wet tot wijziging van de 
Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij 
niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele 
andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)» inmiddels bij 
uw Kamer is ingediend. 

In mijn brieven van 9 januari 2013 en 5 maart 2013 (Kamerstuk, 33 077, 
nrs. 5 en 6) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de activiteiten die op dit 
moment op mijn verzoek worden verricht om te komen tot werkbare 
preventieve maatregelen. Het vervolgtraject waarop ik in deze brieven heb 
gewezen is thans in volle gang. Er zijn expertbijeenkomsten georgani-
seerd met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, gemeenten en de 
betrokken ministeries. Tijdens deze expertbijeenkomsten heeft een 
verkenning plaatsgevonden van bestaande interventies en arrangementen 
en is in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om deze op grote(re) 
schaal in te zetten en op regionaal niveau te bespreken met zorgverzeke-
raars en gemeenten. De voortgang van deze gesprekken vindt plaats 
onder regie van BS&F/Social Force vanwege hun expertise op het terrein 
van de schuldenproblematiek en gemeentelijke samenwerking. Ook zijn 
daarbij medewerkers van mijn ministerie, medewerkers van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Zorgverzekeraars Nederland, de 
VNG, Divosa en de NVVK betrokken. 

Daarnaast, ik heb u daarover geïnformeerd in mijn brief van 28 juni 2012 
(Kamerstuk 33 077, nr. 3), loopt de pilot van Menzis, Stadsbank Oost 
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Nederland en de gemeente Enschede (inmiddels uitgebreid naar Almelo 
en Hengelo) om te bezien hoe een preventieve aanpak om schulden tegen 
te gaan kan werken. 

In het wetsvoorstel is, als uitvloeisel van de evaluatie van de wanbetalers-
regeling, een aantal maatregelen opgenomen dat zal bijdragen aan 
verbetering van de preventiefase, verbetering van het bestuursrechtelijk 
premieregime en bevorderen van de uitstroom van wanbetalers. 
Ik zie uit naar een vruchtbaar overleg met uw Kamer over dit wetsvoorstel. 

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