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Ontvangen 14 april 2015 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «bestuursrechtelijke premie verschuldigd» 
vervangen door: bestuursrechtelijke premie van ten minste de gemid-
delde premie verschuldigd,. 

2. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 
6. Bij ministeriële regeling wordt bepaald hoe de gemiddelde premie, 

bedoeld in het eerste lid, wordt berekend. 

II

In artikel I, onderdeel E, komt het derde onderdeel te luiden: 

3. Aan het artikel worden twee leden toegevoegd, luidende: 
2. De hoogte van de bestuursrechtelijke premie wordt bij ministeriële 

regeling vastgesteld op een percentage van de gemiddelde premie en kan 
voor verschillende, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen 
groepen verzekeringnemers op een verschillend bedrag worden vastge-
steld. 

3. Artikel 18d, zesde lid, is van toepassing. 

III

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

Artikel 18g wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid.
  

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
3. Indien van een verzekeringnemer die op grond van artikel 18d, 

tweede lid, geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd is, over de 
periode waarover hij deze premie wel verschuldigd was meer aan 
bestuursrechtelijke premie is geïnd dan het bedrag dat men verkrijgt door 
de gemiddelde premie te vermenigvuldigen met het aantal maanden 
waarover bestuursrechtelijke premie verschuldigd was, stort het Zorgin-
stituut een bij algemene maatregel te bepalen percentage van het 
verschil:

a. aan de zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekering loopt ter zake 
waarvan de schulden zijn ontstaan, ter delging van de bij die zorgverze-
keraar voor de desbetreffende zorgverzekering bestaande schuld, of

b. aan de verzekeringnemer, voor zover de ter zake van de zorgverze-
kering bestaande schulden gedelgd zijn. 

IV

In artikel I komt onderdeel H te luiden: 

 H

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid, onderdeel f, vervalt de zinsnede: de bestuurlijke 

boeten, bedoeld in de artikelen 9b en 9c, alsmede.
  

2. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:
g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar of aan de verzeke-

ringnemer gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g, derde lid, en het 
gedeelte, bedoeld in artikel 18g, vijfde lid, de bestuursrechtelijke premies, 
bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.
  

3. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» 
vervangen door: het Zorginstituut. 

Toelichting  

Wanbetalers van de zorgpremie komen na zes maanden in het 
bestuursrechtelijke premieregime terecht. Van de opslag die vervolgens 
door de verzekerde betaald moet worden, gaat enerzijds een afschrikwek-
kende werking uit, maar anderzijds draagt het er nu soms ook aan bij dat 
de wanbetaler nog verder in de schulden komt. De indiener stelt daarom 
voor dat bij algemene maatregel van bestuur een deel van de bestuurs-
rechtelijke premie kan worden bestemd voor het aflossen van de uit de 
zorgverzekering voortvloeiende schulden. Op die manier draagt de opslag 
bij aan een afschrikwekkende werking en stimuleert het de aflossing van 
de schulden, zodat de wanbetaler weer sneller normaal premie gaat 
betalen bij de zorgverzekeraar. 
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