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Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 oktober 2019 

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van VWS, de 
VWS-Verzekerdenmonitor 2019 aan1. Deze monitor biedt een samen-
hangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de 
internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet en geeft de stand van 
zaken weer per 31 december 2018. Met betrekking tot de nationale 
aspecten is met name aandacht besteed aan de werking van regelingen 
die gericht zijn op specifieke doelgroepen: wanbetalers, onverzekerde 
personen, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden. Bij de 
internationale aspecten is aandacht besteed aan de zorgkosten die in het 
buitenland worden gemaakt door verdragsgerechtigden en Zvw-verzeker-
den en aan de inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden. 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
1. Zorgverzekeraars maken gebruik van de aanpassingen die zijn 

gedaan in de wanbetalersregeling. Het aantal wanbetalers blijft dalen 
en komt op 1 september 2019 uit op 214.461. In 2018 is de belangrijk-
ste oorzaak van uitstroom het doorlopen van een betalingsregeling; 
ruim 150.000 mensen zijn met een betalingsregeling uitgestroomd. 
De wanbetalersregeling wordt momenteel geëvalueerd. Uw Kamer 
ontvangt het rapport met de uitkomsten van deze evaluatie aan het 
einde van dit najaar. 

2. In de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzeker-
den is per 1 maart 2019 de verzekeringsplicht van onverzekerde 
personen met ingang van 1 maart 2018 geschrapt2. Hiermee zijn alle 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Stcrt. 2018, nr. 7636 en Stcrt. 2019, nr. 9630
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financiële belemmeringen weggenomen om aan de zwakke en 
kwetsbare groep van dak- en thuislozen en personen met verward 
gedrag medisch noodzakelijke zorg te verstrekken. 

De Minister voor Medische Zorg, 
B.J. Bruins
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