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INLEIDING

Per I septernber 2009 zijn de Zorgverzekeringswet (Z*) en aantal andere wetten

gewijzigd.' Daarmee is beoogd het aantal wanbetalers in de zorgverzekering terug te

dringen. In de kern kornt het neer op de introductie van een hoge bestuursrechtelijk

premie, die bovendien eenvoudig en met voorrang kan worden geïnd, onder rrreer

door rechtstreekse inhor-rding op salaris of uitkering. De regeling maakt deel uit van

een breder pakket aan maatregelen dat gericht is op reductie van het aantal onverze-

kerden.' In dit artikel gaan we in op de achtergrond en inhoud van de regeling. We

besteden aandacht aan de positie van de verzekeraars, de verzekerden en de werkgevers

en uitkeringsinstanties die geconfronteerd worden rnet de bronheffing. Daarbij werpen

we een kritische blik op de regeling voor de minima. Verder gaan we in op de ge-

volgen voor andere schuldeisers, met een uitstapje naar het beslag op loon of uitkering.

Premieachierstand en overgang naar de bestr,rursrechtelijke premie rxoet zoveel mo-

gelijk worden voorkomen. Een collectieve zorgverzekering voor minima kan daar aan

bij dragen. De wetgever verwacht veel van gemeenten en schuldhulpverlening. Maar

het is de vraag of die een probleem op kunnen lossen, dat de wetgever en zorgver-

zekeraars tot dusver niet hebben weten te voorkomen. Daarbij komt de vraag aan de

orde of de wetgever niet te vaak uitgaat van de ideaaltypische zelfredzarne burger. Ook

gaan we na of de prikkels in de richting van verzekerden en verzekeraars wel vol-

doende zijn.

In de wetenschap dat het gaat om zeer cornplex probleem, slr-riten we af met een aantal

suggesties die mogelijk een kleine bijdrage aan de oplossing daarvan kunnen leveren.

ACHTERGROND VAN DE REGELING

Met de invoering van de Zvw in 2006 zijn alle Nederlanders verplicht een basisver-

zekering tegen ziektekosten af te sluiten. De Belastingdienst int daarvoor een inko-

mensafhankelijke bijdrage. Daarnaast moet de verzekeringnemer zelf een nominale

premie aan de zorgverzekeraar betalen.

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht.'. De zorgverzekering is desondanks een pri-

vaatrechtelijke overeenkomst. Zonder specifieke maatregelen zou de verzekeraar bij een

betalingsachterstand, volgens het principe "geen premie, geen dekking", de overeen

komst of de dekking kunnen schorsen of beëindigen.*. Vanwege de wettelijke accep-

tatieplicht lost royement het probleem van de verzekeraars niet op. De wanbetaler zou

I .  Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Stb. 2009, 356, inlverkingtreding, Stb. 2009,

3  5 / ,Komers tuk}en  I I  2008/09 ,  3  l  7  36 .

Z. Zie: wetsvoorstel opsporir.rg en vcrzekenng onvcrzekerden zorgverzekering,Komcrstukken II  2009/ 10,

3 2 1 5 0 .

3. Art.  2 en 3 Zr.rv.

4 .  A r t .  7 : 9 3 - t  B W .
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zich na royement bij een andere verzekeraar kunnen melden. Dat zou leiden tot een

carrousel van wanbetalers.

In 7007 is dan ook geregeld dat verzekerden hun verzekering bij achterstand niet meer

op kunnen zeggen, tenzij de verzekeraar de dekking van de verzekering heeft ge-

schorst.' In ruil voor het verzekerd houden van wanbetalers, -"verd het debiteurenrisico

van de verzekeraar via een compensatieregeling beperkt tot zes maanden."

Maar deze maatregelen pakken het probleerrl van de wanbetaling als zodanig niet aan.

Sterker de verzekeringnemer ondervindt nauwelijks negatieve gevolgen, hij bliift im-

mers gewoon verzekerd. De schade voor verzekeraars blijft beperkt, waardoor ook de

noodzaak van incassomaatregelen afneemt. De financiële gevolgen van de cornpensa-

tieregeling worden indirect via het Zorgverzekeringsfonds afgewenteld op wel beta-

lende verzekerden.

De regeling die nu van kracht is, beoogt liet probleem aan Ce bron aan te pakken. Door

(dreiging met) een hoge premie, wordt de druk op verzekerden om alsnog de no-

minale prernie te betalen zo hoog rnogelijk opgevoerd. Flankerend zijn de eisen die aan

het incassotraject van verzekeraars worden gesteld. Verzekeraars moeten aan die eisen

voldoen voordat zij een beroep op de compensatieregeling kunnen doen.

OMVANG VAN DE WANBETALING

Sinds de inwerkingtreding van de Zvw in 2006 houdt het CBS het aantal wanbetalers

bij. Dat zijn verzekerden met een prernieachterstand van zes maanden of rleer. Het

percentage wanbetalers is in drie jaar meer dan verdubbeld. Bijna 30 procent van de

wanbetalers heeÍt nog nooit premie betaald.

Wcnbetnlers Eind 2006 Eind 2007 Eind 2008 I sentcmber 2009

A a n t a l  1 9 0 2 1 0  7 4 0 2 5 0  7 5 6 6 9 0  3 0 + 1 0 0

In procenten l , l  procent 1,9 procent 2,0 procent 2,3 procent

Bron: CBS

Overigens is wanbetaling niet gelijk verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen.

Op basis van de ci j fers over 2009 kout wanbetal ing vaker voor bi j :

-  al lochtonen (5,2 procent) dan bi j  autochtonen (1,6 procent). Anti l l ianen en Aru- t

banen spr ingen er  u i t  (14,3  procent ) ;

-  jongeren (18-35 jaar :  4 ,4  procent )  dan b i j  ouderen (ouder  dan 65 jaar :  0 ,3  pro-

cenr) .

- mannen (2,8 procent) dan bi j  vrour,ven (1,9 procent).

Verder zijn er verschillen al naar gelang de:

- gezinssituatie: eenoudergezinnen (6,8 procent), gehuwden zonder kinderen (0,5

procent) ;

5 .  A r t .  8 a  Z v w .

6 .  S r b .  2 0 0 7 ,  2 3 2
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regio: Flevoland (3,6 procent), Utrecht ( 1,6 procent);

stad: in de vier grote steden is het probleenr groter dan in de rest van Nederland.

Utrecht zi t  net onder het landeli jke gemiddelde (2,2 procent), maar Amsterdam (3,8

procent) Den Haag (3,9 procent) en Rotterdam (6,0 procent) zitten er ver boven.

Dat Rotterdam veel wanbetalers heeft hangt onder meer samen met het feit dat er

veel bevolkingsgroepen wonen met een slechtere betalingsmoraal.

C O LLECT I EV E ZO RGV ERZEKER I N G

Concurrentie is een van de kenmerken van het huidige stelsel. De premie kan variëren

en verzekeraars kunnen korting verlenen aan verzekeringnemers binnen collectieve

conffacten.

Omdat tninima daar vaak geen gebruik van kunnen maken, hebben veel gemeenten

een collectieve zorgverzekering voor minima afgesloten met eiln gemeentelijke bijdrage

in de premie. De minirna krijgen zo alsnog toegang tot een goede, brede verzekering

met een scherpe premie. De collectieve verzekering vormt zo primair een inkomens-

ondersteunende maatregel. Het komt verder ook de volksgezondheid van de inwoners

ten goede. Het is ook een instrument om het aantal onverzekerden terug te dringen.

Verder kan het een bijdrage leveren aan het voorkornen van scliulden. Zo zryrt in veel

contracten met zorgverzekeraars ook afspraken opgenomen over incasso van premies

en de handelwijze bij betalingsachterstanden.

Rotterdam heeft na een Europese aanbesteding per I januari 2008 een nieuwe col-

lectieve verzekering afgesloten met Zilveren Kmis Achmea. Deze staat open staat voor

huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het wettel i jk rninimumloon. Het

gaat dan om huishoudens met een (bijstands)uitkering, ouderen rnet alleen AOW of

met een klein pensioen, maar ook om werknemers en zelfstandigen met een laag in-

komen. De verzekering is een succes. Het aantal deelnemers is met de nieuwe verze-

ker ing gestegen van 45 000 e ind 2007 to t  meer  dan 60000 begin  2010.  70 procenr

zi)n prernieplichtige deelnemers van l8 jaar of ouder. De overige 30 procent berrefr

(gratis) meeverzekerde kinderen.

De belangrijkste kenmerken van de Rotterdamse collectieve verzekering zijn:

- Een brede verzekering nlet een uitgebreid pakket, normaal gesproken zonder eigen

bijdragen. Zo neemt de gemeente bijvoorbeeld het verplichte eigen risico, op dit

rrroment € 165 per jaar, voor haar rekening.

- Medische kosten die Rotterdam voorheen via de bijzondere bijstand vergoedde, zijn

in het pakket opgenomen. Deelnemers hoeven zo niet meer langs twee loketten,

maar kunnen alles via de verzekeraar aÍhandelen. De gemeente bespaart hierdoor op

uitvoeringskosten.

- Aandacht voor preventieve gezondheidszorg door aanbod en vergoeding van onder

meer leefstijltrainingen en bestrijding van overgewicht.

- Premiebetaling kan op twee manieren. Bijstandsgerechtigden kunnen de premie, via

een zogenoemde borderelbetaling, in laten houden op de uitkering, overige deel-

nerners betalen via automatische incasso.

4 lsz1
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PREMIE VIA DE UITKERING

Bil de rechtstreekse premiebetaling via de uitkering moet een aantal kanttekeningen

worden geplaatst. Het past minder goed in het beleid van Rotterdam dat er op is ge-

richt om de zelfstandigheid van burgers zoveel mogelijk te bevorderen. Daaronder valt

ook het beheren van de eigen financiën en het leren omgaan nret weinig geld.

Maar bovendien werkt het alleen bij een stabieie uitkeringsrelatie. Rotterdam stuurt bij

(bilstands)uitkeringen fors op uitstroonr. Mensen gaan (tijdelijk) aan het werk of doen

dat juist niet met een strafkorting (maatregel) als gevolg. Daarnaast wordt een uitkering

opgeschort en ingetrokken als de uitkeringsgerechtigde zijn informatieplicht niet na-

komt.

Steeds moet de verzekeringnemer dan weer zelf de premie betalen. Dat gebeurt dan

vaak te laat. Of helemaal niet omdat het geld ontbreekt, de verzekeringnemer er niet op

voorbereid was of, ten onrechte, in de veronderstelling verkeerde dat de gemeente de

premie betaalde. Verder ontstaat dan gemakkelijk verwarring over de periode waarover

de premie nog wel of iuist niet meer is betaald.

Er past dan ook de nodige terughoudendheid bij het invoeren van rechtstreekse beta-

lingeir. Automatische incasso geniet de voorkeur. 7.o betaalt in Rotterdant op dit rno-

ment 7/3 van de deelnemers aan de collectieve verzekering de prernie via autornatische

incasso en l /3 via borderelbetal ing.

SAMENVATTING VAN DE REGELING

Aan wanbetalers rnet een achterstand van zes maandpremies of meer, legt het College

voor zorgverzekeringen (CVZ) een bestunrsrechtelijke premie op. Die premie, per I

janr-rari  2010 €136,72 per maand, is 30 procent hoger dan de standaardpremie be-

doeld in de Wet op de zorgtoeslag. Het verschil met de contractuele premie die eerder

aan de verzekeraar was verschuldigd is vaak nog groter.

Voordat de bestuursrechteliike premie opgelegd kan worden, moet de zorgverzekeraar

een strak incassotraject doorlopen. De verzekeringnemer lrroet een betalingsregeling

worden aangeboden. Ook moet hij worden gewezen op de nrogelijkheden om de

juistheid van de vordering te betwisten of een beroep te doen op schuldhulpverlening.

Meeverzekerden krijgen het aanbod zich zelfstandig te verzekeren, de zogenoemde

splitsing van de polis,' zodat zij met een schone lei kunnen beginnen.

Een verzekeraar mag een verzekeringnemer niet aanmelden bij het CVZ als deze:

- de vordering tijdig bewvist of, naar eigen keuze, voorlegt aan de burgerlijke rechter

of de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ);

- zich heeft aangerneid bij een erkende schuldhulpverlener en aantoont dat hij in dat

kader een stabilisatieovereenkomst heeft gesloten.

De bestuursrechtelijke premie komt in de plaats van de reguliere premie die aan de

zorgverzekeraar was verschuldigd." Overigens loopt de privaatrechtelijke verzeke-

ringsovereenkomst met de zorgverzekeraar door. Alleen de prernie rvordt omgezet in

een bestuursrechtelijke premie, te innen door het CVZ. De opslag van 30 procent is een

regulier onderdeel van de premie. Het is geen boete en evenmin een bedrag waarmee

In  he t  overgangsrecht  i s  <1e sp l i t s ing  a ls  negat i rvs  r r1 ) t i r  v ( ) rn t  g r .gcven,  z re :  S tb .  2009,  356,  a r t .  iX  l id  2

Ar t .  l6  l id  2  ondcrdet l  b  io .  a r t .  l8d  l id  I  Zvu ' .

7 .
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de premieachterstand wordt ingelopen. Met de opslag wordt wel een deel van de extra

uitvoeringskosten van her CVZ gedekt.

Aan het CYZ zrin bijzondere invorderingsbevoegdheden toegekend. De vordering is

hoog preferent. Verder zijn werkgevers en uitkeringsinstanties verplicht om de premie,

bij wijze van bronheffing, rechtstreeks in te houden op het netto-inkomen van de

verzekeringnemer.

Als dat niet kan, incasseert het Centraal Justitieel Incassobureau (CIIB), de premie

namens het CVZ per acceptgiro, zo nodig gevolgd door een dwangbevel of beslag.

Voor bronheffing en beslag op minimumuitkeringen geldt een bijzondere regeling.

Vanwege het grote aantal wanbetalers, de beperkte capaciteir van her CVZ en het CJIB

en de noodzakelijke aanpassingen in werkprocessen en administraties van zorgverze-

keraars wordt de regeling gefaseerd ingevoerd. Verzekeraars kunnen maxinraal 25 000

verzekerden aanmelden volgens een door het CVZ vastgestelC schema." In september

7009 is een begin gernaakt met Azivo, Zi lveren Kruis Achnrea sluit  in september 2010

de ri;. De zorgverzekeraar is verplicht"' het CVZ direct op de hoogte te stellen als:
- De uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden zijn afgelost. Daarbij gaat her,

anders dan bij de start, om alle uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden, dus

inclusief rente, kosten en eventuele voor eigen rekening blijvende betalingen."
- De wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van roepassing wordt.
- Door tussenkomst van een erkende schuldhulpverlener een stabilisatieovereenkomst

is gesloten of een schuldregeling tot stand is gekomen tussen ten minste de verze-

keringnemer en zorgverzekeraar.

Het CVZ beëindigt dan de bestuursrechtelijke premie en kan een evenrlreel opgelopen

achterstand in die premie kwi;tschelden''. De wet heeft overigens alleen betrekking op

premieachterstand in de basisverzekering. Schulden die voortvloeien uit bijvoorbeeld

de aanvullende verzekering of eigen risico moeten afzonderlijk rnet de zorgverzekeraar

geregeld worden.

WIE VOELT DE PRIKKELS?

Het lijkt eenvoudig. De verzekeringnemer is een dief van zijn eigen porremonnee als

hij het aan laat komen op de bestuursrechtelijke premie. Het scheeh minimaal €30 per

maand. Dat is de theorie. Maar bij beslag of verrekening merkt de verzekeringnenrer er

weinig tot niets van. De schade is dan hooguit het verschii tussen de 'uverteliike stan-

daardpremie en de eerder conffactuee] verschuldigde premie, vaak minder dan € 10.''

Dat komt omdat de hogere premie direct leidt tot een hogere beslagvrije voet.''Maar

daardoor is het niet de verzekeringnemer, maar zijn het de andere schuldeisers die de

9.Zte: Beleidsregels aanmelding sttrwmeer wanbetalers van de nominale premie Zorgvt:rzekeringswet 2009/

2 0 l 0 , S t c r t .  2 0 0 9 ,  I 3 2 1 9 ,  +  s e p t e r n b e r  2 0 0 9 .

1 0 .  A r t .  l 8 d  Z v w .

I  l .  K t r m e r s t u k k e n  I I  2 0 0 8 / 0 9 ,  3 l 7 3 6 ,  n r .  3 ,  p .  1 5 .

12 .  Vg l .  a r t .  6 .5 .3 .  Rege l ing  zorgverzeker ing .

13. De bronheÍf ing als zctdanig kan rvel de indrtrk rvekken dat de verzekerhgnerner mincler overhoudt. Maar

l ict bedrag van de brolrheÍf ing kotnt ir t  de plaats van de prernie dic cle . , ,erzekcringnenrer dan cl ls niet meer

hoeft te betalen.

14 .  Ar t .  475a l id  5  onderdee l  a  Rv .  Z ie  ook :  Komers tuk l ien  I I  200g/09 ,  3 l  736,  n r .  l ,  p  5
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rekening van de bestuursrechtelilke premie gepresenteerd krijgen. Er blijft voor hen

maandelijks ongeveer € 30 minder over.

Dat geldt ook voor de uitkeringsinstanties die zich op verrekening kunnen beroepen.''

Die consequentie is, zeker bij fraude met uitkeringen, opmerkelijk. Waar de solidari-

teitsgedachte in de sociale zekerheid een belangrijk argument voor de hoge preferentie

van de premie vormt. 
' 

Iigt die gedachte ook ten grondslag aan de overige sociale

verzekeringen en voorzieningen. Zeker bil fraude met uitkeringen valt moeilijk in te

zien dat de incasso van de bestuursrechtelijke premie ten koste zou moeten gaan van

het terugbetalen van onterecht verstrekte uitkeringen.

BRONHEFFING BIJ MINIMA

Tijdens de parlen-rentaire behandeling is vrijwel karnerbreed aandacht gevraagd voor de

positie van de minirna bij het opleggen van de bestuursrechtelijke preinie en de toe-

passing van de bronheffing. De minister is aan die wens tegemoet gekomen door de

bronheffing bij een inkomen op minimumnivean te beperken tot 100 procent van de

standaardpremie.'' Het resterende bedrag van 30 procent wordt door het CJiB via een

acceptgiro geïnd.

Hoewel wil zeker niets af willen doen aan het belang van beschenning van de positie

van minirna, stellen wij vast dat het een niet werkend bureaucratisch geheel oplevert.

Dat juist bij de categorie wanbetalers de kans groot is dat zij de acceptgiro niet zullen

betalen, behoeft geen betoog. Het is zelfs met zoveel woorden door de minister in de

Tweede Kamer gezegd.'"Maar dat betekent dat het CVZ uiteindelijk de 30 procent via

een dwangbevel en beslag op het inkomen zal innen. Gegeven de bronheffing is er

immers een inkomen waarop dat mogelijk is. Het resultaat is dan dat de 130 procent

alsnog volledig, via de achterdeur van het beslag, wordt ingehouden. Dat gaat bo-

vendien gepaard met de extra kosten van beslag.Wil hebben rwijfels of het CVZ bli

beslag het maatwerk zal leveren waarvan de rninister, gelet op zijn geruststellende

opmerk i r rgen in  de Eers te  Kamer, "  u i tgaat .

DE BESLAGBOOM VALT OM

Uit iret rapport van het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden "Mensen ntet schulden in

de knel"'" korr[ duidelijk naar voren dat het bij beslag en invordering vaak mis gaat,

waardoor het besteedbaar inkomen vaak onder de beslagvrije voet uit kon-rt. De

15.  De ver reken ingsbevoegdhc id  i s  heperk t  to t  de  bcs lagnr imte .  Vg l .  a r t .48  en  60  WWB jo .  a r t .  - f  :93  l id  4

Awb.

I  6 .  Komers tukken I I  2008/09 ,  3 I  7  36 ,  n r .  6 ,  p .  -1 .

l7  .  Z t t :  a r t .  6 .5 . I  Rege l ing  zorgvcrzeker ing .  De wetgevcr  heef t  aanvanke l í j k  een aanta l  regc l ingen,  zoa ls  de

kraw, kraz. de WI], ovcr het hoold gezien. Dit is of wordt op korte terrni jn hersteld.

1 8 .  K o m e r s t u k k e n  I I  2 0 0 8 / 0 9 ,  3 l 7 3 6 ,  n r .  7 ,  p . 6

1 9 .  K o m e r s t u k i i c n  I  2 0 0 8 / 0 9 ,  3 l 7 3 6 ,  n r .  C ,  p .  I  l .

20. "Mensen rnet schulden in de knel!Mlsstanden bl j  de invordering van schulden" MO-groep/LOSR, maart

2  00  8 ,  l r t tp  :  /  /www.r .nogroep.n l / index .php ?p= |  +  I  |  7  Z .
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complexiteit van de beslagrvetgeving is daar n-rede debet aan. Maar het wordt - op-

nieuw - nog ingewikkelder'' waardoor het foutrisico toeneemt:

- De beslagvrije voet moet (vrijwel) altijd opnieuw berekend worden.

- Bil de minima loopt bronheffing naast een beslag door het CJIB als de 30 procent

niet vrijwillig aan het CJIB wordt betaald.

- Bij beslag door het CJIB moet de beslagvrije voet, louter ten aanzien van het CVZ,

worden verlaagd met het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de inge-

houden bronheffing.

- Als het CVZ loonbeslag legt is de derde-beslagene verplicht aan het CVZ te betalen,

tenzij beslag wordt gelegd vanwege vorderingen van hogere of gelijke rang. Deze

regeling doorkruist,  net als art.  19 Invorderingswet 1990 een regul ier beslag, maar

wijkt daar qua redactie en inhoud weer van af.

Overigens gaat het bij een derdenbeslag door het CVZ niet alleen om de achterstand in

de bestuursrechtelijke premie, maar ook om toekomstig vervallende termijnen. Deze

bewuste keus van de wetgever" is in twee opzichten opmerkeliik. Op de eerste plaats is

dwanginvordering in beginsel alleen mogelijk als de schuldenaar in verzuim is ten

aanzien van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen'. Daarvan is geen sprake

rneer als de achterstand is ingelopen.

Maar het wijkt ook fundainenteel af van het principe dat een derde-beslagene slechts

aan één partij hoeft te betalen en zich niet drr.rk hoeft te rnaken over de verdeling". Is

de achterstand in de bestuursrechtelijke premie ingelopen, dan rnoet de derde-besla-

gene nu juist wel een splitsing aanbrengen in een betaling aan het CVZ en die aan

overige beslagleggers.

Zie hier maar eens wijs uit te worden als derde-beslagene. Daarbij moet bedacht dat de

derde-beslagene zowel in de richting van de schuldeiser als de schuldenaar aanspra-

kelijk is voor fouten". Vanuit de vier grote gemeenten zijn in de richting van het Rijk

bij herhaling, maar tot dusver tevergeefs, concrete suggesties gedaan om de beslagre-

gels te vereenvoudigen. Dat pleidooi herhalen wij hier. Het komt de uitvoering en de

bescherming van de inkomenspositie van de minima ten goede.

SCH ULD HU LPVERLEN I NG ALS PANACEE?

De wet bevat een procedure die beoogt onderscheid te kunnen maken tlrssen onwil en

onmacht. Natuurlijk moet de eerste categorie op de blaren zitten. De laatste categorie

kan, zo is de gedachte, eenvoudig aan de bestuursrechtelijke prernie ontkomen door

een betalings- of schuldregeling te treffên. De bestuursrechtelijke premie kan, afgezien

van de toeiating tot de WSNP worden beëindigd als een schuidregelings- of stabili-

satieovereenkomst is gesloten.

Daarmee is ogenschijnlijk een sluitend systeem ontstaan waarmee de niet-willers van

71. Zie onder meer: art.  l8e, l id 9 en l0 Zvw. Het CVZ plaatst rekenvoorbeelden op de website, maar dat

bleek nog geen ccnvolrdige klus, terwij l  sar.nenloop, bi jvoorbeeld lnet art.  l9 Invorderings\\.et,  bLri ten be-

schouwing is gelatcn.

2 2 .  K a m e r s t u k k e n  1 l  2 0 0 8 / 0 9 ,  3 l 7 3 6 ,  n r . / ,  p . 4 .

23 .  Vg l .  A lde l ing  -1 .4 . .1 .  Au 'b .

24 .  Vg l .  a r t .  478, l id  I  Rv .

)-\ .  Zie onder r.neer: art.  l8e l id + Zvr,v, zelfs zonder verhaal op de verzekeringnenrer.
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de niet-kunners worden gescheiden. Maar het gaat uit van mondige burgers die er, zelf

of met de juiste begeleiding, voor kunnen zorgen dat ze hun administratieve ver-

plichtingen op orde houden en krijgen. Gaat het dan toch een keer mis dan is er een

vangnet. Gemeenten zorgen voor de minnelijke schuldhulpverlening. Lukt ook dat niet

dan biedt de WSNP uitkomst. Als 1e maar wil, dan lonkt in beginsel op een tennijn van

3 jaar, toch weer het perspectief van de schone lei.

Maar dat ideaalbeeld gaat voorbij aan de realiteit, waarin grote groepen burgers

structureel aangewezen zijn op ondersteuning en begeleiding, de schuldhulpverlening

dreigt dicht te slibben en regelingen niet gerealiseerd kunnen worden. Om een paar

aspecten te noemen :

- De inkomensvoorziening is zeker voor minima uiterst complex geworden met een

baaierd aan huur- en zorgtoeslagen, fiscale heffingskortingen en overige inko-

mensondersteunende voorzieningen.

- Door contra-indicaties, zoals recente (fraude)schulden of cen niet stabiele verslaving,

is de weg van de WSNP, een minnelilke schuldregeling of een dwangakkoord vaak

afgesloten.

- Als een schuldregeling er niet in zit, staat de schuldhulpverlener vaak met lege

handen als een schuldeiser een aflossing vraagt die de draagkracht te boven gaat.

- Schuldeisers rnet feitelilke machtsposities, zoals verhuurders of energiebedrijven,

kunnen beslagbeperkingen omzeilen door te dreigen met ontruiming of afsluiting.

Zorgverzekeraars kunnen dat nu, onder dreiging van bronhefflng, eveneens.

Inmiddels is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wet gemeentelijke schuldhulp-

verlening"" ingediend. De wetgever verwacht veel van de gemeentelijke regierol. Maar

ook dit wetsvoorstel gaat nit van de ideaaltypische situatie van de mondige, zelfred-

zame burger die een incidentele "faux-pas" begaat.

STABI LI  SATI E KRITI SCH I  NZETTEN

Het sluiten van een stabilisatieovereenkomst met een erkende schuldhulpverlener is op

zichzelf voldoende om de bestuursrechtelijke premie te voorkomen of op te lieffen. Dit

onderdeel is bij amendement ingevoegd."* Wat er onder verstaan nloet worden is niet

in de wet geregeld. Uit de toelichtlng blijkt dat het gaat om een beperkte periode,

waarin wordt nagegaan of een schuldregeling haalbaar is. "'

Het is de vraag of dit instrument veel toegevoegde waarde heeft. Enerzijds is de

overeenkomst bij een enkelvoudige schuld overbodig. Dan volstaat een betalingsrege-

ling met de verzekeraar. Anderzijds dreigt bij complexe schuldsituaties juist uitstel van

executie. Want als na de stabilisatieperiode er toch geen schuldregeling in blijkt te

zitten, komt de verzekeringnemer alsnog in de bronheffing terecht. Daarmee is de

cirkel rond. Stabilisatie is juist aan de orde als nog niet duidelijk is of er een regeling in

zit of de kans daarop juist heel erg klein is.

Nu de financiële gevolgen van de bestuursrechtelijke premie fors worden gedempt

26.  Vg l .  r>ok  de  no t i t ie  "Met  minder  gc ld  be ter  en rleer schuldhulpvcrlening" van de Iniorr.r.rele rverkgroep

l {  d e c e r l b e r  2 0 0 9 .schtrldhulpverlening aan Staatssecretaris SZW d.d

2 7 .  K o m e r s t u k k e n l l  2 0 0 9 /  1 0 , 3 2 7 9  1 , n r . 7 .

2 8 .  K n m e r s t u k k e n  i l  2 0 0 8 / 0 9 , 3 1 7 3 6 ,  n r .  l l .

29. He-t (conccpt)convenant tussen Zorgverzekeraars Nederland cn NVVK gaat uit  van eelr termijn van . l  tot 8

rlaanclen.
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door de herberekening van de beslagvrije voet, heeft een stabilisatieovereenkomst re-

latief weinig nut. Het kan alleen goede diensten bewijzen als er van aanvang af een

redelijke verwachting bestaat dat een regeling gerealiseerd kan worden.

VROEGSI GNALERI  NG

Nu schuldregeling en stabilisatie bij cornplexe schuldsituaties lang niet altijd rnogelijk

blijkt, moet de focus nog meer worden gericht op preventie en vroegsignalering.

Daarbij is van belang dat zich een zekere volgorde lijkt aan te dienen bij betalings-

achterstanden. De ziektekostenpremie is nrogelijk het eerste waarop wordt bezuinigd.

Daarna volgen schulden bij telecorn-, postorderbedrijven en creditcardmaatschappijen.

Energie en huur worden pas als laatste niet betaald. "'

De vraag die zich opdringt is overigens wel of de keus, orn als eerste de premie niet te

betalen, geen direct gevolg is van het systeem waarin verzekeringnemer en verzekeraar

nauwelijks negatieve gevolgen ondervinden. De verzekeringnemer wordt niet geroy-

eerd, de verzekeraar wordt gecompenseerd voor de wanbetaling. Dat verandert niet met

de introductie van de bestuursrechtelijke premie.

Wat betreft de vroegsignalering heeft de regering tijdens de parlementaire behandeling

tneermalen gewezen op de rol die gemeenten daarin zouden moeten vervullen, mede

op basis van signalen van het Inlichtingenbureau (IB) en de afspraken met de aan-

bieders van de collectieve zorgverzekering voor minima.

Op basis van deze twee ingrediënten is SoZaWe Rotterdam in overleg met Zilveren

Kruis Acl-rmea om te kor-nen tot een plan van aanpak van de betalingsachterstanden. De

inzet daarbij is om bronhefflng zoveel mogelijk te voorkomen.

Problemen die zich aandienen ziin onder meer:

- De aantal len. Het gaat inmiddels orn 8.000 IB signalen op zo'n 30000 bi jstands-

gerechtigclen.

- De betrourvbaarheid en fluctuaties van de lB-signalen. Maandelijks krijgt SoZaWe

Rotterdarr vanaf september 2009 gerniddeld 1.450 signalen. 600 signalen betreffên

de intrekking van oude signalen, tegenover 850 nieuwe aanmeldingen. Bedragen

ontbreken.

- De lB-signalen hebben alleen betrekking op r"ritkeringsgerechtigden.

KWIJTSCHELDING OUDE SCHULDEN

Ook nu is er al een grote groep wanbetalers met een premieschuld van zes of meer

maanden.

Onder voorwaarden kan de zorgverzekeraar bestaande schulden kwijtschelden, zonder

dat dit gevolgen heeft voor de compensatiebijdrage.'' Dat kan als de verzekeringnerner

zich (minstens) twee jaar houdt aan een schuldregeling die via een professionele

schuldhulpverlener tot stand is gekomen.

De zorgverzekeraar is niet tot kwijtschelding verplicht. Het opnemen van die ver-

3 0

3 l

Vgl. M. van Toorn, "De rnens achter de ci j fers", SWA, Gemeente Rotterdam, Íèbruari 2009

Art. 6.5.5 Regeling zorgverzt:kering.
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plichting zou indruisen tegen het privaatrechtelijke karakter van de verzekering Dit

argument achten wij niet overtuigend. De invloed van bestuursrechtelijke elementen is

inmiddels niet gering. Het is bovendien niet onrnogelijk om op kwijtschelding gerichte

voorwaarden aan de compensatieregeling te verbinden' .

Nu een verplichting ontbreekt, zullen verzekeraars irun maatschappelijke veranfwoor-

deliykheid moeten nelrlen. Betalingsregelingen behoren afgesternd te 'uvorden op de

draagkracht van de verzekerde, rekening houdend met andere schulden zoals voor huur

en energie, waarbij een redelijk perspectief op een schone lei wordt geboden. Laten

verzekeraars dat na dan wordt een wettelijke verplichting onvermijdelijk.

AANPAK ONVERZEKERDEN

Uit CBS-gegevens bi i jkt dat op I mei 2008 153 000 verzekeringspl icht igen onverze-

kerd waren. Ten opzichte van de Ziekenfondswet is sprake van een daling van I ,5

procent naar I procent van de bevolking. Opvallend is dat de onverzekerdheid van de

tweede generatie allochtonen gelijk is aan het landelijk gemiddelde ( I procent), terwijl

de onverzekerdheid bij personen met een uitkering, waaronder bijstandsgerechtigden

erg laag is (0,3 procent). Dit laatste is mede de verdienste van gemeenten, die veelal

een collectieve zorgverzekering hebben voor huishoudens nret een laag inkornen.

Maar de daling is naar het oordeel van de minister niet groot genoeg. Vandaar dat

onlangs het wetsvoorstel "Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering"

is ingediend". Dat wetsvoorstel voorziet onder meer in verplichte verzekering, de

vaststelling van een bestuursrechtelijke prernie en bronheffirg. Het overgangsrecht

voorziet in onmiddellijke werking en brengt met zich dat na inwerkingtreding geen

oude boetes wegens onverzekerdheid meer opgelegd kunnen worden."

Op het eerste gezicht komt het vreemd over dat verzekeringsplichtigen die zich in het

geheel niet verzekerd hebben, slechter af kunnen zijn dan verzekerden die zich r,vel

hebben aangemeld, maar tegen een premieachterstand aan zijn gelopen. De laatste

categorie komt immers tot in lengte van jaren in de bronheffing terecht, tenzrj sprake is

van een schuldregeling of aflossing van de schuld. Daarbij moet wel bedacht worden

dat zij, anders dan onverzekerden, volledig gebruik hebben kunnen maken van het

volledige pakket aan gezondheidszorg.

Toch schatten wij in dat het probleem van de wanbetaling niet opgelost kan zonder een

streep te trekken onder hetgeen de afgelopen jaren rnis is gegaan. We betwijfelen of de

huidige kwijtscheldingsregeling voor oude scirulden daarvoor toereikend is.

AFSLU IT ING

We sluiten onze bespiegelingen af met enkele suggesties die een bijdrage kunnen le-

veren aan de gedacirtevorming over de verdere aanpak van de wanbetaling:

1. Vergroot de negatieve financiële prikkels voor verzekerden die niet nree willen

werken. Laat voor hen de bescherrning van de beslagvrije voet vervallen. "

2. Wentel de financiële gevolgen van wanbetaling niet af op andere schuldeisers.

32.  Z \e  ook  de  toe l i ch t ing  op  ar t .  6 .5 .5 .  Daaru i t  b l i i k t  da t  de  Nza ind i rec t  toe ts t  (S tc r t .  2009,  I  153+) .

3 3 .  K c m c r s t u k l i e n  I I  7 0 0 9 /  1 0 ,  3 Z  t . 5 0 ,  n r .  2 .

34. Zie: art.  X. Overigens bl i jven opgelegde b()etes waarbi j  sprake is van lbrmele recl i tskracht in stand

35. Vgl. art.  60 l id 5 WryVB.
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Bouw positieve prikkels in voor (andere) schuldeisers die mee willen werken aan

een regeling. Laat hen bijvoorbeeld delen in de premieopslag van 30 procent.

Vereenvoudig de beslagregels. Heroverweeg de afwilzing van het G-4 voorstel tot

vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet en introduceer voor

minimurnuitkeringen een vast percentage van ongeveer 5 procent beslagruimte.

tenzi j  .  .  . .

Neem het verlies. Los het probleem van bestaande achterstanden op door een

pardonregeling en richt de aandacht op het voorkomen van nieuwe achterstanden.

Stel het ideaaltypische beeld van de zelfredzame burger bij.

Streef naar vereenvoudiging van het systeem van inkornensvoorziening en zorg-

verzekering. Dat kan mogelijk door premie en zorgtoeslag te salderen.

INLEIDING

Andere landen kennen soms bijzondere uitkeringen die in Nederland niet bestaan. Wat

te denken van een verlofuitkering voor grootouders na de geboorte van een kleinkind

(Portugal) of een hogere kinderbijslaguitkering voor kinderen die in de bergen wonen

(Zwitserland) ? Dit artikel beschrijft welke bijzondere uitkeringen voor kindereir en

hun ouders in het buitenland voorkomen.' Een uitkering is "bijzonder" als een ver-

gelijkbare wettelijke uitkering in Nederland niet bestaat. Daarnaast kan het gaan om

uitkeringen die in Nederland weliswaar bestaan, maar in het buitenland op een andere

wijze worden ingevuld. In de volgende aflevering van PS Documentc verschijnt een

vergelijkbaar artikel over bijzondere uitkeringen voor ouderen. Beide artikelen zijn

gebaseerd op het onderzoeksrapport "Blik naar buiten: bijzondere uitkeringen in an-

dere landen". Dit rapport is geschreven ter gelegenheid van de conferentie van de

Sociale Verzekeringsbank (SVB) over "Zicht op zekerheid, uitvoering geven aan mo-

derne volksverzekeringen".'

Dit artikel bevat vier paragrafen rnet bijzondere uitkeringen tijdens verschillende life

events: zwangerschap (par. 2), verlof (par. 3), geboorte (par. a) en het schoolgaan van

kinderen (par. 5). De laatste paragraaf van dit artikel bevat een opsomnring van bij-

zondere uitkeringen die losstaan van deze life events (par. 6).

ZWANGERSCHAP

Deze paragraaf gaat over bijzondere regelingen die verband houden met de z,wanger-

schap. Deze regelingen hebben vaak betrekking op de gezondheid van moeder en kind

ti jdens en na de zwangerschap:

I .  Bi j  het verzamelen van informatie over buitenlandse uitkerlngcn is gebruik gemaakt van databanken van de

"lntemotionnl Sociui Sccurity ,4ssociot ion" (wwu,. issa.int/aiss/Observatory/Country-Profi les) en de "Socirr i  Security

Admini.strdt i0n" (rvrt.rv.ssa.gor,, /pol icl ' , /docs,/progdcsc,/ssptw). Deze databanken bevatten gegevtins crrer socia

lezekerheidsregelÍngen in meer dan 170 landen. Het onderzoek is beperkt tot drie s(x)rten tr i tkcringen uit

deze databai-rken: zwangerschapsuitkeringen, gezinsbi jstagen en ouderdor.r 'rspcnsioenen.

2. De cor.r{èrentle vond plaats op 30 november 2009 en rnaakt onderdeel uit  van een jaarl i jkse cycltrs van

conferenties. De vol ledigc tekst van het onderzoeksrapport staat op w'wr'v.svb.nl/conÍèrentie.


