
Breda,	  30	  januari	  2014	  

Vrijwel	  woordelijk	  verslag	  van	  het	  afgegeven	  interview	  door	  Piet	  de	  Bekker	  (PdB]	  aan	  Hester	  van	  Yperen	  [HvY],	  
RTL	  Nieuws	  verslaggever	  (dd	  30/01/14,	  locatie	  Erasmus	  Universiteit	  R’dam).	  

***	  

HvY:	  We	  hebben	  nieuwe	  gegevens	  opgevraagd	  over	  de	  openstaande	  bedragen	  aan	  zorgpremie.	  Het	  
openstaande	  bedrag	  is	  opgelopen	  naar	  773	  miljoen	  euro.	  Daarnaast	  staat	  een	  groot	  bedrag	  open	  bij	  
zorgverzekeraars	  (openstaande	  premie	  en	  incassokosten).	  Tezamen	  ca	  1	  miljard	  euro.	  Hoe	  kan	  het	  dat	  zulke	  
grote	  bedragen	  open	  staan?	  

PdB:	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  verzekerden	  betaalt	  heel	  trouw	  hun	  premie,	  en	  als	  ze	  al	  wanbetaler	  worden	  is	  er	  
een	  deel	  dat	  via	  de	  bestuursrechtelijke	  premie	  alsnog	  wordt	  geïnd.	  Maar	  inderdaad	  is	  er	  een	  deel	  van	  de	  
populatie	  die	  de	  incasso	  niet	  betaalt,	  waar	  voor	  een	  deurwaarder	  niets	  te	  halen	  valt,	  en	  daardoor	  loopt	  het	  
totale	  openstaande	  bedrag	  iedere	  maand	  iets	  op.	  	  

HvY:	  Als	  iemand	  niet	  betaalt,	  dan	  zou	  je	  denken	  dat	  de	  overheid	  daar	  achter	  aan	  gaat,	  om	  alsnog	  deze	  mensen	  
te	  dwingen	  hun	  zorgpremie	  te	  betalen.	  En	  als	  ze	  dan	  zo’n	  schuld	  hebben,	  om	  het	  te	  gaan	  innen.	  Lukt	  dat	  dan	  
niet?	  

PdB:	  Nee.	  Een	  deel	  van	  de	  mensen	  is	  moeilijk	  te	  bereiken,	  ze	  wisselen	  van	  baan,	  de	  deurwaarders	  hebben	  niet	  
altijd	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  schuld	  te	  innen.	  Het	  zijn	  voor	  een	  deel	  ook	  mensen	  die	  bewust	  willen	  ontsnappen	  
aan	  de	  solidariteit	  die	  de	  samenleving	  van	  ze	  vraagt.	  

HvY:	  Nu	  groeit	  het	  openstaande	  bedrag.	  Kunt	  u	  eens	  aangeven:	  hoe	  snel	  groeit	  dat	  en	  vindt	  u	  dat	  een	  zorgelijke	  
ontwikkeling?	  

PdB:	  Ja,	  er	  zijn	  in	  totaal	  ongeveer	  300.000	  mensen	  bij	  het	  CVZ	  –	  het	  College	  voor	  Zorgverzekeringen	  –	  in	  de	  
regeling.	  Die	  krijgen	  iedere	  maand	  een	  bedrag	  opgelegd.	  Een	  deel	  daarvan	  wordt	  heel	  trouw	  betaald.	  Via	  de	  
broninhouding	  door	  werkgevers,	  of	  via	  een	  acceptgiro	  van	  het	  CJIB.	  Een	  ander	  deel	  wordt	  niet	  betaald	  en	  
daardoor	  groeit	  de	  totale	  schuld	  maandelijks.	  

PdB:	  Het	  is	  in	  zoverre	  zorgelijk,	  ja,	  dat	  het	  bedrag	  iedere	  maand	  doorgroeit	  met	  ongeveer	  20	  miljoen.	  En	  het	  
lukt	  dus	  niet	  goed	  om	  de	  dingen	  die	  opgelegd	  worden	  ook	  daadwerkelijk	  betaald	  te	  krijgen	  door	  deze	  mensen.	  	  

HvY:	  Hoe	  kan	  dat?	  	  

PdB:	  Sommige	  mensen	  hebben	  een	  regeling	  getroffen	  waardoor	  de	  premie	  automatisch	  wordt	  ingehouden	  op	  
het	  inkomen	  –	  dat	  heet	  bronheffing.	  Andere	  mensen	  betalen	  hun	  incasso’s	  of	  de	  deurwaarder	  komt	  langs.	  En	  
tot	  slot	  is	  er	  een	  groep	  mensen	  die	  gewoon	  heel	  moeilijk	  te	  vinden	  is.	  	  

HvY:	  Zijn	  er	  ook	  mensen	  die	  dit	  gewoon	  niet	  willen	  betalen?	  

PdB:	  Er	  is	  eerder	  al	  eens	  onderscheid	  gemaakt	  in	  zogeheten	  niet-‐kunners	  en	  niet-‐willers.	  En	  ja,	  er	  is	  dus	  sprake	  
van	  niet-‐willers,	  maar	  die	  zijn	  wel	  heel	  moeilijk	  te	  identificeren	  als	  groep.	  	  

HvY:	  En	  waarom	  is	  dat	  zo	  moeilijk?	  

PdB:	  Omdat	  het	  kan	  komen	  door	  een	  hele	  diversiteit	  aan	  factoren.	  	  

HvY:	  Die	  groep	  is	  heel	  divers,	  van	  mensen	  die	  niet	  willen	  betalen.	  Kunt	  u	  daar	  iets	  meer	  over	  zeggen?	  



PdB:	  Ja,	  ook	  in	  de	  evaluatie	  die	  we	  drie	  jaar	  geleden	  hebben	  uitgevoerd	  was	  er	  al	  sprake	  van	  een	  zogeheten	  
stuwmeer	  groep.	  Toen	  hebben	  we	  geconcludeerd	  dat	  die	  groot	  en	  divers	  was.	  Pas	  nu	  begint	  de	  informatie	  
beschikbaar	  te	  komen	  waar	  je	  op	  moet	  selecteren	  om	  deze	  mensen	  te	  benaderen.	  

HvY:	  Maar	  eigenlijk	  zou	  je	  toch	  nog	  een	  grondig	  onderzoek	  moeten	  doen	  naar	  die	  groep.	  Vind	  u	  niet	  dat	  die	  
mensen	  opgespoord	  moeten	  worden?	  	  

PdB:	  Zeker	  moeten	  de	  mensen	  opgespoord	  worden,	  maar	  dat	  gebeurt	  ook.	  Heel	  veel	  activiteiten	  van	  zowel	  het	  
ministerie	  en	  CVZ,	  als	  van	  gemeenten,	  als	  van	  zorgverzekeraars	  zijn	  er	  op	  gericht	  om	  juist	  die	  mensen	  te	  vinden	  
en	  zo	  de	  openstaande	  schuld	  alsnog	  te	  innen.	  

HvY:	  Tot	  slot,	  deze	  regeling	  –	  als	  ik	  het	  allemaal	  zo	  beluister	  denk	  ik	  we	  hebben	  een	  groep	  die	  het	  echt	  niet	  kan	  
betalen	  –	  de	  minister	  wil	  daar	  nu	  ook	  wel	  iets	  mee	  doen,	  zeker	  met	  iemand	  in	  de	  bijstand,	  dan	  heb	  je	  heel	  
weinig	  inkomen.	  Het	  is	  dweilen	  met	  de	  kraan	  open,	  als	  je	  dan	  ook	  nog	  met	  hoge	  boetes	  gaat	  werken.	  Toch	  zou	  
je	  ook	  kunnen	  zeggen:	  er	  bestaat	  een	  groep	  die	  misschien	  wel	  weinig	  geld	  heeft,	  of	  misschien	  het	  geld	  bewust	  
verstopt	  en	  er	  gewoon	  geen	  trek	  in	  heeft,	  terwijl	  andere	  Nederlanders	  dit	  wel	  netjes	  elke	  maand	  betalen.	  Wat	  
ontbreekt	  er	  nu	  nog	  aan	  die	  regeling	  en	  wat	  betekent	  dat	  voor	  jou	  en	  mij	  als	  premiebetaler?	  

PdB:	  In	  2006	  is	  er	  een	  zorgverzekering	  ingevoerd	  die	  gebaseerd	  is	  op	  solidariteit.	  Een	  klein	  deeltje	  daarvan	  
werd	  niet	  netjes	  betaald,	  en	  toen	  is	  er	  een	  wanbetalersregeling	  gekomen.	  Daar	  de	  overheid	  weer	  een	  stukje	  
solidariteit	  mee	  georganiseerd.	  Er	  is	  nu	  een	  resterende	  categorie	  van	  wie	  de	  premiebetaling	  achterblijft,	  
waarvan	  de	  rekening	  open	  blijft	  staan.	  Daar	  zijn	  we	  nu	  aan	  zet	  om	  –	  hetzij	  via	  gemeenten,	  hetzij	  via	  het	  Rijk	  –	  
daar	  nieuwe	  maatregelen	  op	  te	  nemen.	  	  

PdB:	  Het	  wetsvoorstel	  voor	  de	  wanbetalers	  ligt	  op	  dit	  moment	  voor,	  en	  daarin	  is	  heel	  veel	  aandacht	  voor	  
preventie	  en	  uitstroom	  van	  nieuwe	  gevallen.	  Het	  is	  absoluut	  een	  zaak	  om	  uitstroom	  van	  oude	  gevallen	  ook	  
voor	  mekaar	  te	  krijgen.	  Want	  de	  solidariteit	  is	  te	  belangrijk	  om	  te	  laten	  lopen.	  	  

[HvY	  wil	  deze	  take	  nog	  één	  keer	  over	  doen.]	  

HvY:	  Moet	  er	  nog	  iets	  gebeuren	  met	  de	  regeling	  zoals	  die	  nu	  is,	  en	  waarom	  is	  dat	  zo	  belangrijk?	  	  

PdB:	  Er	  moet	  zeker	  nog	  iets	  gebeuren.	  Preventie	  en	  nieuwe	  instroom	  is	  inmiddels	  goed	  geregeld,	  of	  wordt	  
beter.	  Maar	  de	  uitstroom	  kan	  absoluut	  nog	  beter	  en	  moet	  ook	  beter,	  bijvoorbeeld	  door	  groepen	  nog	  beter	  te	  
identificeren,	  en	  via	  maatregelen	  van	  de	  overheid	  te	  begeleiden	  naar	  reguliere	  premie-‐inning.	  

PdB:	  We	  hebben	  ook	  bij	  de	  evaluatie	  van	  drie	  jaar	  geleden	  een	  aantal	  aanbevelingen	  gedaan	  om	  de	  uitstroom	  
van	  deze	  hele	  harde	  kern	  beter	  mogelijk	  te	  maken,	  en	  dat	  is	  nog	  onvoldoende	  op	  dit	  moment	  gebeurd,	  terwijl	  
het	  zeker	  nodig	  is	  om	  de	  solidariteit	  te	  borgen.	  

HvY:	  Tot	  slot	  nog	  één	  keer	  in	  de	  kern:	  waarom	  is	  het	  zo	  belangrijk	  dat	  de	  overheid	  er	  alles	  aan	  zal	  doen	  om	  
deze	  hardnekkige	  wanbetalers	  op	  te	  sporen?	  	  

PdB:	  Deze	  wanbetalers	  betalen	  hun	  premie	  niet	  terwijl	  ze	  wel	  verzekerd	  zijn,	  dus	  het	  is	  in	  ieders	  belang	  om	  
deze	  mensen	  op	  te	  sporen	  en	  aan	  het	  betalen	  te	  krijgen.	  	  

	  

	  


