
Motie M22: aanpak verzekerden met premieachterstand 
 
In juni 2015 is een motie aangenomen over de aanpak van verzekerden met een premieachterstand. 
De motie roept het college op onderzoek te doen naar mogelijkheden om premieachterstanden onder 
te brengen bij de nieuwe collectieve zorgverzekeraar en/of te kijken naar de mogelijkheden om een 
fonds op te richten waarmee de gemeente premieachterstanden overneemt, en hierover een voorstel 
te doen aan de raad.  
 
De afgelopen jaren is er de nodige inzet gepleegd om invulling te geven aan de motie. Het overnemen 
van een schuld door de zorgverzekeraar was bij Menzis niet mogelijk. Zij waren uiteraard bereid om 
inwoners collectief te verzekeren, maar wilden het risico van de schuld niet overnemen.  
 
Toen dit niet mogelijk bleek is op een andere manier ingezet op het terugdringen van het aantal 
inwoners met een premieachterstand, in het bijzonder de inwoners met een bijstandsuitkering die als 
wanbetaler zijn aangemerkt (een achterstand van 6 maanden of meer). Samen met Menzis, als 
toenmalig collectief verzekeraar voor inwoners met een laag inkomen, zijn we gestart met het 
uitvoering geven aan de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden. Via een dergelijk traject kunnen 
inwoners die als wanbetaler zijn aangemerkt overstappen naar de collectieve zorgverzekering en 
wordt gedurende 36 maanden de schuld afgelost via de uitkering. Menzis werkte destijds met 
meerdere gemeenten samen op dit traject, waardoor er een wachtlijst is ontstaan voor gemeenten. 
Door het verbreken van de samenwerking met Menzis is deze samenwerking nooit van de grond 
gekomen.  
 
Met de huidige zorgverzekeraar DSW is bij de contractbesprekingen ook gesproken over het 
voorkomen en terugdringen van schulden. Het overnemen van schulden was ook voor DSW geen 
optie. Er zijn al wel afspraken gemaakt over vroegsignalering, om te voorkomen dat er grote 
achterstanden ontstaan. Tot op heden zijn er nog geen achterstanden gemeld door DSW. 
 
Het college werkt momenteel opnieuw aan het opstarten van de RUB-regeling, waarmee het voor 
bijstandsgerechtigden, die als wanbetaler zijn aangemerkt, mogelijk wordt om over te stappen naar de 
collectieve verzekering. Tevens wordt de inzet van saneringskredieten onderzocht als instrument om 
schulden over te nemen van inwoners. Saneringskredieten worden breder ingezet dan alleen de 
zorgverzekering, maar kunnen het wel mogelijk maken voor inwoners met een premieachterstand om 
over te stappen. Besluitvorming hierover volgt in Q1 via de beleidsnota over het minima- en 
schuldhulpverleningsbeleid. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze motie hiermee af te 
handelen. 
 


