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Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de
nominale premie voor een zorgverzekering ingevolge de
Zorgverzekeringswet
Partijen,
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. E.I. Schippers, handelend als
vertegenwoordiger van de Staat en als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘VWS’;
de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. P. de Krom, handelend als
vertegenwoordiger van de Staat en als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘SZW’;
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
drs. C.J.G.M. de Vet, lid directieraad, hierna te noemen: ‘VNG’;
de landelijke vereniging van leidinggevenden van gemeentelijke diensten op het terrein van werk,
inkomen en zorg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. drs. F.J. Paas, voorzitter,
hierna te noemen: ‘Divosa’;
de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
H. Wiegel, voorzitter, hierna te noemen: ‘ZN’;
de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door mevrouw J.C.M. de Kock, voorzitter, en de heer A.A. de Jong MPM, secretaris, hierna te noemen:
‘NVVK’;
Overwegende dat:
– het aantal wanbetalers voor betaling van de nominale premie voor een zorgverzekering op
31 december 2009 318.000 personen bedraagt en dit een stijging betekent van het aantal wanbetalers met 67% ten opzichte van eind 2006;
– deze stijging vooral te zien is bij personen met een bijstandsuitkering (+ 69%) en allochtonen
(+ 17%);
– de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekeringen ten doel heeft ook wanbetalers
hun zorgpremie te laten betalen en extra aandacht besteed moet worden aan de groep mensen die
door hun financiële situatie moeite hebben de zorgpremie te betalen ;
– op grond van voornoemde wet zorgverzekeraars bij wanbetaling voor zes maandpremies per
verzekeringnemer risicodragend zijn;
– wanbetaling ook een indicatie kan zijn voor het ontstaan of bestaan van een (problematische)
schuldsituatie;
– het instrument van de bestuursrechtelijke premie-inning voor deze groep geen echte oplossing
biedt omdat ze (tijdelijk) te weinig betaalcapaciteit hebben in deze;
– voorkomen moet worden dat deze groep in het systeem van de bestuursrechtelijke premie-inning
terecht komt door ze tijdig te helpen bij het op orde brengen van hun financiële situatie;
– ieder van de hierboven genoemde partijen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid een
bijdrage zal leveren aan het voorkomen van en/of oplossen van wanbetaling van de nominale
premie voor een zorgverzekering ingevolge de Zvw.
Komen het volgende overeen,
Artikel 1. Doelstelling
De bij dit convenant betrokken partijen stellen zich als doel zoveel mogelijk te voorkomen dat de groep
cliënten waarvoor betalingsachterstanden zorgverzekeringspremie een indicatie kan zijn voor het
ontstaan of bestaan van een (problematische) schuldsituatie, in het systeem van de bestuursrechtelijke premie-inning terecht komt door ze tijdig te helpen bij het op orde brengen van hun financiële
situatie.
Ieder van de aan dit convenant deelnemende partijen zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid een
bijdrage leveren aan het voorkomen en/of oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor
een zorgverzekering ingevolge de Zvw.
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Artikel 2. Stimulering collectieve contracten
VNG en Divosa stimuleren en ondersteunen bij hun leden het instrument van een collectieve
zorgverzekering voor sociale minima, waarbij tussen de gemeente en de zorgverzekeraarwerkbare
afspraken worden gemaakt over signalering en oplossing van betalingsproblemen bij deelnemers aan
deze collectieve contracten.
Artikel 3. Collectieve zorgverzekering voor sociale minima
VWS, SZW, VNG en Divosa onderzoeken de wijze waarop gemeenten gefaciliteerd kunnen worden bij
het informeren van zoveel mogelijk sociale minima over de mogelijkheden van de collectieve
zorgverzekering.
Artikel 4. Gegevensuitwisseling (landelijk)
VWS, SZW, VNG, Divosa en ZN spannen zich er voor in dat de mogelijkheid van gegevensuitwisseling
tussen Zorgverzekeraars en gemeenten beter benut gaat worden en dragen zorg voor het oplossen
van knelpunten.
Artikel 5. Zorgpremie op persoonsniveau
VWS, SZW, VNG, Divosa, en ZN onderzoeken de mogelijkheid om in aanvulling op de in artikel 4
genoemde gegevensuitwisseling de hoogte van de te betalen (basis- en aanvullende) zorgpremie op
persoonsniveau op te nemen. VNG, Divosa en ZN nemen hierin gezamenlijk het voortouw.
Artikel 6. Betalingsachterstand van meer dan twee maanden in collectief contract
Partijen onderzoeken de mogelijkheid om in de collectieve zorgverzekeringsovereenkomsten tussen
gemeente en zorgverzekeraar op te nemen dat, in geval een deelnemer aan het contract meer dan
twee maanden betalingsachterstand heeft opgebouwd, de zorgverzekeraar dit meldt bij de gemeente
van de betrokkene.
Artikel 7. Signalen over betalingsachterstanden
VNG en Divosa bevorderen dat hun leden pro-actief aan de slag gaan met de signalen over
betalingsachterstanden.
Artikel 8. ‘Best practices’
VNG en Divosa verzamelen en verspreiden actief ‘best practices’ van gemeenten die op een effectieve
manier de problematiek van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering ingevolge
de Zvw oppakken.
Artikel 9. LIS
ZN zal, zodra er een landelijk informatiesysteem schulden (LIS) bestaat, op zo kort mogelijke termijn
aansluiting zoeken bij een dergelijk systeem.
Artikel 10. LIS
De NVVK en de VNG zullen als medeoprichters van het LIS, indien LIS operationeel wordt, bevorderen
dat ZN daadwerkelijk op zo kort mogelijke termijn hieraan kan deelnemen.
Artikel 11. Schuldhulpverlening
VNG, Divosa en de NVVK bevorderen dat haar leden aan personen met een betalingsachterstand voor
de Zvw – waar nodig – hulp bieden in de vorm van budgetadvies, budgetbeheer en/of schuldregeling.
Artikel 12. Convenant NVVK en ZN
De NVVK en ZN sluiten een convenant gebaseerd op de overtuiging dat minnelijke schuldregeling een
positieve bijdrage levert aan de beperking van de problematiek van wanbetalers in de zorg. Dit
convenant tussen NVVK en ZN is van toepassing op schuldregelende instellingen die lid zijn van de
NVVK en de schuldregelende instellingen die zich schriftelijk conformeren aan de uitgangspunten en
afspraken van het convenant tussen NVVK en ZN.
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Artikel 13. Inhouding en betaling premie door gemeenten
VNG, Divosa en ZN onderzoeken de mogelijkheid uniforme afspraken te maken tussen gemeenten en
zorgverzekeraars over de wijze waarop gemeenten voor hun uitkeringsgerechtigden die niet deelnemen aan de collectieve zorgverzekeringsovereenkomsten tussen gemeente en zorgverzekeraar,
desgewenst inhouding en doorbetaling van premies plaats kan vinden.
Artikel 14. Incassoprotocol ZN
ZN stelt met zijn leden een incassoprotocol op, waarin afspraken zijn opgenomen over het nietroyeren of schorsen van verzekerden met betalingsachterstand, kwaliteit en opzet van de debiteurenadministratie, incasso-inspanningen en ondersteuning bij het beperken van de noodzaak tot bestuursrechtelijke premie-inning. ZN treedt over de uitvoering van het incassoprotocol in overleg met de
NVVK.
Artikel 15. Voortgang van de uitvoering van het convenant
1. Ten minste een maal per jaar overleggen de bij dit convenant betrokken partijen over de uitvoering
van dit convenant. Daarnaast vindt overleg over de uitvoering van dit convenant plaats indien een
van de betrokken partijen daarom schriftelijk verzoekt.
2. Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere
partijen schriftelijk heeft medegedeeld.
Artikel 16. Afdwingbaarheid
Dit convenant is niet (in rechte) afdwingbaar.
Artikel 17. Inwerkingtreding, looptijd en verlenging
Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle partijen en wordt
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Artikel 18. Wijziging
1. Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging
behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.
2. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan het convenant
gehecht.
Artikel 19. Opzegging
1. Een bij dit convenant betrokken partij kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden het convenant schriftelijk opzeggen, indien de omstandigheden zodanig zijn veranderd
dat die partij het redelijk vindt om dit convenant te beëindigen.
De opzegging moet de verandering van omstandigheden vermelden.
2. Wanneer een partij het convenant opzegt, beraden de overige partijen zich over de gevolgen
daarvan voor het convenant waarbij partijen er naar zullen streven het convenant voort te zetten
voor zover de inhoud en strekking van het convenant zich daartegen niet verzetten.
Artikel 20. Openbaarheid
Binnen vier weken na ondertekening van dit convenant wordt de tekst gepubliceerd in de
Staatscourant.
Aldus opgemaakt en ondertekend te Den Haag, 15 april 2011
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers.
Den Haag, 3 april 2011
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
P. de Krom.
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Den Haag, 10 maart 2011
Het lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
C.J.G.M. de Vet.
Den Haag, 10 maart 2011
De voorzitter van Divosa, de landelijke vereniging van leidinggevenden van gemeentelijke diensten op
het terrein van werk, inkomen en zorg,
F.J. Paas.
Den Haag, 21 maart 2011
De voorzitter van de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland,
H. Wiegel.
Den Haag, 10 maart 2011
De voorzitter van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK,
J.C.M. de Kock.
Den Haag, 18 maart 2011
De secretaris van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK,
A.A. de Jong MPM.
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TOELICHTING
Artikel 2
Op het moment dat de gemeente risicodrager is bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering
voor sociale minima op het gebied van premiebetalingis signalering niet meer aan de orde.

Artikel 3
De collectieve contracten voor bijstandgerechtigden zijn de facto voor iedere bijstandgerechtigde
beschikbaar en 75% van de bijstandgerechtigde neemt deel.
Op dit moment neemt ongeveer 35% van de rechthebbenden deel aan de collectieve zorgverzekering
voor minima. Een substantiële verhoging van dit percentage is alleen mogelijk indien gemeenten
beter in staat worden gesteld hun inwoners met een laag inkomen gericht te benaderen.

Artikel 4
Overeenkomstig de afspraak bij de totstandkoming van de Zvw wisselen verzekeraars en gemeenten
via het Inlichtingenbureau gegevens uit over wanbetalers met een Wwb-uitkering. De Wwb biedt
vervolgens de mogelijkheid om de zorgpremie te verrekenen met de uitkering en/of hulp te bieden.

Artikel 5
Het instrument van gegevensuitwisseling wint aan praktische toepasbaarheid als ook de te betalen
premie op persoonsniveau beschikbaar komt in de signalering. Dat scheelt de gemeente een hoop
aanvullend uitzoekwerk.
VNG, Divosa en ZN zullen gezamenlijk nagaan of het wenselijk en mogelijk is de set gegevens die
wordt uitgewisseld uit te breiden.

Artikel 6
Op dit moment bestaat uitsluitend voor Wwb’ers een wettelijke grondslag om gegevens uit te
wisselen tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Mogelijk kan met een voorwaarde in de collectieve
zorgverzekeringsovereenkomst worden bereikt dat ook andere burgers met betalingsproblemen
kunnen worden geholpen.

Artikel 9
Het College bescherming persoonsgegevens heeft een aantal belangrijke bezwaren tegen de
bestaande opzet van het LIS. Of en hoe verder zal worden gegaan met een landelijk informatiesysteem
schulden wordt op dit moment door het kabinet onderzocht.
Indien er een landelijk informatiesysteem schulden komt is het uitgangspunt om op een centraal
niveau betalingsachterstanden te registreren. Indien een landelijk informatiesysteem schulden tot
stand komt zal ZN daarbij op zo kort mogelijke termijn aansluiting zoeken. Het landelijk informatiesysteem kan behulpzaam zijn bij het voorkomen van overkreditering. Het biedt partijen ook de mogelijkheid om pro-actief te zijn bij het verhelpen van (problematische) schuldsituaties. Op het moment dat
ZN ook deelneemt aan een landelijk informatiesysteem schulden kan -na een signaal van de Zorgverzekeraar aan de gemeente dat er sprake is van een betalingsachterstand- de gemeente via het landelijk
informatiesysteem schulden nagaan of ook sprake is van andere betalingsachterstanden en – waar
nodig – hulp bieden. Uiteraard zal bij het voorgaande de vigerende wet- en regelgeving in acht
worden genomen.

Artikel 11
Op het moment dat mensen een beroep doen op schuldhulpverlening is het van belang dat deze snel
en op het juiste niveau geboden wordt. Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk dat mensen tijdig
een beroep doen op schuldhulpverlening. Vroegsignalering speelt daarbij een belangrijke rol.

Artikel 12
In een aantal gevallen zal er sprake zijn van een problematische schuldsituatie. In dergelijke gevallen
kan een minnelijke schuldregeling een oplossing bieden voor de schuldsituatie en een bijdrage
leveren aan de beperking van het aantal wanbetalers in de zorg. Bovendien kan een gang naar de
WSNP worden voorkomen.
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Artikel 13
Gemeenten zullen, indien zij voor uitkeringsgerechtigden, die niet deelnemen aan de door de
gemeente gesloten collectieve zorgverzekering, premie willen inhouden en of doorbetalen, voor veel
verschillende zorgverzekeraars premies moeten inhouden en doorbetalen. Dit is praktisch alleen
mogelijk indien daarover afspraken gemaakt kunnen worden met de zorgverzekeraars.

Artikel 14
Met dit protocol verbinden zorgverzekeraars zich ten opzichte van elkaar aan de doelstelling om geen
betalingsproblemen van verzekerden op elkaar af te wentelen en zo min mogelijk verzekerden in de
bestuursrechtelijke premie-inning onder te brengen.
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