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Nr. 15  AMENDEMENT VAN HET LID ARNO RUTTE 
Ontvangen 4 maart 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid komt te luiden: 
1. De verzekeringnemer is vanaf de eerste dag van de maand volgende 

op de maand waarin het College zorgverzekeringen de melding, bedoeld 
in artikel 18c, heeft ontvangen aan dat college een bij ministeriële regeling 
te bepalen, bestuursrechtelijke premie van ten minste 110% en ten 
hoogste 130% van de gemiddelde premie verschuldigd, die voor 
verschillende, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen groepen 
verzekeringnemers op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
6. Bij ministeriële regeling wordt bepaald hoe de gemiddelde premie, 

bedoeld in het eerste lid, wordt berekend. 

II

In artikel I, onderdeel E, komt het derde onderdeel te luiden: 

3. Aan het artikel worden twee leden toegevoegd, luidende: 
2. De hoogte van de bestuursrechtelijke premie wordt bij ministeriële 

regeling vastgesteld op een percentage van de gemiddelde premie en kan 
voor verschillende, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen 
groepen verzekeringnemers op een verschillend bedrag worden vastge-
steld. 

3. Artikel 18d, zesde lid, is van toepassing. 
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Toelichting  

I  

Met dit amendement wordt geregeld dat bij het vaststellen van de 
bestuursrechtelijke premie een bandbreedte gehanteerd wordt. De vast te 
stellen bestuursrechtelijke premie zal in alle gevallen, dus voor alle per 
AMvB te identificeren groepen, hoger liggen dan de gemiddelde nominale 
premie. Hiermee beoogt de indiener een prikkel te behouden voor 
verzekerden om uit het bestuursrechtelijk premieregime te blijven en voor 
wanbetalers die al in het betreffende regime zitten, om uit te stromen. 
Binnen de genoemde bandbreedte is differentiatie tussen verschillende 
groepen mogelijk. 

II  

Nu met dit amendement de basis voor de bestuursrechtelijke premie 
voor wanbetalers de gemiddelde nominale premie wordt, ligt het in de 
rede om die basis ook te gebruiken voor het vaststellen van de bestuurs-
rechtelijke premie die voormalig onverzekerden verschuldigd zijn. 

Arno Rutte
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