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 aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 

 
 datum 14 september 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35905 
 
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het 
verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 september 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.  
 
Verworpen amendementen 
 
Invoegen artikel IA na artikel  
Artikel III 
6 (Hijink) over het eigen risico op €0 per 2023 
 
Het verplicht eigen risico zorgt voor tweedeling, doordat het de zorg minder toegankelijk 
maakt voor mensen met een laag inkomen.  
Bovendien zorgt het ervoor dat mensen die ziek zijn daarvoor gestraft worden. Dat is 
oneerlijk, want ziek zijn is immers geen keuze. 
Het eigen risico is bovendien een prikkel voor mensen om noodzakelijk zorg te mijden, 
aangezien dit hen op korte termijn geld bespaart. Op de langere termijn zorgt deze 
zorgmijding er daarentegen voor dat medische problemen niet op tijd worden behandeld. 
Hierdoor vindt niet alleen voorkombare gezondheidsschade plaats, maar moeten er ook 
duurdere medische ingrepen worden gedaan. Het eigen risico leidt dus tot een oneerlijke 
verdeling van zorgkosten, zorgmijding, verergering van gezondheidsproblemen en 
duurdere behandelingen. Om deze redenen stelt indiener voor om het verplichte eigen 
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risico vanaf het jaar 2023 op € 0 vast te leggen. Het fixeren van het eigen risico op € 0 
leidt tot minder opbrengsten uit het eigen risico voor zorgverzekeraars dan zonder dit 
wetsvoorstel het geval zou zijn. Zij zullen daardoor de nominale premie vanaf 2023 hoger 
vast moeten stellen dan in de situatie dat zij wel inkomsten zouden krijgen uit het eigen 
risico. Hierbij merkt de indiener wel op dat er ook moet worden gekeken naar maatregelen 
om deze stijging op te vangen. Dit kan bijvoorbeeld door de zorgverzekering meer te 
financieren via inkomensafhankelijke premies of door een solidaire bijdrage aan de 
zorgkosten te vragen van het bedrijfsleven via de belastingen. 
Verworpen na hoofdelijke stemming met 43 stemmen voor en 90 stemmen tegen 
Voor: Agema, Alkaya, Arib, Azarkan, Van Baarle, Beckerman, Beertema, Martin 
Bosma, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Van Esch, Fritsma, De 
Graaf, Graus, Den Haan, Helder, Hijink, De Hoop, Léon de Jong, Van Kent, Kops, 
Kuiken, Kuzu, Kwint, Leijten, Madlener, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Edgar 
Mulder, Nijboer, Van Nispen, Piri, Van der Plas, De Roon, Simons, Teunissen, 
Thijssen, Vestering, Wassenberg, Van Weerdenburg en Wilders. 
Tegen: Tegen stemmen de leden: Aartsen, Amhaouch, Baudet, Becker, Belhaj, 
Van den Berg, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Bikker, Bisschop, Bontenbal, 
Boswijk, Bouchallikh, Boucke, Boulakjar, Brekelmans, Bromet, Van Campen, 
Ceder, Dassen, Inge van Dijk, Eerdmans, El Yassini, Ellemeet, Ellian, Ephraim, 
Eppink, Erkens, Geurts, Van Ginneken, Grinwis, Peter de Groot, Tjeerd de Groot, 
Gündoğan, Van Haga, Hagen, Hammelburg, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter 
Heerma, Heinen, Hermans, Van den Hil, Van Houwelingen, Idsinga, Jansen, 
Jetten, Romke de Jong, Kamminga, Kat, Kerseboom, Klink, Koekkoek, Koerhuis, 
De Kort, Kuik, Van der Laan, Van der Lee, Van Meenen, Van Meijeren, Michon-
Derkzen, Minhas, Agnes Mulder, De Neef, Palland, Paternotte, Paul, Paulusma, 
Peters, Podt, Pouw-Verweij, Rajkowski, Segers, Sjoerdsma, Smals, Sneller, Snels, 
Stoffer, Van Strien, Strolenberg, Tellegen, Tielen, Valstar, Verkuijlen, Aukje de 
Vries, Van der Werf, Werner, Van Wijngaarden, Van der Woude en Wuite. 
 
Moties 
 
8  ? (Westerveld) over het afschaffen van de wachtlijstboete  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
9   ? (Paulusma) over een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling binnen 
het zorgprestatiemodel  
Aangenomen. Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, D66, de 
ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en FVD 


