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Geachte voorzitter, 
 
Hierbij bied ik u de VWS-Verzekerdenmonitor 2021 aan. Deze monitor biedt een 
samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de 
internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2020. Met betrekking 
tot de nationale aspecten is met name aandacht besteed aan de werking van 
regelingen die gericht zijn op specifieke doelgroepen: wanbetalers, onverzekerde 
personen, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden. Bij de 
internationale aspecten is aandacht besteed aan de zorgkosten die in het 
buitenland worden gemaakt door verdragsgerechtigden en Zvw-verzekerden, en 
aan de inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden. De opvallendste  
ontwikkelingen zijn: 
 

1. Het aantal wanbetalers blijft dalen en komt eind 2020 uit op ~190.000 en op 
~172.000 op 1 oktober 2021. In 2020 is de belangrijkste oorzaak van 
uitstroom het afspreken van een betalingsregeling. Inmiddels zijn ~140.000 
mensen met een (lopende) betalingsregeling uitgestroomd.  

2. De zorgkosten voor onverzekerbare vreemdelingen zijn gestegen van 
~€ 43,1 miljoen in 2019 naar ~€ 48 miljoen in 2020. Met name de kosten 
voor ziekenhuiszorg, farmacie, ambulancevervoer en GGD’en zijn sterk 
toegenomen. Dit heeft vermoedelijk te maken met het Covid-19 virus.  

3. De zorguitgaven ‘subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg’ zijn gestegen 
van ~€ 18,3 miljoen in 2019 naar ~€ 34,5 miljoen in 2020. De 
Staatssecretaris van VWS heeft u in zijn brief1 van 4 oktober 2021 
geïnformeerd over de evaluatie van deze regeling en de achtergrond van de 
stijging van deze zorguitgaven. 

 
Hoogachtend,  
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport,  
 
 
 

 
1 Kamerstukken II 2020/2021, 29 689, Nr. 1128 
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