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1. Inleiding 

 Sinds 1 januari 2009 is het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ), op grond van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, 
verantwoordelijk voor het verstrekken van bijdragen aan 
zorgverleners die inkomsten derven als gevolg van het 
verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare 
vreemdelingen1. 
  

 Uitgangspunt van de wet is dat de onverzekerbare vreemdeling 
zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de geleverde 
zorg. Het CVZ kan pas een bijdrage verstrekken aan een 
zorgverlener als de zorgverlener de vordering niet op de 
onverzekerbare vreemdeling kan verhalen.  
 

 Als onderdeel van zijn uitvoeringstaak monitort het CVZ de 
uitvoering van de regeling en rapport zijn bevindingen, in 
principe, twee maal per jaar aan de minister van VWS. 
In 2011 is de regeling, in opdracht van het ministerie van VWS, 
geëvalueerd door bureau Berenschot. Vanwege dat evaluatie-
onderzoek heeft het CVZ in het najaar van 2011, in 
overeenstemming met VWS, afgezien van het uitbrengen van 
de najaarsmonitor. 
    

 Inhoud van dit rapport 
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de kosten 2011 per 
zorgvorm. 
In hoofdstuk 3 worden de kosten 2011 gespecificeerd naar 
regio, geslacht, leeftijd en nationaliteit. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op overige 
onderwerpen. 
 

  
 
 
 
 

                                                   
1 Naast illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen heeft de regeling ook betrekking op de, 
aan een IND-sticker herkenbare, vreemdelingen die op grond van artikel 8 f of h van de 
Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verblijven. 
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2. Kosten 2011 

2.a. Begroting 2011 

 In overeenstemming met de wet heeft het CVZ vóór 1 oktober 
2010 bij de minister van VWS de begroting 2011 ingediend. 
Deze begroting was gebaseerd op de op dat moment meest 
recente prognose voor de uitgaven in 2010 en bedroeg € 14,3 
miljoen. 
De feitelijke kostenontwikkeling is voor het CVZ aanleiding 
geweest om op 23 juni 2011 een herziene begroting in te 
dienen. De herziene begroting bedroeg € 20,5 miljoen. 
Bij de goedkeuring van zowel de begroting als de herziene 
begroting heeft het ministerie van VWS verzocht om in 
december nog een laatste liquiditeitsprognose aan te leveren. 
Deze laatste prognose, opgesteld op 6 december 2011, 
bedroeg € 22,3 miljoen. In dit hoofdstuk wordt per zorgvorm 
ingegaan op de kostenontwikkeling. 
 

2.b. Ziekenhuizen 

 Kosten 2009:   2.620.000 
Kosten 2010:   8.626.000 
Kosten 2011: 11.870.000 
 
De kosten voor ziekenhuiszorg zijn in 2011 met 35% gestegen 
ten opzichte van 2010. Als gevolg van de DBC-systematiek is 
bij ziekenhuizen sprake van een grote tijdsspanne tussen het 
openen van een DBC en het indienen van een declaratie bij het 
CVZ. Ten tijde van het indienen van de begroting 2011 
veronderstelde het CVZ dat dat effect uitgewerkt zou zijn. Die 
verwachting is echter onjuist gebleken. Het lijkt erop dat juist 
duurdere DBC’s met een grote vertraging worden ingediend. 
 

2.c. Farmacie 

 Kosten 2009: 2.760.0002 
Kosten 2010: 3.279.000 
Kosten 2011: 3.510.000 
 

 De door het CVZ gecontracteerde apotheken declareren 
maandelijks de door hen aan onverzekerbare vreemdelingen 
geleverde geneesmiddelen. De kosten voor farmacie vormen 
daardoor de beste graadmeter van het feitelijk beroep dat op 
de bijdrageregeling wordt gedaan. 
De kosten voor farmacie zijn in 2011 met 7% gestegen ten 
opzichte van 2010. Ter vergelijking: de totale kosten van het 
medicijngebruik zijn in Nederland in 2011 met 0,6% gestegen 
ten opzichte van 2010. 

                                                   
2 De declaratie over december wordt in januari betaald. De kosten in het aanloopjaar 2009 hebben 
daardoor betrekking op 11 maanddeclaraties. 
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2.d. GGz-instellingen 

 Kosten 2009:               0 
Kosten 2010: 1.098.000 
Kosten 2011: 3.689.000 
 
In de met de GGz-instellingen opgenomen overeenkomsten 
was aanvankelijk bepaald dat deze instellingen slechts na 
afloop van het kalenderjaar een einddeclaratie konden 
indienen. Dat verklaart waarom er voor deze zorgvorm in 2009 
geen kosten zijn gemaakt. 
In de loop van 2010 is het voor GGz-instellingen mogelijk 
geworden om, net als de ziekenhuizen, een declaratie in te 
dienen na het afsluiten van de DBC. Door deze gewijzigde 
systematiek werd in 2010 een inhaaleffect verwacht dat in 
20101 is uitgebleven maar dat in 2011 toch lijkt te zijn 
opgetreden. 
Verder breidt het aantal GGz-instellingen nog gestaag uit. Het 
CVZ heeft daarbij de indruk dat bij GGz-instellingen als gevolg 
van de wijziging van de Zvw een grotere bereidheid bestaat 
om onverzekerbare vreemdelingen met psychische problemen 
in zorg te nemen. 
 

2.e. AWBZ-instellingen 

 Kosten 2009:            0 
Kosten 2010: 159.000 
Kosten 2011: 889.000 
 
AWBZ-instellingen dienen uiterlijk 1 april een declaratie in voor 
alle in het voorgaande jaar gemaakte kosten. De kosten voor 
de AWBZ hebben dus betrekking op de in het voorgaande 
kalenderjaar geleverde kosten. 
Bij AWBZ-zorg gaat het meestal om langdurige intramurale 
zorg. Eén enkele verpleeghuispatiënt kan dan al voor een forse 
kostenpost zorgen. 
AWBZ-instellingen zijn zich er goed van bewust dat zij bij 
opname van een illegaal in Nederland verblijvende patiënt een 
zorgrelatie aangaan die wellicht meerdere jaren gaat duren. 
Het uitplaatsen van een patiënt vanuit het ziekenhuis naar een 
verpleeghuis vergt daarom maat werk van de 
transferverpleegkundigen. 
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2.f. Eerstelijnszorg 

 Zorgvorm        2009         2010         2011 
Huisartsen               0    226.000    534.000 
Tandartsen               0      52.000      65.000 
Verloskunde    0            228.000    412.000 
Kraamzorg               0            118.000    200.000 
Paramedici               0              24.000      27.000 
GGD’en  1.380.0003    450.000    711.000 
Totaal  1.380.000 1.098.000 1.949.000 
 
In 2009 verliep het declaratieverkeer voor de eerstelijnszorg 
via de regionale GGD’en. Het CVZ heeft deze taak inmiddels 
van alle GGD’en overgenomen. De GGD’en zijn door het CVZ 
bevoorschot waarna na afloop van het kalenderjaar een 
afrekening volgde. Door deze financieringswijze zeggen 
bovenstaande cijfers weinig over het feitelijk beroep van de 
onverzekerbare vreemdelingen op de eerstelijnszorg in 2009 
en 2010. 
In 2011 is aan de GGD’en, per saldo, nog € 208.000 uitbetaald 
als afwikkeling van 2009/2010. Het feitelijk beroep op de 
eerstelijnszorg bedroeg in 2012 derhalve € 1.949.000 -/- 
€ 208.000 = € 1.741.000 
 

2.g. Hulpmiddelen 

 Kosten 2009: 20.000 
Kosten 2010: 30.000 
Kosten 2011: 77.000 
 

 Bij deze post is de helft van de kosten veroorzaakt door 
slechts vijf declaraties. Dat illustreert dat deze kostenpost 
gevoelig is voor incidentele gebeurtenissen.  
 

2.h. Ambulancevervoer 

 Kosten 2009:   10.000 
Kosten 2010: 124.000 
Kosten 2011: 237.000 
 

 De stijging van deze kostenpost is voor het CVZ niet goed 
verklaarbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Het FVU 2009 vermeldt verder een opbrengst van € 790.000 omdat het CVZ het zorgjaar 2008 
namens de Stichting de Koppeling met de GGD’en heeft afgerekend.  
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2.i. Samenvattend kostenoverzicht 

 Het bovenstaande leidt tot het volgende samenvattende 
kostenoverzicht: 
 
Zorgvorm         2009           2010           2011 
Ziekenhuizen 2.620.000   8.626.000 11.870.000 
Farmacie 2.760.000   3.279.000   3.510.000 
GGz                0   1.098.000   3.689.000 
AWBZ                0      159.000      889.000 
Eerstelijn 1.380.000   1.098.000   1.949.000 
Hulpmiddelen      20.000        30.000        77.000 
Ambulance      10.000      124.000      237.000 
Totaal  6.790.000 14.414.000 22.221.000 
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3. Farmaciekosten nader bestudeerd 

3.a. Inleiding 

 Op grond van een ministeriële regeling vermelden 
zorgverleners bij hun declaratie per patiënt de volgende 
gegevens: 
- initialen; 
- geslacht; 
- geboortejaar; 
- nationaliteit. 
Het CVZ krijgt niet de beschikking over persoonsgegevens 
maar kan wel inzicht verschaffen in de samenstelling van de 
populatie onverzekerbare vreemdelingen voor wie een beroep 
op de regeling wordt gedaan. 
De declaraties van de apotheken geven daarbij de meeste 
informatie. Dat komt omdat apotheken maandelijks langs 
elektronische weg declareren. Er is weinig vertraging tussen de 
zorgdatum en de betaaldatum. Verder is bij de apotheken, 
anders dan bv. bij eerstelijnszorgverleners, de declaratieroute 
niet gewijzigd. Voor de apotheken kan het CVZ daardoor 
meerjarige kostenoverzichten opstellen. 
De kosten voor farmacie bedroegen in 2011 16% van de totale 
zorgkosten. Ondanks deze relatief bescheiden omvang 
beschouwt het CVZ deze kostenpost als de meest betrouwbare 
graadmeter voor ontwikkelingen in de populatie van de 
onverzekerbare vreemdelingen die een beroep doet op de 
regeling.    
Het CVZ stelt deze informatie beschikbaar aan de GGD’en. Zij 
hebben daardoor inzicht in het beroep dat onverzekerbare 
vreemdelingen in hun werkgebied op de gezondheidszorg 
doen. De GGD’en kunnen hun activiteiten op die informatie 
afstemmen.  
 
In dit hoofdstuk wordt gesproken over ‘kosten’. Maar daarmee 
wordt dus iedere keer gedoeld op de kosten voor 
geneesmiddelen.  

3.b. Kosten 2009, 2010 en 2011 

 In het Financieel Verslag Uitvoeringstaken CVZ 2009, 2010 en 
2011 heeft het CVZ de kosten voor farmacie vastgesteld op 
€ 2,76 resp. € 3,30 en € 3,51 miljoen. Geneesmiddelen die in 
december zijn geleverd, worden pas in januari betaald. 
In dit hoofdstuk zijn de kostenbedragen voor dat effect 
gecorrigeerd. 
Kosten 2009: € 3,0 miljoen. 
Kosten 2010: € 3,3 miljoen. 
Kosten 2011: € 3,5 miljoen. 
Deze bedragen vormen de basis van de in dit hoofdstuk 
opgenomen overzichten. In de overzichten staan uitsluitend 
percentages vermeld. 
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3.c. Kosten verdeeld naar regio 

 Verdeling van deze kosten naar GGD-regio geeft het volgende 
beeld: 
 
Regio 2009 2010 2011 2010 
Amsterdam 48,1% 44,3% 44,9% 44,3% 
Den Haag 12,5% 16,4% 15,5% 16,4% 
Rotterdam Rijnmond 12,3% 13,6% 15,4% 13,6% 
Utrecht 3,7% 4,0% 3,9% 4,0% 
Hart voor Brabant 3,4% 2,8% 2,4% 2,8% 
Hollands Midden 3,0% 2,7% 1,5% 2,7% 
Nijmegen 2,6% 2,4% 2,7% 2,4% 
Friesland  2,1% 2,2% 1,3% 2,2% 
Groningen 1,6% 2,1% 2,2% 2,1% 
Brabant Zuidoost 1,6% 1,5% 2,4% 1,5% 
IJsselland  1,5% 1,5% 0,9% 1,5% 
Twente 1,3% 1,4% 0,5% 1,4% 
Kennemerland 1,2% 0,9% 0,4% 0,9% 
Flevoland 1,0% 0,8% 1,7% 0,8% 
Gelderland Midden 0,9% 0,8% 1,4% 0,8% 
Gelre IJssel 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 
Hollands Noorden 0,9% 0,7% 0,5% 0,7% 
Limburg Noord 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 
Zuid-Limburg 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 
Zeeland 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 
Drenthe  0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Zuid-Holland Zuid 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Zaanstreek / Waterland 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 
Gooi en Vechtstreek 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 
Zuid-Hollandse Eilanden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

3.d. Kosten naar geslacht 

 Verdeling van deze kosten naar geslacht geeft het volgende 
beeld: 
 
Geslacht 2009 2010 2011 
Man 66,9% 65,0% 66,3% 
Vrouw 33,1% 35,0% 33,4% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.e. Kosten naar leeftijd 

 Verdeling van deze kosten naar leeftijd geeft het volgende 
beeld: 
 
Leeftijd 2009 2010 2011 
  0 - 10 jaar 1,3% 1,6% 1,8% 
11 - 20 jaar 0,7% 1,0% 1,2% 
21 - 30 jaar 15,1% 18,4% 15,7% 
31 - 40 jaar 36,5% 34,0% 31,9% 
41 - 50 jaar 29,5% 28,7% 31,3% 
ouder dan 50 16,9% 16,4% 18,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

3.f. Kosten naar nationaliteit 

 Onderstaand overzicht bevat de verdeling van de kosten naar 
nationaliteit. Het overzicht is beperkt tot de 10 voor 2011 
belangrijkste nationaliteiten. 
 
Nationaliteit 2009 2010 2011 
Nigeria 6,30% 9,30% 13,70% 
Ghana 8,70% 10,60% 13,30% 
Suriname 6,30% 7,40% 8,20% 
Marokko 4,50% 5,40% 6,50% 
Brazilië 3,40% 3,80% 3,90% 
Turkije 3,30% 3,70% 3,70% 
China 3,00% 3,10% 3,50% 
Sierra Leone 2,10% 3,10% 3,50% 
Angola 2,10% 2,40% 2,30% 

Somalië 2,10% 2,20% 2,70% 

Totaal 41,70% 51,00% 61,30% 

 
Het gezamenlijke kostenaandeel van de Ghanezen en de 
Nigerianen is derhalve gestegen van 15% in 2009 naar 27% in 
2011. 
  
Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was in 2011 sprake 
van de volgende top 5 van nationaliteiten: 
 
Amsterdam  
Ghana 19,5% 
Nigeria 19,0% 
Brazilië 7,7% 
Suriname 6,6% 
Marokko 5,4% 
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Rotterdam  
Marokko 12,1% 
China 11,9% 

Suriname 6,7% 

Kaapverdië 6,0% 

Rusland 4,8% 
  
Den Haag  
Ghana 17,8% 
Marokko 12,6% 
India 9,8% 
Turkije 9,6% 
Nigeria 7,3%  
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4. Overige onderwerpen 

4.a. Ziekenhuizen 

 De financiering van ziekenhuizen is gebaseerd op 
diagnosebehandelingsombinaties (DBC’s). Bij deze DBC’s is 
sprake van een A-segment en een B-segment. De tarieven voor 
DBC’s uit het A-segment zijn vastgesteld door de NZa. Over de 
tarieven uit het B-segment kan de zorgverzekeraar vrij 
onderhandelen met het ziekenhuis. 
Voor patiënten zonder verzekering heeft de NZa bepaald dat 
het ziekenhuis een tarieflijst moet publiceren, de zgn. 
standaardprijslijst. Aan onverzekerbare vreemdelingen zal het 
ziekenhuis het tarief van deze gepubliceerde standaard-
prijslijst in rekening brengen. Dat tarief is dus ook meteen de 
maximale oninbare vordering die het ziekenhuis, voor wat 
betreft het B-segment, bij het CVZ in rekening kan brengen. 
In 2012 stijgt het aandeel van de B-segmenten van 34% tot 
70% van het totale aantal DBC’s. Het CVZ heeft voor deze 
verschuiving geen nieuwe onderhandelingen met de 
ziekenhuizen hoeven te voeren. Het CVZ zal bij de beoordeling 
en verwerking van ziekenhuisnota’s slechts vaker terugvallen 
op de gepubliceerde standaardprijslijst. 
 

 Onder het motto “DBC’s op weg naar transparantie” (DOT) is 
het aantal DBC’s in 2012 teruggebracht van 30.000 naar 4400. 
Voor de werkzaamheden van het CVZ heeft deze wijziging 
geen gevolgen. Wel kan de DOT-systematiek tot gevolg hebben 
dat ziekenhuizen sneller hun kosten kunnen declareren. Als 
die versnelling inderdaad optreedt zal dat een eenmalige 
kostenstijging tot gevolg hebben.  
 

4.b. Apotheken 

 In de voorjaarsmonitor van 2010 heeft het CVZ aangekondigd 
dat in de gemeente Den Haag een tweede apotheek zal worden 
gecontracteerd. Deze aanbesteding heeft eind 2011 plaats 
gevonden. Als gevolg van deze aanbesteding is sinds 1 januari 
2012, naast de in Scheveningen gevestigde apotheek, ook een 
apotheek in het centrum van Den Haag gecontracteerd.   
 

 Door het CVZ waren op 31 december 2011 in totaal 365 
apotheken gecontracteerd voor het leveren van 
geneesmiddelen aan onverzekerbare vreemdelingen. 
Deze apotheken waren gecontracteerd op basis van een 
bepaald percentage van de vergoedingsprijs van de Z-index 
WMG-taxe4. 

                                                   
4 Dat percentage was de uitkomst van de aanbestedingprocedure en verschilde daardoor per 
gecontracteerde apotheek. 
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Sinds 1 januari 2012 is sprake van vrije prijsvorming. De door 
het CVZ met de apotheken gemaakte afspraken behoefden 
daarom aanpassing. 
In 2013 zal het CVZ een nieuwe aanbestedingsprocedure 
uitschrijven met het oog op vernieuwing van de contractering 
per 1 januari 2014. Voor 2012 heeft het CVZ voorgesteld om 
de overeenkomsten ongewijzigd te verlengen. Op 1 april 2012 
hadden 363 apotheken met dit verlengingsvoorstel ingestemd. 
De overeenkomst met de overige 12 apotheken is niet 
verlengd. Het betreft apotheken die in 2011 niet of nauwelijks 
hebben gedeclareerd. Het CVZ zal voor deze gemeenten geen 
nieuwe aanbestedingsprocedure uitschrijven. Deze gemeenten 
blijven daardoor een ‘witte vlek’. Het CVZ is ook tijdens het 
kalenderjaar bereid om apotheken uit deze gemeenten te 
contracteren als zij daarom verzoeken.  
   

 Het declaratieverkeer van de apotheken verloopt via Clearing 
House Apothekers (CHA). Dit verloopt naar tevredenheid, maar 
langs deze weg wordt niet zichtbaar in hoeverre 
onverzekerbare vreemdelingen hun geneesmiddelen 
(gedeeltelijk) zelf betalen. In 2011 heeft het CVZ de apotheken 
gevraagd om deze betalingen rechtstreeks naar het CVZ over 
te maken. Dit leidde slechts zeer beperkt tot betalingen aan 
het CVZ. Het CVZ zal nader onderzoek doen naar de 
achtergrond van deze uitblijvende afdrachten. 
   

4.c. Eerstelijnszorg 

 De GGD’en verwerkten tot en met 2008 voor de Stichting 
Koppeling declaraties van eerstelijnszorgverleners. Het CVZ 
heeft de GGD’en gemandateerd om deze rol ook in 2009 
namens het CVZ uit te voeren. 
Het CVZ heeft de GGD’en voor 2010 de keuze voorgelegd om 
deze declaraties zelf af te blijven handelen of door het CVZ af 
te laten handelen. Alleen de GGD’en in de provincie Friesland 
en de regio Den Haag hebben er voor gekozen om het 
declaratieverkeer in 2010 zelf te blijven verzorgen. 
 
De GGD Friesland heeft deze werkzaamheden per 1 januari 
2011 ook overgedragen aan het CVZ. Overleg met de GGD Den 
Haag heeft er toe geleid dat het CVZ vanaf 1 juli 2011 ook de 
declaratie-afhandeling van deze GGD heeft overgenomen.  
Inmiddels heeft het CVZ de relatie met de GGD’en financieel 
afgewikkeld. 
Daarmee eindigde in 2011 de betrokkenheid van de GGD’en 
bij de afhandeling van declaraties van eerstelijnszorgverleners. 
 
Het CVZ heeft plezierig samengewerkt met de GGD’en en hun 
betrokkenheid bij het declaratieverkeer heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de soepele invoering van de Regeling 
financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen. 
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4.d. Stuurgroep Lampion 

 Het CVZ neemt, als waarnemer, deel aan de vergadering van 
de Stuurgroep Lampion. In de Stuurgroep Lampion voeren de 
volgende organisaties onderling overleg: 
Dokters van de Wereld 
GGD Nederland 
GGZ Nederland 
Johannes Wier Stichting 
KNCV Tuberculosefonds 
KNOV 
Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) 
Soa aids Nederland/NIGZ 
Pharos 
VluchtelingenWerk Nederland 
Tijdens deze vergaderingen worden signalen uit het veld 
besproken en geeft het CVZ uitleg over de regeling. 
De Stuurgroep Lampion blijft de inhoud en de uitvoering van 
de regeling kritisch volgen maar heeft in haar jaarverslag 2011 
waardering uitgesproken over het door Berenschot 
uitgevoerde evaluatie-onderzoek en de reactie van de minister 
op dat onderzoek.  
 

4.e. Voorlichtingsactiviteiten 

 Op 23 maart 2011 heeft het CVZ een werkbezoek gebracht 
aan de Kruispost te Amsterdam. Kruispost verleent in 
Amsterdam zorg aan asielzoekers, daklozen en 
onverzekerden. Ook onverzekerbare vreemdelingen behoren 
tot de doelgroep van de Kruispost. 
Op 26 oktober 2011 is huisartsenpraktijk Medicor te Den Haag 
bezocht. Aanleiding voor het bezoek was de overname door 
het CVZ van de werkzaamheden van de GGD Den Haag. 
Het Breed Medisch Overleg heeft op 30 november 2011 een 
expertmeeting georganiseerd over de zorg aan 
onverzekerbare vreemdelingen. Het CVZ heeft medewerking 
verleend aan deze expertmeeting. 
Op 9 december 2011 is het CVZ aanwezig geweest bij een 
door de SIGRA te Amsterdam georganiseerd overleg van de 
door het CVZ in de regio Amsterdam gecontracteerde GGZ-
instellingen.  

 


