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De Minister-president 

Ministerie van Algemene Zaken  

Postbus 20001 

2500 EA  DEN HAAG 

 

PER GEWONE POST VERZONDEN 

Valkenswaard, 10 november 2021 

uw kenmerk: 4233702 

onderwerp: premiedifferentiatie ziektekostenverzekering in de strijd tegen Corona 

 

Geachte heer Rutte, 

Dank voor uw reactie bij brief van 5 november 2021, op mijn schrijven de dato 27 oktober 2021. 

De beslissing van het kabinet dat zij het advies van de Gezondheidsraad overneemt, is echter een 

besluit van het kabinet zelf. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt derhalve ook steeds bij het 

kabinet zelf. 

Hetgeen de Gezondheidsraad uitdraagt en adviseert ís en blíjft slechts een ‘advies’! Zo blijkt immers 

overduidelijk uit hetgeen de Gezondheidsraad daarover op haar website uitdraagt: 

“…Een breed terrein, met grenzen 

De Gezondheidsraad adviseert over een scala aan thema’s die verband houden met 

gezondheid. Uitgangspunt daarbij is de stand van wetenschap. 

De raad heeft oog voor ethische en maatschappelijke implicaties van wetenschappelijke 

ontwikkelingen, maar richt zich niet op de uitvoering van concreet beleid. De afweging die 

nodig is voor beleidsbeslissingen, is aan regering en parlement.”…(einde citaat). 

 

Hieruit volgt dat het kabinet steeds een zelfstandige afweging maakt en, voor wat betreft haar 

verantwoordelijkheid voor de invulling van haar beleidsvrijheid, zich in dezen niét achter het advies 

van de Gezondheidsraad kan verschuilen. 

Daarom benadrukken wij dat de zorg voor iedereen beschíkbaar moet zíjn en blíjven! En dat het uw 

verantwoordelijkheid is de ervoor benodigde voorzieningen en randvoorwaarden te creëren. Doe dat 

dan ook! 

De recente tsunami aan ronduit alarmerende berichtgevingen in de media (van mensen die 

werkzaam zijn in de zorg: ook SEH artsen, bestuurdersvoorzitters van UMC’s etc.), toont aan dat de 

situatie momenteel uiterst kritiek en zelfs onhoudbaar is geworden. 
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De rek is er helemaal uit, zo ook de ruimte voor vrijblijvendheid om wel/niet te vaccineren. 

De enige effectieve manier om de vaccinatiegraad in Nederland substantieel te verhogen, is het 

uitdelen van financiële prikkels: door premiedifferentiatie voor ziektekostenverzekering. 

Dat reguliere zorg (ook voor behandeling van zeer ernstige aandoeningen zoals bijv. kanker) moet 

worden afgeschaald en medische behandelingen voor erg lange tijd uitgesteld, met als reden dat er 

geen bed vrij is omdat die worden bezet gehouden door COVID-19 patiënten, is niet uit te leggen als 

die desbetreffende COVID-19 patiënten eerder hebben geweigerd zich te laten vaccineren. En is dus 

volstrekt onacceptabel. 

De zorg moet immers voor iédereen beschikbaar zíjn en blíjven. En degenen die, door zich niet te 

laten vaccineren, willens en wetens hun maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens anderen niet 

nemen, moeten daardoor géén voorkeursbehandeling krijgen. 

De wel verantwoordelijk handelende (lees: gevaccineerde) mensen bij wet (i.c. de ZVW-wet) 

verplichtstellen ziektekostenverzekeringpremies te betalen en hen vervolgens de noodzakelijke 

medische zorg te onthouden, is evenzeer volstrekt onacceptabel.1 

Stichting Stop Lijnkaping (e.a. ongekend onrecht) heeft zich statutair als doel gesteld: 

• #ongekend onrecht (m.n. doch niet uitsluitend lijnkaping) uit te bannen, 

• alsmede belangenbehartiging voor daardoor gedupeerden. 

De stichting is voornemens eventueel een meldpunt in te richten voor mensen die in het dagelijks 

leven geconfronteerd zijn met uitstel van noodzakelijke medische behandeling om opgemelde reden. 

Tevens overweegt zij om eventueel speciaal hiervoor een crowdfundingactie op te zetten. Om er een 

collectieve claim tegen de Staat mee te kunnen financieren. Op grond van de statutaire doelstelling 

van de stichting en de wet, is zij daartoe ook bevoegd en gerechtigd. 

Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

H.C.M. Swanen, secretaris 

Stichting Stop Lijnkaping (e.a. ongekend onrecht) 

Columbusstraat 54 

5554 PD  VALKENSWAARD 

 

 

                                                           
1 In het Wetboek van Strafrecht staat een mooie strafbepaling, die gewijd is aan het mensen geld afhandig 
maken voor iets wat ze niet geleverd krijgen. 


