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Geachte heer Van Geuns, 

In november 2019 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek 
van de toenmalige minister gerapporteerd over de houdbaarheid van de woon-
landfactor. Het CBS concludeerde dat de huidige indexmethode op langere termijn 
niet toekomstbestendig is, maar sprak daarbij geen duidelijke voorkeur uit voor 
één van de andere toegelichte methoden. Er werd wel stilgestaan bij de voordelen 
van een directe methode waarbij de gemiddelde uitgaven per inwoner in het 
woonland gedeeld worden door de gemiddelde uitgaven van Nederland. In deze 
brief wil ik u informeren over de wijziging van de methodiek per 1 januari 2023. 

Nieuwe systematiek vanaf 1 januari 2023 

Naar aanleiding van het CBS-rapport en een gesprek met de heer Van Geuns van 
de FANF, is verder gekeken naar betere alternatieven voor de huidige methodiek 
voor de berekening van de woonlandfactor. Naar aanleiding hiervan is geconclu-
deerd dat methode 4 uit het rapport per 1 januari 2023 zal worden gebruikt. Bij 
deze systematiek wordt direct gebruik gemaakt van de cijfers van de WHO vol-
gens de ‘System of Health Account’ (SHA), zonder dat deze jaarlijkse geïndexeerd 
hoeven te worden. Deze methode heeft als voordelen dat de benodigde bronnen 
goed beschikbaar zijn, de vergelijkbaarheid tussen landen groot is, deze duurzaam 
is op de lange termijn en eenvoudig is in de berekening. In 2019 spraken VNBNG 
en de FANF daarom ook de voorkeur uit voor deze methode in het licht van de ge-
schetste alternatieven.  

Voor het vergelijken van de zorgkosten in het woonland en in Nederland wordt ge-
bruik gemaakt van de categorieën in de SHA die het dichtst de zorgkosten bena-
deren die onder de werking van de Coördinatieverordening sociale zekerheid (Ver-
ordening 883/2004) vallen. Dat zijn de kosten binnen de categorie “SHA gezond-
heidszorg” voor zover het gaat om publiek gefinancierde zorg (H1.1 en H1.2). 

 

 

Gevolgen voor verdragsgerechtigden 
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Het is op voorhand niet mogelijk om aan te geven wat de exacte effecten van de 
invoering van de nieuwe methode in 2023 of daarna zullen zijn. Die effecten zijn 
immers afhankelijk van de ontwikkeling van de zorgkosten in zowel Nederland als 
de verschillende landen waar een woonlandfactor voor wordt berekend. Naar ver-
wachting zal een directe invoering van de methodiek voor bepaalde verdragsge-
rechtigden echter vrij forse effecten kunnen hebben. Daarom worden twee maat-
regelen genomen om die effecten te mitigeren.  

Ten eerste wordt er bij de jaarlijkse actualisatie van de woonlandfactoren gebruik 
gemaakt van driejaarlijkse gemiddelden in woonlandfactoren in plaats van verge-
lijkingen gebaseerd op één enkel jaar. Wijzigingen in de factoren zijn daardoor 
wat kleiner per jaar indien (in een bepaald jaar) zich forse dalingen of stijgingen in 
zorgkosten voordoen, zoals in het verleden bij de overheveling van zorg naar de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in Nederland. Naar verwachting dempt 
dit in 2023 met name stijgingen in de woonlandfactoren voor België en Duitsland 
en dempt het een daling voor de factor in Frankrijk. De precieze factoren voor 
2023 en effecten ten opzichte van 2022 zullen in het najaar bekend worden en 
worden dan met u gedeeld.  

Ten tweede worden de factoren gemaximeerd op “1” zodat verdragsgerechtigden 
nooit meer betalen dan een Nederlandse Zvw-/Wlz-verzekerde. Naar verwachting 
pakt dit in 2023 gunstig uit voor onder meer verdragsgerechtigden in Duitsland en 
Zweden omdat wordt voorkomen dat de woonlandfactoren boven 1 uit kunnen ko-
men terwijl dat naar verwachting bij de nieuwe methodiek anders wel het geval 
zou zijn.  

Bekendmaking woonlandfactoren 2023 

Het ministerie van VWS werkt samen met het CBS en het CAK aan de berekening 
en publicatie van de woonlandfactoren voor 2023. Deze zullen naar verwachting in 
oktober worden gepubliceerd.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
lid managementteam directie Zorgverzekeringen, 
 
 
 
 
 
mr. A.A. Brouwer  
 
 
 
 


