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Persbericht
Ongeveer 241 duizend mensen onverzekerd 
tegen ziektekosten 
Op 1 mei 2006 waren er ongeveer 241 duizend mensen niet verzekerd tegen 
ziektekosten. Dit is 1,5 procent van de Nederlandse bevolking. Allochtonen 
zijn relatief veel vaker onverzekerd dan autochtonen. Ook blijken veel 
gezinnen met kinderen niet verzekerd te zijn tegen ziektekosten. Het 
percentage onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden daarentegen was 
relatief laag. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het nieuwe cijfer van 241 
duizend onverzekerden valt hoger uit dan de eerder gepubliceerde raming van 
182 duizend op 5 juli 2006. Dit komt doordat een nieuwe nauwkeuriger 
methode is gebruikt (zie ook technische toelichting). 
 

Vijfmaal zoveel allochtonen onverzekerd als autochtonen 
Ruim 4 procent van de allochtonen in Nederland was niet verzekerd, tegen 
minder dan 1 procent van de autochtonen. Vooral allochtonen uit andere 
landen dan Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en Aruba zijn 
onverzekerd. Daarnaast is het percentage onverzekerden onder allochtonen 
van de eerste generatie vier keer zo hoog als onder allochtonen van de 
tweede generatie.  
 

Ook veel kinderen onverzekerd 
Onder de niet-verzekerden waren ongeveer 40 duizend kinderen. Dit is 
opmerkelijk omdat voor minderjarigen geen premie verschuldigd is. Deze 
kinderen komen vooral uit gezinnen waarvan ook de ouders onverzekerd zijn. 
Van de onverzekerde kinderen is bijna 60 procent autochtoon. 
 

Weinig onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden 
Op 1 mei was 0,7 procent van alle uitkeringsgerechtigden onverzekerd. Dat is 
minder dan de helft van het gemiddelde voor de gehele bevolking. Ook onder 
mensen met een bijstandsuitkering is het percentage onverzekerden lager dan 
gemiddeld in de bevolking, namelijk 1,0 procent. 
 

Bijna de helft onverzekerden is tussen de 20 en 40 jaar 
Ongeveer de helft van de niet-verzekerden zijn twintigers en dertigers. Verder 
zijn mannen iets vaker onverzekerd tegen ziektekosten dan vrouwen. Van alle 
onverzekerden is 57 procent man.  
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Toelichting 
Het nieuw gepubliceerde cijfer voor het aantal onverzekerden is tot stand 
gekomen door een confrontatie op persoonsniveau van de nieuwe registratie 
van alle verzekerden met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Door 
de koppeling op persoonsniveau van de verschillende registraties is het nu 
voor het eerst mogelijk om kenmerken van de groep onverzekerden te 
presenteren. Personen die tijdelijk onverzekerd waren, zijn niet meegeteld bij 
de onverzekerden. Onverzekerden onder illegalen, grensarbeiders die in het 
buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het 
buitenland wonen (bijvoorbeeld de zogenaamde pensionado’s) blijven buiten 
beschouwing, omdat zij niet in de GBA staan ingeschreven. 
 
De nieuwe methode houdt rekening met het feit dat bepaalde groepen geen 
basisverzekering hoeven af te sluiten omdat hun verzekering op andere wijze 
is geregeld. Het gaat daarbij om militairen, gemoedsbezwaarden, 
asielzoekers, personen die in het buitenland werken en aldaar verzekerd zijn, 
personen die vanuit het buitenland naar Nederland gedetacheerd zijn en 
buitenlandse studenten die uitsluitend om studieredenen naar Nederland zijn 
gekomen. Van enkele uitzonderingsgroepen is de precieze omvang niet 
bekend, maar volgens de huidige inzichten gering.  
Bijstelling 

De eerste raming van het aantal onverzekerden, d.d. 5 juli 2006, is bijsteld. Bij 
de eerste raming is gebruik gemaakt van een ander, minder volledig 
verzekerdenbestand. Bovendien waren de gevolgen van de stelselwijziging 
per 1 januari 2006 nog lang niet uitgetrild.  
Verder was bij de eerste raming een koppeling op persoonsniveau niet 
mogelijk. Het aantal onverzekerden is toen bepaald als het verschil tussen het 
aantal personen in de GBA dat verzekeringsplichtig is en het totale aantal 
verzekerden dat in de GBA staat. Niet alle verzekerden staan echter in de 
GBA. Om het aantal verzekerden in de GBA te bepalen, is eerst het aantal 
verzekerden dat niet in de GBA staat geraamd. Deze raming, een belangrijke 
bron van onnauwkeurigheid, is niet nodig in de nieuwe methode. 
Meer informatie over de achtergronden van de nieuwe en oude methode en 
de verschillen tussen de uitkomsten is te vinden in ‘Het aantal onverzekerden 
tegen ziektekosten 2006 – nieuwe methode’ op de CBS-website onder het 
thema Gezond en welzijn. 
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Onverzekerden tegen ziektekosten naar leeftijd en geslacht, 1 mei 2006. 
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Bron: CBS. 
 

Tabel 1. Onverzekerden tegen ziektekosten, 1 mei 2006.
Mannen Vrouwen

Totaal 136 680 104 500

0-4 jaar 7 290 7 080
5-9 jaar 4.930 4 540
10-14 jaar 4.360 4 230
15-19 jaar 7 990 6 690
20-24 jaar 16 910 13 850
25-29 jaar 18 050 13 570
30-34 jaar 16 950 11 100
35-39 jaar 15 420 9 150
40-44 jaar 12 340 7 430
45-49 jaar 9 470 6 090
50-54 jaar 6 970 5 110
55-59 jaar 5 680 4 510
60-64 jaar 3 920 3 300
65-69 jaar 2 480 2 180
70-74 jaar 1 640 1 800
75-79 jaar 1 130 1 540
80-84 jaar 710 1 170
85-89 jaar 320 680
90-94 jaar 80 350
95 plus 20 110

Bron: CBS. 
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Tabel 2. Onverzekerden tegen ziektekosten naar 
herkomst,  1 mei 2006. 
 Aantal 

 
% van de betreffende 
bevolkingsgroep 

 

Totale bevolking 241 160 1,5

Autochtoon 109 690 0,8

Totaal allochtoon 131 480 4,2

Marokko 7 830 2,4

Turkije 7 490 2,0

Suriname 7 510 2,3
Nederlandse Antillen en 
Aruba 3 940 3,0
Overige niet-westerse 
landen 38 890 6,8
Westerse 
landen 65 800 4,6

Bron: CBS. 


