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Beste partijgenoten, deze maand is het inlegvel hebben we op één artikel na geheel gewijd aan de de campagne 
voor een zorgfonds zonder eigen risico. 

Na enige tijd geluidsstilte hier de aankondiging van de landelijke actie voor: 
 

Een Nationaal Zorgfonds Zonder Eigen Risico  

 

Bij de Tribune die bij alle SP-leden word bezorgd, zit deze maand ook de SPanning. Deze is geheel gevuld met 

informatie over het plan van de SP voor een national zorgfonds. Met dit plan gaan we als SP een grote campagne 

in, een campagne waar het duidelijk is dat veel Nederlanders achter dit plan staan. Maar dat moet nog wel verzil-

verd worden. Daarbij hebben we de hulp nodig van onze leden, jullie dus. We zullen bijvoorbeeld de komende 

maanden de nieuwe ZO-krant gaan verspreiden. Het 

bestuur van SP-Zeist vraagt hierbij jullie hulp. Ook zoeken we nog goede ideeën om deze actie lokaal te maken. 

Heb je ideeeën, wil je helpen met de ZO-krant of met andere zaken, dan kun je jezelf aanmelden 

bij pieterwout@tomaatnet.nl of  030-6959716 

https://webmail.tomaatnet.nl/src/compose.php?send_to=pieterwout%40tomaatnet.nl
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RENSKE LEIJTEN: ‘VVD DREIGT EIGEN RISICO TOT 500 EURO 
TE VERHOGEN’ 
 
Bij ongewijzigd VVD-beleid stijgt het eigen risico richting 500 euro. 
Daardoor wordt de zorg voor grote groepen mensen onbereikbaar. 
‘Het is in het belang van de volksgezondheid dat het eigen risico 
wordt afgeschaft. Nu al mijden meer dan een half miljoen mensen 
zorg omdat zij het eigen risico niet meer kunnen betalen. Met grote 
risico's voor de gezondheid van mensen,' zegt SP-Kamerlid Renske 
Leijten vandaag in een debat in de Tweede Kamer met minister 
Schippers. 

 

De zorgverzekeringswet bestaat nu tien jaar. In die tijd heeft de wet 
voor veel bureaucratie en verspilling gezorgd. Mensen die zorg nodig 
hebben betalen een forse boete op ziek zijn. Dit eigen risico is nu al 
385 euro per jaar.  Maar omdat de VVD de hoogte van het eigen 
risico koppelt aan de hoogte van de zorgkosten dreigt het eigen 
risico nog veel hoger te worden. Al langere tijd pleit Renske Leijten 
daarom voor afschaffing van het eigen risico. ‘Het is een onrechtvaar-
dige maatregel. Je kiest er niet voor om ziek te zijn. Als je naast je 
ziekte ook nog een boete moet betalen, dan word je dubbel gepakt.’ 
Leijten wil ook dat er een einde wordt gemaakt aan het extra opho-
gen van het eigen risico. Bovenop het verplichte eigen risico van 385 
euro kunnen mensen een extra eigen risico nemen van maximaal 
500 euro. Met een totaal eigen risico van 885 euro krijgen mensen 
korting op hun zorgpremie. In praktijk sluiten vooral jonge gezonde 
mensen een dergelijke polis af. Leijten: ‘Met het extra eigen risico 
wordt de solidariteit tussen gezond en ziek verder doorbroken. De 
gezonden betalen immers een lagere premie die door zieken moet 
worden opgebracht via een hogere premie. Die tweedeling is 
ongewenst.’ 

OP NAAR EEN NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER 

EIGEN RISICO 

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars ruim een miljard euro winst. Dit geld 

wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de 

vier grote verzekeraars. Daar bovenop besteden de zorgverzekeraars 500 

miljoen euro per jaar aan reclame. En wanneer u ziek bent krijgt u een boete 

van 385 euro door het ‘eigen risico’. De SP vindt dat dit anders moet.  

VAN CONCURRENTIE NAAR SAMENWERKING Het is tijd voor één na-

tionaal zorgfonds. Zonder onnodige bureaucratie en kostenverhogende con-

currentie. Zonder geldverslindende reclame en zonder torenhoge salarissen 

voor zorgbobo’s. En we schaffen het eigen risico van 385 euro af, want dat 

weerhoudt mensen van naar de dokter gaan. Ziek zijn is geen keuze. Steunt 

u ons in de strijd voor goede zorg, zonder zorgverzekeraars en zonder eigen 

risico? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar in-

fo@nationaalzorgfonds.nl Samen bouwen we aan een nationaal zorgfonds, 

zonder eigen risico. Betere en betaalbare zorg. Voor iedereen  

Jeugdlonen 
 

Het bedrijfsleven kan hogere 
lonen uitkeren. En de vakbond-
en kunnen hogere looneisen 
stellen. Na de SP zegt vandaag 
ook De Nederlandsche Bank 
(DNB) dat Nederland beter af is 
met hogere lonen. 

 

Werknemers worden door het 
regeringsbeleid al jaren 
uitgeknepen. Een steeds 
kleiner deel van alles wat we in 
Nederland verdienen komt hen 
toe. De winsten groeien, maar 
de lonen blijven achter. 

 

De dikdoeners van VNO-NCW 
doen alsof de Nederlandse 
economie alleen over export 
gaat. Het omgekeerde is waar. 
De meeste werknemers en de 
meeste bedrijven moeten het 
juist hebben van de omzet in 
eigen land. En als mensen 
meer te besteden hebben, gaat 
het beter met onze bedrijven en 
kunnen daar weer meer men-
sen aan het werk. Zo simpel is 
het. Hogere lonen zijn dus niet 
alleen beter voor werknemers, 
maar ook voor de duizenden 
bedrijven in ons land die 
afhankelijk zijn van de binnen-
landse vraag. 
 
Op zondag 1 mei de dag van 
de Arbeid was het een drukte 
van jewelste in Amsterdam. 
Samen met leden van de vak-
bond kwamen we op voor 
hogere lonen en echte banen.  
 
Inspirerend waren de jongeren 
van Young & United. Zij lieten 
die dag zien dat actievoeren 
helpt. Dankzij hun inzet gaan 
de lonen van duizenden jon-
geren de komende jaren 
omhoog. Dus volledig terecht 
vierden zij op 1 mei de Dag van 
de Overwinning. Het was 
daarnaast ook nog eens fantas-
tisch mooi weer en een 
enerverende en inspirerende 
dag in Amsterdam.  


