
 

 

 

 

 

 

Fractie: CU-SGP 

Naam: A. Simonse 

Onderwerp: Zorgverzekering via gemeente 

Datum indiening vragen: 6 januari 2016 

 

 

Landelijk wordt er aandacht gevraagd dat mensen met laag inkomen via de gemeente 

een zorgverzekering kunnen afsluiten. Dat kan niet in de NOP. 

 

Vragen: 

Is dat een bewuste keuze?  

Antwoord: ja 

 

 

Wat zijn de redenen dat we dit niet aanbieden? 

Antwoord: Zoals reeds in de raadsvergadering van 9 november jongstleden is 

gezegd, hebben de volgende overwegingen hierbij een rol gespeeld. 

 

 Achmea heeft zijn hele zorgverzekeringslandschap herzien per 1 januari 

2016. De collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) zoals we die tot 

vorig jaar kenden, kwam daarmee te vervallen. De onderdelen uit het 

gemeentelijk extra pakket van de CZM zijn door Achmea nu geïntegreerd 

binnen aanvullende zorgverzekeringspakketten. Een ieder kan naast de 

basisverzekering ook een van de aanvullende pakketten afnemen. Daar hoeft 

de gemeente dus niet meer “tussen” te zitten. 

 De gemeente kan - bij wijze van collectiviteit - inwoners wel blijven 

aanmelden voor een zorgverzekering bij Achmea. In tegenstelling tot 

hetgeen bij de “oude” CZM het geval was, moet de gemeente bij een 

“nieuwe” collectiviteitsvorm de premie inhouden en betalen aan Achmea. 

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor betaling van de premie aan 

Achmea ingeval van wanbetaling van de klant. Alleen onder die voorwaarden 

wordt extraatje een minieme korting van 4,5% gegeven op de premie voor 

de basisverzekering. Op aanvullende pakketten wordt geen premiekorting 

verleend. De collectiviteitskorting zoals die bij de “oude” CZM van 

toepassing was (10% op de premie voor de basisverzekering en 12,5% voor 

de aanvullende onderdelen) vervalt dus. 

 In geval van de “oude” CZM betaalden gemeenten aan Achmea een 

voorschot op de kosten die op de verstrekkingen van het gemeentelijk deel 

van de CZM – het gemeentelijk extra pakket - gedeclareerd zullen gaan 

worden. Dit gemeentelijk deel betrof kosten die via de bijzondere bijstand 

vergoed zouden worden. De eindafrekening van de werkelijke gemaakte 

kosten vond vervolgens plaats per juli van het jaar daarop. Deze “service” 

voor de gemeenten wordt per 1 april niet meer geboden. De afrekening voor 

de “nieuwe” collectiviteiten per 2016 vindt niet meer plaats op basis van 

werkelijke kosten maar op basis van een (maandelijkse) vaste premie voor 

bepaalde verzekeringspakketten waarvan de inhoud/dekking niet door 

gemeente kan worden bepaald. 

 Ook vele andere zorgverzekeraars hebben hun aanbod voor collectieve 

verzekeringsvormen aangepast op soortgelijke wijze als Achmea. Het 

verzekeringslandschap kent dan ook een hoge mate van uniformiteit. Door 

de bank genomen hebben de aanpassingen geleid tot lagere premiekortingen 



voor klanten dan voorheen mogelijk was. Extra’s en services voor 

gemeenten zoals die binnen het hierbovengenoemde gemeentelijk extra 

pakket bestonden, worden niet meer aangeboden. 

 

Voortzetting door de gemeente van een collectieve zorgverzekering voor 

minima levert de deelnemers dus weinig extra (premie)voordeel op. Dit 

voordeel kan ook via andere ledencollectieven worden verkregen zoals een 

collectiviteit van de Hema, of van de zorgcollectiviteit UnitedConsumers. 

Voor de gemeente echter brengt voortzetting van een collectiviteit veel extra 

administratieve en financiële lasten met zich mee.  

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 8 januari 2016 

Contactpersoon: P.Benthem 

E-mail adres:  p.benthem@noordoostpolder.nl 

Tel: 0610891224 

 


