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Onderwerp: Collectieve zorgverzekering voor minima 2020

Beste raadsleden,

Voor mensen met een laag inkomen en hoge medische kosten biedt onze gemeente al
enige jaren een uitgebreide en betaalbare collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) aan
in samenwerking met zorgverzekeraars CZ en DSW.

La n del ij ke o ntw i kke I i n g en
Vanaf 2020 mogen verzekeraars minder korting geven op de premie van een collectieve
zorgverzekering. Nu is dit maximaal 10% en vanaf l januari 202Ois dit maxímaal 5olo.

Wijziging CZ
In een gesprek in juni 2019, en vervolgens per brief, heeft CZ aangegeven datzij vanaf 1
januari 2O20 géén korting meer geven op de basisverzekering van de gemeentepolis.
Voornaamste reden hiervoor is dat de prijs van de gemeentepolis niet meer in verhouding
staat tot de kosten volgens CZ.
CZ geeft momenteel een korting van 7o/o op de basisverzekering.
Door het vervallen van de korting betekent dit vanaf 2020 ongeveer € 100,- per jaar aan
extra premie. Voor gezinnen zelfs € 2OO,-.

Wij zijn als gemeente doorhet besluit vanCZ overvallen en hebben formeel protest
aangetekend. Deze wijziging raakt veel minima met een gemeentepolis. Er is dan ook
namens 67 gemeenten protest aangetekend tegen de voorgenomen wijziging van CZ.
Op 2l oktober 2019 vindt er een gesprek plaats met de directie van CZ om onze bezwaren
kenbaar te maken namens alle gemeenten. Gemeente Weert zal hierbij aanwezig zijn om
onze belangen en die van de andere gemeenten te vertegenwoordigen samen mèt de
gemeente's-Hertogenbosch en Tilburg.

Vervolg
De gemeente Weert biedt, naast zorgverzekeraar CZ, ook zorgverzekeraar DSW aan. De
pakketten bij CZ en DSW zijn praktisch gelijk. DSW kent geen korting op de
basisverzekering maar heeft wel een lagere premie dan CZ. Voor de deelnemers is er dus
een mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgvezekeraar.

Los van een mogelijke bijstelling in het standpunt van cz na het gesprek met een
veftegenwoordiging van de 67 gemeenten onderzoe
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