
GEMEENTE IAIE E RT

Leden van de gemeenteraad
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 17 december 2Ot9

Onderwerp: Collectieve zorgverzekering voor minima 2020

Beste raadsleden,

Begin oktober 2019 bent u door middelvan een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de
wijzigingen van de korting op de premie van de gemeentepolis voor mensen met een laag
inkomen. Deze wijziging houdt in dat met ingang van 1 januari 2020 CZ géén korting (was
7Vo) meer geeft op de basisverzekering van de gemeentepolis.

Premies
De gemeente Weert werkt samen met twee aanbieders van de gemeentepolis: CZ en
DSW. De gemeentepolis is bedoeld voor mensen met relatief hoge zorgkosten en een laag
inkomen.

CZ biedt twee zorgverzekeringspakketten aan (Gemeente Extra en Gemeente Extra
Uitgebreid). DSW biedt één pakket aan (AV-Top). De CZ Gemeente Extra Uitgebreid en de
DSW AV-Top zijn de meest uitgebreide en vergelijkbare pakketten.

Om u inzicht te geven in het gevolg van de wijziging van het vervallen van de korting op
de basisverzekering bijCZ vindt u hieronder een overzicht/vergelijk van de premies 2019
en 2O2O per maand.

CZ Gemeente Extra
Uitqebreid

DSW AV-Top

20L9 Normaal €r77,85 € 157.00
Met kortinox €145,56 € 136,50

2020 Normaal € 777,30 € 165.50
Met kortinqx € 153,53 € 145.00

*: de korting bestaat uit een gemeentelijke bijdrage van €20 tot €20,50 per maand en een korting
van 7o/o op de aanvullende verzekering bij CZ.
* : exclusief zorgtoeslag

De premies voor de gemeentepolis stijgen in 2020. Een reden hiervoor is dat ook de
zorgkosten stijgen. In bijgaande brief vindt u meer informatie overde gemeentepolis en
de totstandkoming van de premies. Deze brief is verstuurd naaralle huidige deelnemers
van de gemeentepolis.

Zorgtoeslag verhoogd in 2O2O
Om een compensatie te bieden voor de stijgende zorgpremies wordt de zorgtoeslag met
ingang van 2020 verhoogd. De zorgtoeslag is een bijdrage van de rijksoverheid in de
kosten van de zorgverzekering. Deze toeslag is bedoeld om de laagste inkomens te
steunen en de vaste lasten betaalbaar te houden.
De zorgtoeslag stijgt vanaf 2O2O voor een alleenstaande met een laag inkomen naar
€ 1.248 per jaar. In 2019 was dit € 1.188. Dit betekent een stijging van €5 per maand.
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Overstapservice, informatie en advies
Gemeente Weert is aangesloten bij de website Gezond verzekerd. Bij de keuze voor een
passende gemeentepolis is gezondverzekerd.nl een belangrijk hulpmiddel. Hier worden de
verschillende zorgverzekeringen met een gemeentepolis op een overzichtelijke manier
aangeboden en vergeleken.

Naast het informeren van inwoners via de digitale communicatiekanalen kunnen zij ook
voor hulp bij het wijzigen of overstappen naar een andere verzekeraar terecht bij de
Vraagwijzervan de gemeente Weert. Daarnaast is er in december een informatiemorgen
en -miclclag waar mensen terecht kunnen met vragen en hulp bij het overstappen. Hierbij
zal een medewerker van zorgverzekeraar CZ ook aanwezig zijn.

Overleg CZ gemeentepolis
Op 21 oktober 2019 heeft er naaraanleiding van de voorgenomen wijziging vanCZ om de
korting op de basisverzekering te laten vervallen, een gesprek plaatsgevonden met de
directie van CZ. Gemeente Weert heeft samen met de gemeente Tilburg en 's-
Hertogenbosch de belangen behartigt namens (inmiddels) 70 gemeenten. Naar aanleiding
van dit overleg is het volgende afgesproken:

- Er wordt een gezamenlijke werkgroep ingesteld om met meer kracht en snelheid
te werken aan het voorkomen dan wel oplossen van schulden en het bevorderen
van de gezondheid van (potentiele) deelnemers aan de gemeentepolis. (Een
eerste overleg staat gepland op 9 januari 2O2O).

- Het opstellen van een plan voor een gezamenlijke lobby voor het verbeteren van
de verevening vanuit het rijk van deelnemers aan de gemeentepolis dan wel het
naar rato verdelen van de gemeentepolissen over de zorgverzekeraars.

Tot slot
Door de verhoging van de zorgtoeslag wordt de impact van de wijziging deels verzacht.
Door het aanbieden van de website Gezond verzekerd, de Vraagwijzer en de
informatiemarkten willen we inwoners van Weert zoveel mogelijk ondersteunen om een
juiste keuze te maken voor een goede, passende en betaalbare zorgverzekering.

Met endel groet,
B ders,r

fls



GEMEENTE vtlE E RT

Weert, november 2019

Onderwerp: Uw collectieve zorgverzekering

Beste heer/mevrouw,

U maakt gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die de gemeente Weert samen met
zorgverzekeraar CZ of DSW aanbiedt. In deze brief informeren wij u over de pakketten die de
zorgverzekeraars aanbieden en leest u wat u hiervoor moet doen.

Kies een pakket dat bij u past
Beide verzekeraars bieden via de gemeente goede en betaalbare zorgverzekeringspakketten aan.
Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de pakketten vergelijken. U ziet hierwelke kosten
vergoed worden. Op basis van deze informatie kunt u bepalen wat u nodig heeft en kiezen wat het
beste bij u past.

Premies een

Uw voordelen
. De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
. Kort¡ng van 7o/o op de aanvullende verzekering bij CZ
. Gespreide betaling van het wettelijke eigen risico
. Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten
. Gratis de module WMO met vergoeding voor eigen bijdrage WMO
. CZ en DSW accepteren iedereen, zonder medische keuring
. Kinderen tot 1B jaar zijn gratis meeverzekerd

Voorwaarden
. U woont in de gemeente Weert
. U heeft een inkomen tot 1307o van bijstandsniveau. U vindt de tabel met de

inkomensgrenzen in de bijlage.

cz
Gemeente
Extra

CZ Gemeente Extra
uitgebreid

DSW AV-Top

Premie verzekerino € 767,15 € 777,30 € 165,50
Kofting verzekeraar
(aanvu llende verzekerinq)

€ 3,06 € 3,77

Af: Gemeentelijke
biidraqe oemeente

€ 15,00 € 20,00 € 20,50

Netto premie oer maand € 149,09 € 153,53 € 145.00
Vooruitbetaling wettelijk
eigen risico

Nee la Ja

Wettelijk eigen risico
gespreid betalen in
term ijn en

Nee Ja, in 10 termijnen. Naast
bovengenoemde premie
betaalt u
€ 38,50 per volwassene per
termijn aan CZ en krijgt u
achteraf terug wat u niet
heeft verbruikt.

Ja, in 10 termijnen. Naast
bovengenoemde premie
betaalt u
€ 37,50 per volwassene per
termijn aan DSW en krijgt u
achteraf terug wat u niet
heeft verbru ikt.

Uw voordeel € 18,06 € 23,77 € 20,50



Vervallen Collectiviteitskorting Basisverzekering CZ
Met ingang van 1januari2020 is de korting vanCZvanTo/o op de basisverzekering komen te
vervallen. Hierover heeft CZ u recent geTnformeerd.

Wij maken u erop attent dat het financieel aantrekkelijk kan zijn na te gaan of u polis nog voldoet
aan uw eisen in combinatie met de maandelijkse premie. Hieronder informeren wij u hoe u
gemakkelijk ku nt oversta ppen.

Aanvragen col lectieve zorgverzekerin g
Op de website van Gezond verzekerd regelt u een overstap gemakkelijk en snel. CZ of DSW regelt
dan dc opzcgging van uw huidige verzelcering. Bent u al verzekerd bij CZ of DSW maar wilt u de
aanvullende verzekering veranderen? Ook dat kan via de website.

Makkelijk en snel overstappen
Als u moeite heeft met het wijzigen van uw verzekering of het overstappen naar een andere
verzekeraar, dan kunnen de medewerkers van De Vraagwijzer u daarbij helpen. U vindt De
Vraagwijzer in het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101.
De Vraagwijzer werkt op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 9.00
tot 12.30 uur op afspraak. Op de overige werkdagen kunt u op maandag, dinsdag, woensdag en

donderdag van 9.00 - 12.30 uur zonder afspraak terecht.

Telefonisch is De Vraagwijzer elke dag bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur. Het telefoonnummer
is (0a95) 575 000 (kies 1).

Informatiemiddagen
Heeft u vragen over de zorgverzekering? Of zoekt u hulp bij het overstappen? Kom dan naar een
van de informatiedagen in de centrale hal in het stadhuis:

- Woensdag 11 december 2019 van 13.30 tot 16.00 uur of
- Vrijdag 13 december 20L9 van 10.00 tot 12.00 uur

Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag
aanvragen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Meer
informatie vindt u op www.mijntoeslagen.nl.

Nog vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van de zorgverzekering van de gemeente?

Voor vragen over het pakket van CZ kunt u contact opnemen met de klantenservice van CZ via het
telefoonnummer 088 - 555 77 77. Heeft u liever een persoonlijk gesprek? Dan kunt u op
werkdagen tussen 9.30 en 17.00 uur terecht bij het servicekantoor van CZ in Weert. Het adres is
Molenstraat 17 in Weert.

Voor vragen over de zorgverzekering van DSW kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 17.30 uur contact opnemen met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer 010 2466466.

Met vriendelijke groet,

Nancy Peeters
Afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorgverlening

Deze brief is geautomatiseerd vervaardigd en daarom niet voorz¡en van een handtekening



Inkomensgrenzen Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)
( 7 30o/o va n b ij sta n d sn ivea u )

Leeftijd

jonger dan 21

21 tot pensioengerechtigd

Pensioengerechtigd

Leeftijd

jonger dan 21 zonder kinderen

jonger dan 21 met kinderen

Jonger dan 2l en ander 21* zonder
kinderen

Jonger dan 21 en ander 21+ met
kinderen

21 tot pensioengerechtigd

Pensioengerechtigd

Inkomensgrens netto

€.3L4

€ L.273

€. L.425

Inkomensgrens
bruto

€ 314

€ 1.585

€ L.425

Inkomensgrens netto

€ 628

€ 992

€ L.223

€ 1.587

€ 1.818

€ 1.941

Inkomensgrens
bruto

€ 628

€ r.r42

€ 1.507

€ 2.081

€ 2.446

€ 1.950




