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Pakketkeuze in collectieve zorgverzekering

Geachte leden van de raad,
In het kader van het gemeentelijk minimabeleid biedt onze gemeente al een aantal jaren een
collectieve zorgverzekering (CZV) aan. Het doel van de CZV is om goede zorg betaalbaar te
houden voor alle Emmenaren ook diegenen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm
en er zo aan bij te dragen dat elke Emmenaar kan meedoen naar vermogen.
-

-

Met deze brief willen we u informeren over de invoering van een pakketkeuze sinds 2014.
Emmenaren kunnen hiermee kiezen uit twee verschillende pakketten binnen de collectieve
zorgverzekering. Emmense burgers hebben sinds dit jaar van deze aangepaste dienstverlening
gebruik kunnen maken en zijn hierover al eind 2013 geïnformeerd.
Deze aanpassing is er mede gekomen op verzoek van de gemeenteraad. De (vorige)
gemeenteraad heeft aangegeven een collectieve zorgverzekering te willen blijven aanbieden,
met daarbij de nadrukkelijke wens om een goedkoper alternatief aan te bieden naast het
bestaande pakket. Met de aangepaste afspraken met Zilveren Kruis Achmea komt het college
zodoende tegemoet aan deze wens van de gemeenteraad.
De wens om een tweede pakket in de collectieve zorgverzekering op te nemen kwam ook naar
voren in een door gemeente Emmen georganiseerde evaluatiebijeenkomst in het najaar van
2013 met zowel collectief als niet-collectief verzekerde Emmenaren. Tenslotte heeft ook de
cliëntenraad WWB aangegeven een pakketkeuze in te willen voeren.
Naast het belang van duidelijke communicatie over de CZV kwamen uit deze gesprekken twee
belangrijke inhoudelijke punten naar voren:
o
men wilde kunnen kiezen uit meerdere pakketten. De CZV kende tot aan 2014 namelijk
een enkel, vast pakket. Er was behoefte aan de keuzevrijheid om voor een goedkoper
pakket met een bijkomstig minder ruime dekking te kunnen kiezen, al naar gelang de
eigen situatie en voorkeuren; en

Gemeente Emmen,
20 november 2014, blad 2

men wilde de mogelijitheid behouden om het verplichte eigen risico in elf termijnen te
kunnen aflossen. Het voorstel van de zorgverzekeraar om hier als het ware voor te
kunnen sparen, werd niet gedragen. Men wil de bestaande regeling graag behouden.

o

Gemeente Emmen is met bovengenoemde twee wensen de onderhandelingen aangegaan met
Zilveren Kruis Achmea. Dit heeft ertoe geleid dat de zorgverzekeraar een tweede pakket aanbiedt
binnen de CZV. Het gaat hier om een pakket met een lagere prijs en daarmee ook minder ruime
dekking binnen de aanvullende verzekering (2 i.p.v. 3 sterren) en de tandartsverzekering
(i i.p.v. 2sterren). Daarnaast is de mogelijkheid overeind gebleven om het verplichte eigen risico in
elf termijnen af te lossen. Tenslotte zijn de bestaande kortingspercentages van 7,5% op de
basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering behouden. Zilveren
Kruis Achmea en de regiogemeenten zijn zodoende meegegaan in de voorstellen van gemeente
Emmen.
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Conform het armoedebeleidsplan wordt de CZV overigens in 2015 ongewijzigd voortgezet en wordt
deze in de loop van dat jaar opnieuw overwogen. Gedurende 2015 blijven eventuele verdere
verbeteringen in de CZV zodoende onderwerp van gesprek tussen Zilveren Kruis Achmea en de
regiogemeenten, evenals binnen de gemeente Emmen zelf.
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