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Aanbod collectieve zorgverzekering 2016

Geachte leden van de raad,
Middels deze brief willen wij u graag informeren over de overeenkomst collectieve
zorgverzekering 2016.
In het kader van het gemeentelijk armoedebeleid 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.
Naast de bijdrage aan de armoedebestrijding en het verbeteren van de verzekeringspositie is
een aanvullend doel van deze voorziening om de administratieve lasten voor zowel burger als
gemeente te beperken.
De huidige overeenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea (ZKA)is in 2012
afgesloten en is jaarlijks verlengd. In 2014 is binnen de CZV een pakketkeuze geïntroduceerd.
Per 2014 biedt de gemeente een tweede pakket 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 (1 i.p.v. 2 sterren).
Ontwikkelingen
In het armoedebeleidsplan is opgenomen dat in hetjaar 2015/2016 de afweging moet worden
gemaakt om de collectieve zorgverzekering aan te passen. In het kader hiervan zijn er
ontwikkelingen gaande die we graag willen betrekken bij de beoordeling of de huidige
collectieve zorgverzekering moet worden aangepast. Het gaat hierbij om het
gemeentezorgpakket (GZP) dat in den lande wordt ontwikkeld. Dit is een nieuw en eenvoudig
concept waarmee gemeenten kwetsbare groepen ondersteunen bij de financiering van
noodzakelijke zorgkosten.
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Met dit innovatieve concept wordt het mogelijk om de gehele doelgroep te bereiken, wordt er
maximaal gebruik gemaakt van alternatieve financieringsbronnen én wordt focus aangebracht
op lange termijn kostenbesparing via verbetering van leefstijl. Het GZP is daarmee de
verbindende schakel tussen gemeentelijke minima-, participatie- én gezondheidsbeleid. Dit
innovatieve initiatief komt (naar verwachting) in 2016 beschikbaar, waardoor gemeenten het
per 2017 praktisch zullen kunnen aanbieden aan hun minima. Ook wordt bij de afweging om
de collectieve zorgverzekering aan te passen het mogelijk aanbieden van een tweede collectieve
zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar betrokken.
In verband met de bovenstaande ontwikkelingen is besloten het jaar 2016 als overgangsjaar te
zien en voor hetjaar 2016 een overeenkomst collectieve zorgverzekering afte sluiten bij ZKA.
Nieuwe overeenkomst ZKA
Vanaf 1 januari 2016 voert ZKAeen aantal wijzigingen door in de collectieve overeenkomst. Zij
hebben voor alle gemeenten speciale pakketten ontwikkeld voor mensen met een laag
inkomen. Deze Optimaal-pakketten vervangen de Sterrenlijn per 1 januari 2016. Om deze
wijzigingen te kunnen doorvoeren heeft ZKAde huidige collectieve zorgverzekering opgezegd
per 1 januari 2016. Zij bieden per 1 januari 2016 een nieuwe overeenkomst aan.
Concreet gaat het om de volgende wijzigingen:
• het losse gemeentepakket, dat wordt afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte
kosten komt te vervallen. Vanaf i januari 2016 zijn er 3 aanvullende verzekeringen
waarin de gemeentelijke uitbreidingen zijn geïntegreerd:
o Optimaal Aanvullend 1;
o Optimaal Aanvullend 2;
o Optimaal Aanvullend 3.
• Het kortingspercentage op de basisverzekering wordt verlaagd van € 7,5% naar 3 % of
4,5%. De korting van 4,5 % is van toepassing indien er sprake is van inhouden en
doorbetalen vanuit de uitkering en specifieke werkzaamheden op het gebied van
wanbetaling;
• het kortingspercentage van 10% op de aanvullende verzekering en de
tandartsverzekering komt te vervallen. Er wordt een netto premie gehanteerd;
• Verzekerden krijgen de mogelijkheid om het verplicht eigen risico achteraf in termijnen
te betalen. N.B. de mogelijkheid om het verplicht eigen risico achteraf in termijnen af te
lossen blijft ook bestaan;
• de afrekeningsmethodiek verandert. De afrekening vindt vanaf 1 januari 2016 niet meer
plaats op basis van voorschot/afrekening werkelijke kosten. De gemeentelijke
aanvullende verzekering en de gemeentelijke tandartsverzekering worden aangeboden
als een verzekerd pakket. Dus met een (maandelijkse) verzekeringspremie, waaraan de
gemeente een door haar zelf te bepalen financiële bijdrage kan doen.
Het belangrijkste gevolg van deze wijzigingen is dat de CZV- zonder verdere gemeentelijke
investeringen - een minder aantrekkelijke voorziening zou worden voor de Emmense minima.
Immers, de kortingspercentages op de basisverzekering, de aanvullende verzekering en de
tandarts verzekering worden gereduceerd.
Onze gemeente en de andere regiogemeenten hebben getracht om de concept propositie van
ZKAte beïnvloeden. Onze gemeente heeft specifiek - en mede naar aanleiding van voeding
vanuit de cliëntenraad WWB - op 24 juni een bestuurlijke reactie gegeven op de concept
propositie van ZKA.Daarin is ZKAverzocht de kortingsreductie op de basisverzekering en het
opheffen van korting op de aanvullende en tandartsverzekering te heroverwegen. Daarnaast is
er in de brief bij ZKAop aangedrongen de tandartsverzekering los te blijven aanbieden en een
premiebeheersclausule op te nemen in de aanvullende verzekering.
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Bij brief van 13 juli heeft ZKAhierop gereageerd en aangegeven het reduceren C.q. opheffen
van de kortingen niet te willen heroverwegen. Wel blijven ze de tandartsverzekering apart
aanbieden en wil ZKA specifiek aan gemeente Emmen een premiebeheersc1ausule aanbieden.
Om ervoor te zorgen dat de collectieve zorgverzekering in het overgangsjaar 2016 een
aantrekkelijke voorziening blijft, heeft onze gemeente ervoor gekozen de door ZKA
doorgevoerde reducering op de kortingen te compenseren.
Het dekken van deze compensatie vanuit het budget wrCGjCER (wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicaptenj compensatieregeling eigen risico), wordt u middels een
voorstel tot begrotingswijziging voorgelegd. Dit omdat het budget wrCGjCER valt onder het
begrotingsprogramma 9 sociaal domein, in plaats van onder begrotingsprogramma 6
inkomensondersteuning waar de CVZ onder valt.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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