
  
 

Advies 2017-01 d.d. 28 augustus 2017 

Onderwerp Verruiming bijdrage Collectieve 

aanvullende ziektekostenverzekering 
 

Geachte College, 

 
Hartelijke dank voor de toezending van het memo over de ontwikkelingen 

rond de collectieve aanvullende zorgverzekering in 2018.  
 

Hoewel wij dit niet zien als een formele adviesaanvrage willen wij graag 
ons oog over dit stuk laten gaan. 

 
Algemeen: 

Ons is inmiddels duidelijk geworden dat deze collectieve verzekering niet 
alleen geldt voor mensen met een bijstandsuitkering maar er is voor alle 

inwoners van Zeewolde met een inkomen tot 110% (2017) van het sociaal 

minimum. We hebben ook te horen gekregen dat het onbekend is hoe 
groot de doelgroep is (door privacywetgeving). Wel is het zo dat maar een 

beperkt percentage van de doelgroep gebruik maakt van deze regeling. 
 

Verruiming inkomenscriterium: 
Wij staan positief tegen verruiming van de doelgroep van mensen met een 

inkomen tot 110% van het sociaal minimum naar mensen met een 
inkomen tot 120% van het sociaal minimum, hoewel wij graag zagen dat 

dit opgetrokken werd naar 130% van het sociaal minimum, zodat ook 
deze laatste groep een compensatie ontvangt. Dekking zou gevonden 

kunnen worden door de meevaller op jaarrekening 2016 van de Sociale 
Dienst Veluwerand te bestemmen voor deze extra uitgave in 2018 en 

verder.  
 

Verhoging tegemoetkoming premie aanvullende verzekering: 

Ook staan wij positief ten aanzien van de verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage van € 10 tot € 15 per verzekerde per maand. Wij maken hierbij 

wel de kanttekening dat deze verhoging (op basis van de premies 2017) 
een klein negatieve invloed heeft op het besteedbaar inkomen van deze 

groep (wegvallen collectiviteitskorting kost de verzekerde € 5,29 p.p. per 
maand, terwijl de verhoging van de bijdrage € 5 is). Een verhoging was 

dus een dringende noodzaak. 
 

Wij adviseren u met klem in het 1e kwartaal van 2018 onderzoek te doen 
naar de gevolgen van de verhoging van de bijstandsnorm, de verhoging 

van de premies ziektekostenverzekering en de verhoging van de 
zorgkostentoeslag op het inkomen van de groep inwoners met een 



  
inkomen tot 130% van het sociaal minimum en eventuele reparaties met 
terugwerkende kracht tot 1-1-2018 in te laten gaan.  

 
 

Verruiming keuzemogelijkheid pakket: 
Ook staan wij positief t.o.v. verruiming van het keuzepakket voor 

inwoners met een kleine zorgvraag. Op deze manier worden deze 
inwoners in staat gesteld om te besparen op de kosten van hun 

aanvullende verzekering. 

 
Meeverzekering eigen risico: 

Uit de toelichting, die wij van uw medewerker Mevr. Van der Hoeven 
mochten ontvangen, bleek dat de meeverzekering een dermate hoge 

premieverhoging met zich mee brengt en dat dit een verplichtend karakter 
heeft voor alle, via het collectief contract, verzekerden, dat daardoor de 

verzekerden, die elk jaar hun eigen risico opmaken, er op vooruitgaan in 
hun besteedbaar inkomen, maar dat verzekerden, die hun eigen risico niet 

opmaken, er op achteruit kunnen gaan in hun besteedbaar inkomen. Het 
omslagpunt zou rond € 325 eigen risico liggen. Hierdoor is voor ons 

moeilijk een advies uit te brengen. 
 

Communicatie: 
Het is zeer belangrijk dat een groter percentage van de doelgroep gebruik 

gaat maken van deze regeling, voornamelijk ouderen met een chronische 

ziekte en hoge zorgkosten kunnen hierdoor geholpen worden. Verder zou 
door de uitbreiding van het aantal verzekerden via deze regeling de 

bijzondere bijstand voor zorgkosten kunnen dalen. Daarvoor is een 
uitvoerige voorlichting nodig.  

 
Allereerst zullen de huidige gebruikers van de regeling persoonlijk per 

brief op de hoogte moeten worden gesteld van de voorgestelde 
veranderingen. 

 
Hierbij zal ook de mogelijkheid om het gespreid betalen van het eigen 

risico uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht dienen worden. 
 

Verder zal de bekendheid verbeterd dienen te worden (zoals ook al werd 
aangegeven). Enerzijds via de Gemeente maar ook via Meerinzicht 

Sociaal. Op de huidige website van de SVD is de regeling wel te vinden, 

maar alleen als men er nadrukkelijk naar zoekt.  
We maken ons wel zorgen om de bereikbaarheid van de inwoners, die wel 

onder de doelgroep vallen, maar geen bijstandsuitkering ontvangen. Hoe 
kan deze groep bereikt worden? Een werknemer met een inkomen tot 

130% van het sociaal minimum zal niet zo snel op de website van de SVD 
naar deze mogelijkheid zoeken. 

 
 



  
 
 

 
 

Ontwikkelingen in de toekomst: 
Uit de toelichting die wij op deze memo ontvingen, bleek ook dat de 

ziektekostenverzekeraars van deze (verliesgevende) polissen af willen en  
dat het maar de vraag is of de gemeenten deze collectieve verzekeringen 

in 2019 aan kunnen bieden. Wat dan? 

 
Ook wordt de nota Armoedebeleid van de gemeente in de komende tijd 

herzien. Als Burgertafel zouden wij graag vooraf hierbij betrokken worden. 
 


