Artikel 34 vragen “Hoge kosten zorgverzekeringen CZ via Orionis”
50PLUS en de POV zijn erg geschrokken van de prijzen die mensen betalen voor de
zorgverzekeringen vanuit de Gemeentelijke regeling: “Orionis Walcheren” bij CZzorgverzekeringen. Cliënten die leven vanuit de bijstand of vanuit het sociale minimum
betalen, als zij een zorgverzekering afsluiten via Orionis Walcheren bij CZ, ondanks de
bijdrage vanuit Orionis van € 20,- (lees gemeentes) nog een bedrag van ruim € 150,- voor
een basis en aanvullende zorgverzekering.
De regeling in deze gemeenschappelijke regeling Walcheren (lees Orionis) is in het leven
geroepen om mensen vanuit genoemde doelgroepen te ondersteunen in de hoge kosten van
de zorgverzekering. Uiteindelijk is de zorgverzekeringspremie dus € 170,-. Wij denken dat
deze buitenproportionele kosten niet alleen de cliënt benadeeld, maar ook de gemeentes
die de bijdragen betalen, zij betalen een bijdrage en de cliënt moet nog steeds een hoog
bedrag betalen. De kosten voor de gemeenschappelijke regeling zijn al erg hoog te noemen,
dus kunnen wat ons betreft zeker lager.
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Is het college bekend met deze materie?
Het bedrag van deze zorgpremie is zelfs hoger dan een regulier (onder gelijkwaardige
condities en voorwaarden) afgesloten zorgverzekering, waarom is dit zo hoog?
Is er onderhandeld door Orionis met CZ over de noodzaak van een aangepaste
premie?
Heeft Orionis gemerkt dat de premie zo buitensporig hoog is voor deze doelgroepen?
Hoeveel bijdragen levert Orionis aan deze aanvulling op de zorgverzekering per
maand/jaar? Om hoeveel personen gaat dit?
Was onderhandeling ook mogelijk met andere zorgverzekeringen?
Is het voor Orionis mogelijk opnieuw te onderhandelen met CZ of andere partijen?
Is onderhandeling mogelijk over nieuwe pakketten waar onnuttige zaken te
schrappen zijn? Is er nog mogelijkheid om over te stappen voor 30 januari 2020?
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Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 fracties 50PLUS en POV inzake "Hoge kosten
zorgverzekeringen CZ via Orionis"
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
50PLUS en de POV zijn erg geschrokken van de prijzen die mensen betalen voor de
zorgverzekeringen vanuit de Gemeentelijke regeling: "Orionis Walcheren" bij CZ
zorgverzekeringen. Cliënten die leven vanuit de bijstand of vanuit het sociale minimum
betalen, als zij een zorgverzekering afsluiten via Orionis Walcheren bij CZ, ondanks de
bijdrage vanuit Orionis van € 20,- (lees gemeentes) nog een bedrag van ruim € 150,- voor
een basis en aanvullende zorgverzekering.
De regeling in deze gemeenschappelijke regeling Walcheren (lees Orionis) is in het leven
geroepen om mensen vanuit genoemde doelgroepen te ondersteunen in de hoge kosten
van de zorgverzekering. Uiteindelijk is de zorgverzekeringspremie dus € 170,-. Wij denken
dat deze buitenproportionele kosten niet alleen de cliënt benadeeld, maar ook de
gemeentes die de bijdragen betalen, zij betalen een bijdrage en de cliënt moet nog steeds
een hoog bedrag betalen. De kosten voor de gemeenschappelijke regeling zijn al erg hoog
te noemen, dus kunnen wat ons betreft zeker lager.
Vraag 1
Is het college bekend met deze materie?
Ons antwoord
Het college is uiteraard op de hoogte van de collectieve zorgverzekering CZ waarop
inwoners met een minimum inkomen al vele jaren in onze gemeente een beroep kunnen
doen (ook wel genoemd: gemeentepolis).
In dit verband verwijzen wij u overigens ook graag naar onze uitgebreide beantwoording op
d.d. 20-12-2019 van de artikel 34 vragen van de SP-fractie, die nagenoeg allen van gelijke
strekking zijn dan uw voorliggende vragen.
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Het staat iedere inwoner uiteraard geheel vrij om zelfstandig te kiezen bij welke verzekeraar
men welke zorgverzekering sluit. De collectieve zorgverzekering die de gemeente Vlissingen
met CZ is overeengekomen, specifiek voor inwoners met een laag inkomen, is één van de
regelingen die de gemeente Vlissingen in het kader van haar minimabeleid uitvoert.
Vraag 2
Het bedrag van deze zorgpremie is zelfs hoger dan een regulier (onder gelijkwaardige
condities en voorwaarden) afgesloten zorgverzekering, waarom is dit zo hoog?
Ons antwoord
CZ is als private aanbieder van (collectieve) zorgverzekeringen verantwoordelijk voor haar
eigen landelijke productlijn, met bijbehorende dekking van zorgkosten en tariefstelling.
Daarmee concurreert men op de markt met andere zorgverzekeraars. Specifiek voor de
doelgroep van mensen met een laag inkomen heeft CZ er voor gekozen om landelijk een
drietal collectieve zorgverzekeringen aan te bieden aan de gemeenten. Oplopend in mate
van dekking van zorgkosten en premiehoogte betreft dit de volgende collectieve
zorgverzekeringspakketten: “CZ Gemeenten start”, “CZ Gemeenten extra” en “CZ
Gemeenten extra uitgebreid”. Al deze collectieve zorgverzekeringen bestaan uit een
basisverzekering en een aanvullend pakket.
Zoals eerder gesteld, staat het eenieder geheel vrij om zelfstandig te kiezen bij welke
verzekeraar men welke zorgverzekering sluit. In de gemeente Vlissingen kunnen inwoners
die in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering desgewenst kiezen voor
deelname aan het pakket “CZ Gemeenten start” of “CZ Gemeenten extra uitgebreid”.
Vraag 3
Is er onderhandeld door Orionis met CZ over de noodzaak van een aangepaste
premie?
Ons antwoord
Enkele malen per jaar vindt er (ambtelijk) afstemming plaats tussen CZ en de 13 Zeeuwse
gemeenten over met name de landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de dekking
van de zorgkosten en daarmee mogelijk ook op de inhoud en tariefstelling van
zorgverzekeringen in het algemeen en de gemeentepolis in het bijzonder. De gemeenten in
Nederland, zo ook de Zeeuwse gemeenten, laten zich daarbij ondersteunen door het
landelijk opererende bureau BS&F. De inzet van de gemeente(n) is hierbij in beginsel om
voor de gemeentepolis een zo breed mogelijke dekking van zorgkosten, passend bij de
doelgroep, tegen een zo laag mogelijke premie te realiseren.
Zorgverzekeraars mogen van het Rijk met ingang van 2020 niet langer meer dan 5% korting
geven op de basisverzekering, dit was eerder 10%. In aanloop naar 2020 hebben we aan
CZ op verschillende wijzen ons ongenoegen geuit over hun besluit om volledig te stoppen
met de collectiviteitskorting op de basisverzekering van de gemeentepolis. Daarbij hebben
we er bij hen op aangedrongen om dit besluit te herzien. CZ heeft helaas echter besloten
haar besluit te handhaven en te effectueren.
CZ heeft voor 2020 de premie voor de basisverzekering van de gemeentepolis met € 3,85
verlaagd t.o.v. de premie 2019. Het eerder aangehaalde bureau BS&F heeft o.b.v. analyse
van premies en kortingen voor 2020 (gebaseerd op een gemeentepolis bestaande uit een
basisverzekering en een aanvullende verzekering) aangegeven dat de hoogte van de
premie voor de basisverzekering bij CZ vrijwel op gemiddeld niveau ligt t.o.v. andere
zorgverzekeraars.
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Er zijn allerlei externe factoren die de uiteindelijke zorglasten bepalen van individuele
verzekerden, waarop de gemeente geen invloed heeft, zoals de zorgtoeslag, de tariefstelling
door verzekeraar(s), de hoogte van eigen bijdragen, de hoogte van eigen risico,
dekkingsgraad van de basisverzekering, fiscale regelingen, etc. En daarbij staat het
inwoners, zoals eerder aangegeven, ook geheel vrij zelf eigen keuzes te maken t.a.v. hun
zorgverzekering.
Vraag 4
Heeft Orionis gemerkt dat de premie zo buitensporig hoog is voor deze doelgroepen?
Ons antwoord
Orionis Walcheren voert de regeling van de collectieve zorgverzekering t.b.v. inwoners met
een minimuminkomen voor onze gemeente uit en is derhalve inhoudelijk op de hoogte van
de actuele voorwaarden en condities.
Vraag 5
Hoeveel bijdragen levert Orionis aan deze aanvulling op de zorgverzekering per
maand/jaar? Om hoeveel personen gaat dit?
Ons antwoord
Orionis Walcheren voert de regeling voor onze gemeente uit, maar is vanuit die
hoedanigheid verder niet financieel betrokken bij de gemeentepolis. De kosten van de
gemeentepolis komen voor rekening van de gemeente en richten zich feitelijk op de
(eventuele) financiële bijdrage die de gemeente verstrekt in de maandelijkse premiebetaling
van de deelnemende verzekerden.
Momenteel nemen zo’n 1.480 inwoners van de gemeente Vlissingen deel aan de
gemeentepolis.
De gemeente bepaalt zelf de hoogte van een (eventuele) maandelijkse financiële
premiebijdrage. De gemeente Vlissingen draagt momenteel op jaarbasis zo’n € 275.000,- bij
in de premie van deelnemers aan de gemeentepolis. Per saldo levert de gemeente
Vlissingen iedere premiebetalende (volwassen) verzekerde daarmee gemiddeld een
voordeel op in de premie van de zorgverzekering van zo’n € 190,- per persoon per jaar
(echtpaar € 380,-).
Voor de volledigheid geven wij u aan dat het minimabeleid van onze gemeente tevens
voorziet in een regeling chronisch zieken en gehandicapten, ad. € 180,- per persoon per jaar
(onder voorwaarden deelname).
Gelet op voorgaande, menen wij dat de gemeente Vlissingen, binnen haar mogelijkheden,
momenteel voldoende (financieel) bijdraagt en mogelijkheden biedt aan inwoners van onze
gemeente met een laag inkomen om zich relatief goed te verzekeren voor (hoge) zorgkosten
tegen een relatief gunstig tarief. Wij zetten dit vigerende beleid dan ook graag zo voort. Wij
realiseren ons daarbij tevens dat de gemeentepolis mogelijk niet voor alle inwoners met een
laag inkomen de beste en/of meest passende zorgverzekering is, met name gelet op de vrij
uitgebreide aanvullende verzekering.
Vraag 6
Was onderhandeling ook mogelijk met andere zorgverzekeringen?
Ons antwoord
Er zijn in Nederland vele tientallen zorgverzekeraars actief. Maar 9 van hen bieden
momenteel nog de mogelijkheid aan gemeenten van een collectieve zorgverzekering gericht
op de specifieke doelgroep van mensen met een laag inkomen. Deze zorgverzekeraars
bieden de gemeentepolis veelal slechts aan in de regio’s waarin ze zelf als zorgverzekeraar
al goed vertegenwoordigd is. Dat geldt evenzeer voor de regio Zeeland, meer specifiek
Vlissingen, waar CZ actief is met een gemeentepolis in haar productlijn.
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De afgelopen jaren hebben enkele zorgverzekeraars hun collectieve
zorgverzekeringsaanbod voor deze specifieke doelgroep (regionaal) ingeperkt en/of zelfs
helemaal gestopt. Zij gaven daarbij met name als reden aan dat zij een collectieve
zorgverzekering voor deze specifieke doelgroep niet langer kostendekkend kunnen
aanbieden. Temeer omdat mensen met een laag inkomen relatief veel en vaak zorgkosten
hebben, blijkt uit onderzoek.
Vraag 7
Is het voor Orionis mogelijk opnieuw te onderhandelen met CZ of andere partijen?
Ons antwoord
Zie ons antwoord bij vraag 2 en 3.
Vraag 8
Is onderhandeling mogelijk over nieuwe pakketten waar onnuttige zaken te
schrappen zijn? Is er nog mogelijkheid om over te stappen voor 30 januari 2020?
Ons antwoord
Zie ons antwoord bij vraag 2 en 3.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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