
  
 
 
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 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. 
 
1. Is het college bekend met deze materie? 
2. Het bedrag van deze zorgpremie is zelfs hoger dan een regulier (onder gelijkwaardige 

condities en voorwaarden) afgesloten zorgverzekering, waarom is dit zo hoog?  
3. Is er onderhandeld door Orionis met CZ over de noodzaak van een aangepaste 

premie? 
4. Heeft Orionis gemerkt dat de premie zo buitensporig hoog is voor deze doelgroepen? 
5. Hoeveel bijdragen levert Orionis aan deze aanvulling op de zorgverzekering per 

maand/jaar? Om hoeveel personen gaat dit? 
6. Was onderhandeling ook mogelijk met andere zorgverzekeringen?  
7. Is het voor Orionis mogelijk opnieuw te onderhandelen met CZ of andere partijen? 
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? 
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