
 
 
 
 

 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
EX ARTIKEL 34 RVO  

 
 
Datum: 8.10.2019 

 
Aan de voorzitter van de raad. 
 
 
Onderwerp: Collectieve Zorgverzekering Gemeenten  
 
 

Mensen met minimuminkomen moeten vanaf 2020 meer gaan betalen voor zorgverzekering. 

De CZG ( Collectieve Zorgverzekering Gemeenten) biedt een zorgverzekering aan die 
bedoelt is voor mensen met een laag inkomen. Met deze verzekering krijgt men korting op 
de basisverzekering en de aanvullende. 
 
Minima die via hun gemeente een collectieve zorgverzekering van CZ hebben, gaan 
volgend jaar 8,74 euro per maand meer betalen voor het basispakket. Zorgverzekeraar 
CZ schrapt vanaf 2020 de collectiviteitskorting op de basisverzekering voor minima.  
 
Voor mensen die van een minimum moeten rondkomen, is dit veel geld! 
 
CZ:” Er zijn verzekeraars die helemaal gestopt zijn met het aanbieden van kortingen voor 
minima. Na veel gepuzzel hebben wij besloten de korting op het basispakket te beëindigen, 
maar we geven nog wel premiekorting op de aanvullende verzekering. Zo pakken we toch 
nog onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, want juist mensen met een minimum 
hebben vaak geen geld voor zaken die uit de aanvullende verzekering vergoed worden.” 
 

 
Aan het college dan ook de volgende vragen: 
 

1. Zijn hierover door de gemeente gesprekken gevoerd met CZ en is er bekend om 
hoeveel minima het gaat die hierdoor getroffen worden?  

2. Is het college bereid om te kijken en mee te denken naar een oplossing, voor de 
mensen met een minimum inkomen die hierdoor nu de dupe zijn. Met andere 
woorden is de gemeente bereidt de financiële consequenties voor eigen rekening te 
nemen, ondanks dat dit besluit eigenhandig door CZ genomen is tot groot 
ongenoegen van alle direct betrokkenen? 

3. Is deze wijziging nog van invloed op de keuze en voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor de 2 aanvullende verzekeringen die nu worden aangeboden door de 
gemeente?  

4. Als de gemeente deze flinke verhoging voor de minima niet kan compenseren hoe 
worden deze gedupeerden dan geholpen? 
 

Namens de SP fractie 
 
 

 


