SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Registratienummer :
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 11-03-2019
Aan de voorzitter van de raad.
Steller(s) van de vragen: Diana van Reenen en Selgei Gabin, GroenLinks Lansingerland

Onderwerp: Premiekorting collectiviteit gemeentelijke zorgverzekering

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
-

-

-

-

-

-

Is het college bekend met de kamerbrief van minister Bruno Bruins met kenmerk
1364768-178003-Z van juni 2018 omtrent het polisaanbod zorgverzekeringen,
waarin de minister beschrijft dat het aanbod van zorgverzekeringen groot en
niet overzichtelijk is en hij maatregelen neemt per 2020, namelijk het verlagen
van de maximale premiekorting op een collectieve basisverzekering van 10 %
naar 5%?
Heeft deze maatregel van de minister (financiële)) consequenties voor de
inwoners van Lansingerland die via de collectieve zorgverzekering van onze
gemeente verzekerd zijn?
Hoeveel collectiviteitskorting ontvangt een inwoner van Lansingerland nu (in
2019) wanneer deze gebruik maakt van de collectieve verzekering van de
gemeente?
Hoeveel inwoners van Lansingerland maken gebruik van de collectieve
zorgverzekering van de gemeente?
Welke premieaanpassing (in Euro’s) kunnen gebruikers van de collectieve
zorgverzekering van de gemeente verwachten als de maximale premiekorting 5%
gaat bedragen?
De collectieve zorgverzekering is bestemd voor de inwoners in onze gemeente
met de laagste inkomens. Is het college bereid om maatregelen te treffen om
tegemoet te komen aan een eventuele premie-aanpassing? Zo ja, welke
maatregelen worden getroffen?
Hebben de eventuele te nemen maatregelen instemming nodig van de raad?
Binnen welke termijn en via welke wijze verwacht het college de betreffende
inwoners te informeren omtrent eventuele maatregelen?

Toelichting:
Het aanbod van zorgverzekeringen is te groot en onoverzichtelijk.Verzekerden worden
belemmerd een goede keuze te maken. Minister Bruins neemt maatregelen, o.a door
het verlagen van de maximale premiekorting op een collectiviteit van 10% naar 5% in
2020.
De ruim 51.000 collectiviteiten zijn een belangrijke oorzaak voor het feit dat het
polisaanbod onoverzichtelijk is. In 2018 zijn bijna 11,5 miljoen mensen via een
collectiviteit verzekerd.

Het oorspronkelijke doel van een collectiviteit is om tegen scherpere prijzen zorg in te
kopen die passender is bij een betreffende doelgroep. Deze kostenbesparing kan in de
vorm van een premiekorting van maximaal 10% aan de verzekerden worden
doorgegeven. In de praktijk gebruiken verzekeraars de collectiviteitskorting vooral als
marketinginstrument. De collectiviteitskorting wordt hierbij niet gefinancierd uit de
lagere inkoopketen van de zorg maar uit een opslag uit de premie.
De minister verlaagt daarom vanaf 2020 de maximale premiekorting op een collectieve
basisverzekering van 10% naar 5%. Hij biedt hiermee de zorgverzekeraars een laatste
kans om de premiekorting met zorginhoudelijke elementen te legitimeren.
Ondertekening en naam,
Diana van Reenen en Selgei Gabin, GroenLinks Lansingerland

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

