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Breda, 27 november 2018 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

  

Onderwerp: Collectieve zorgverzekering gemeenten 

 

Geacht College, 

 

Met ingang van 2018 kunnen inwoners in Breda, welke een laag inkomen hebben, 

gebruik maken van een nieuwe, aangepaste zorgverzekering. CZ gemeenten extra 

uitgebreid. Deze verzekering bied naast een uitgebreid pakket, tevens een 

herverzekering van het eigen risico, zodat klanten, wel of niet geconfronteerd met 

medische zorg, niet ineens tot 385 euro eigen bijdrage verschuldigd kunnen zijn. 

 

De prijs van dit uitgebreide pakket lag wel wat hoger dan het jaar ervoor, begrijpelijk 

want het eigen risico van 385 euro moet ergens gedekt zijn. In de folder over de 

verzekering was te lezen dat het niet verbruikte eigen risico in  het eerste kwartaal 

van het nieuwe jaar automatisch terug wordt gestort. 

En nu wordt het onduidelijk voor klanten. CZ zegt dat ze inderdaad niet verbruikt 

eigen risico terug storten, klanten krijgen echter vanuit het stadskantoor de 

boodschap dat ze niks terug krijgen want het is herverzekerd. Verwarring alom, en de 

informatie is ook niet middels een simpele zoektocht op het internet te vinden. 

 

Daarnaast kunnen we in Breda ook kijken hoe andere steden omgaan met 

collectieve polissen. Een mooi voorbeeld daarvan is Rotterdam. Deze stad bied via 

VGZ twee pakketten aan, welke voor iedere inwoner van Rotterdam af te sluiten zijn. 

We weten inmiddels dat juist ook middeninkomens de grote stijging van zorgkosten 

ervaren welke nauwelijks gecompenseerd worden middels zorgtoeslag. 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Is het correct dat er per januari 2018 een polis beschikbaar is via CZ, waarbij 

het eigen risico wordt herverzekerd? 

2. Hoeveel mensen hebben in 2018 gebruik gemaakt van het gemeentepakket; 

gemeente Extra, en hoeveel van gemeente Extra Uitgebreid? Wat waren 

voorwaarden of overwegingen om pakket 1 of pakket 2 aan te raden bij 

klanten? 



 

3. Is het correct dat bij pakket 2 het eigen risico is herverzekerd en er daardoor 

geen eigen risico meer terug gaat worden betaald aan klanten? Zo ja, hoe is 

dit gecommuniceerd met klanten? Zo nee, op welke wijze kunnen klanten hun 

eigen risico terug vorderen, de premie wordt immers ingehouden op de 

uitkering. 

4. Hoe is deze berekening over het herverzekeren bij CZ opgebouwd? Dus wie 

neemt welk bedrag van het eigen risico voor zijn rekening, en waar zien wat 

heeft ons dit als gemeente in 2018 gekost? En hoeveel heeft de klant dan zelf 

betaald aan het herverzekeren? 

5. Zijn de nieuwe voorwaarden voor 2019 rondom het herverzekeren van het 

eigen risico verandert ten opzichte van 2018? 

6. Wat zijn de verwachte kosten voor het herverzekeren van het eigen risico in 

2019? En hoeveel klanten verwacht u dat er in 2019 gebruik gaan maken van 

deze mogelijkheid? 

7. Heeft Breda overwogen om een soortgelijk initiatief als Rotterdam voor te 

leggen, een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering waar iedere 

inwoner van Breda gebruik kan maken? Zo ja, wat zijn overwegingen geweest 

om dit voorstel niet voor te leggen aan de raad. Zo nee, is het college bereid 

alsnog te bekijken of zij mogelijkheden ziet tot het aanbieden van een 

collectieve verzekering voor alle inwoners? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Inge Verdaasdonk   

Raadslid SP Breda 

 

 

 

  
 


