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Aan de fractie van ChristenUnie 
van de gemeente Barnevel

Barneveld, 5 november 2021

Geachte fractie van ChristenUnie, 

Wij beantwoorden bij deze uw vragen van 9 december 2021, over de Collectieve 
zorgverzekering voor minima.

Inleiding:
Uw fractie heeft aan het ons op grond van artikel 42 van de organisatieverordening 
voor de gemeenteraad vragen gesteld over de collectieve zorgverzekering voor 
minima. 

Onze antwoorden op uw vragen:
1- In hoeverre heeft het college in zicht voor welke mensen deze collectieve 

verzekering een voordeel biedt?

De Collectieve Zorgverzekering voor Minima (hierna: CZM) is in het leven geroepen 
voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij ontvingen op basis van de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) een vergoeding voor 
zorgkosten. Deze regeling is afgeschaft en voor het laatst uitbetaald over het jaar 2013. 
Daarnaast werd tot een paar jaar geleden de Compensatie Eigen Risico uitbetaald 
door het Rijk voor inwoners met hoge zorgkosten (dit was ongeveer € 99). Via de CZM 
is deze doelgroep goed aanvullend verzekerd. 

De CZM biedt alle inwoners met een laag inkomen de gelegenheid gebruik te maken 
van een goede aanvullende verzekering. Deze verzekering is financieel aantrekkelijk 
doordat er enerzijds sprake is van een collectiviteitskorting. Anderzijds draagt de 
gemeente maandelijks bij in de premie. Daarnaast is door de verzekeraar gekeken 
naar vergoedingen  waar de doelgroep met hoge zorgkosten gebruik van maakt. Met 
name de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten heeft baat bij de hoogste 
aanvullende verzekering. Voor deze doelgroep is de collectieve zorgverzekering voor 
minima in het leven geroepen. 

De geboden CZM biedt niet één standaard pakket aan, maar bestaat uit een 
basispakket met vervolgens de keuze uit 3 aanvullende pakketten en 3 
tandverzekeringen voor inwoners met een lage, middel of hoge zorgvraag. Waar 
landelijk een gemiddelde basisverzekering €128,30 kost, is het goedkoopste pakket 
(basisverzekering + aanvullende verzekering + tandverzekering) vanuit de collectieve 
zorgverzekering in Barneveld €136,80. Hiermee liggen de kosten wellicht wat hoger, 
maar zijn de risico’s op onvoorziene kosten en mogelijk zorg mijdend gedrag veel 
kleiner.
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De collectieve zorgverzekering voor onze inwoners biedt een ruime vergoeding voor 
brillen en lenzen en bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen. Daarnaast is er door de 
GarantTandVerzorgd verzekering 100% vergoeding van de tandartsfactuur (tot max.), 
zijn kinderen gratis meeverzekerd in de meest uitgebreide tandverzekering en is de 
vergoeding orthodontie voor kinderen tot 18 jaar 100% (max. €2000,-).

2- Is het pakket waar mensen in Barneveld gebruik van kunnen maken ook 
aantrekkelijk voor mensen met een lage zorgbehoefte?

Om ook inwoners met een beperkte aanvullende zorgbehoefte een mogelijkheid te 
bieden zich aanvullend te verzekeren, is sinds 2016 een kleiner aanvullend pakket 
beschikbaar. Hierin zijn de belangrijkste vergoedingen opgenomen (zoals 
tandheelkunde, fysiotherapie, brillen, orthodontie, etc.). Voor de inwoner met een hoge 
zorgvraag is er een aanvullend pakket waarin het ‘eigen risico’ is meeverzekerd. 

3- In hoeverre speelt hierbij het eigen risico een rol?

Het door de overheid bepaalde ‘eigen risico’ voor 2022 is €385,- Dit bedrag wordt ook 
gehanteerd binnen de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente. Voor inwoners 
met een hoge zorgvraag is er een mogelijkheid om het ‘eigen risico’ mee te 
verzekeren.

Er is geen mogelijkheid om binnen de collectieve zorgverzekering het ‘eigen risico’ te 
verhogen. Bij veel verzekeringen bestaat deze mogelijkheid om de maandelijkse 
kosten omlaag te brengen. Eventuele onvoorziene zorgkosten zorgen dan voor 
plotselinge bijkomende kosten (tot het maximale ‘eigen risico’ van €885,- ). Op basis 
van de doelgroep (minima) van onze collectieve zorgverzekering  is er voor gekozen 
om het risico op deze onvoorziene extra uitgaves niet te vergroten en dus het ‘eigen 
risico’ vast te zetten. Hiermee voorkomen we zorg mijdend gedrag.

4- In hoeverre helpt de gemeente mensen bij het afwegen van de keuze voor een 
collectieve zorgverzekering?

Uiteraard is het belangrijk dat de geboden CZM past bij de wensen en behoeften van 
de inwoner. Wanneer iemand lage zorgkosten heeft kan het voordeliger zijn een 
reguliere basisverzekering af te sluiten of te kiezen voor het pakket met beperkte 
dekking in plaats van het uitgebreide pakket. Het is daarom van belang de inwoners 
hier goed over te informeren en waar nodig te assisteren bij het afsluiten van de polis. 
Evenals vorig jaar zal er in december gedurende twee weken een balie in het 
gemeentehuis worden ingericht waar inwoners terecht kunnen met vragen over de 
verschillende pakketten van de CZM. Ook kan aan deze balie assistentie geboden 
worden bij het afsluiten van de verzekering. 

Begin december zijn inwoners die een lopende uitkering hebben, collectief verzekerd 
zijn of een minimaregeling hebben aangevraagd op de hoogte gebracht van het 
aanbod van de CZM voor 2022 (zie bijlage). Hierbij is gewezen naar de website 
gezondverzekerd.nl, voor meer informatie over en het afsluiten van de CZM. Ook 
kunnen inwoners contact opnemen met Menzis voor hulp bij het aanvragen van een 
verzekering. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester

Bijlage brief en inlegvel aan inwoners:
Brief:
Geachte heer/mevrouw naam ,

Samen met zorgverzekeraar Menzis bieden we een collectieve zorgverzekering aan 
voor mensen met een laag inkomen. Volgens onze gegevens komt u voor 2022 
mogelijk in aanmerking voor deze gemeentepolis. In deze brief vertellen wij u meer. 

Wat biedt de collectieve zorgverzekering? 
• U kunt kiezen uit drie verschillende pakketten. Elk pakket bestaat uit de 

verplichte basisverzekering, een aanvullend pakket en een tandartsverzekering. 
• Er is een aanvullend pakket als u weinig zorg nodig heeft en de kosten wilt 

beperken (GarantVerzorgd 1).
• Er is een aanvullend pakket met een uitgebreide dekking als u gewoon een 

goede zorgverzekering wilt hebben (GarantVerzorgd 2).
• Er is een uitgebreid aanvullend pakket als u veel zorgkosten heeft. 

Uw eigen risico is meeverzekerd in dit pakket (GarantVerzorgd 3).
• U kunt kiezen uit drie verschillende tandartsverzekeringen. 
• Op uw zorgpremie krijgt u collectiviteitskorting én een financiële bijdrage 

van de gemeente.

Bij deze brief vindt u een overzicht van de premies en de inkomensgrenzen.

Interesse? 
Op www.gezondverzekerd.nl/barneveld vindt u nog meer informatie over de collectieve 
zorgverzekering en een overzicht van alle vergoedingen. U kunt heel eenvoudig uw 
eigen pakket samenstellen en overstappen. Doe dit wel uiterlijk 31 december 2021. 

Vragen? Bel naar 14 0342
U kunt uw vragen over de zorgverzekering telefonisch stellen en hulp krijgen bij het 
afsluiten van de polis. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0342. In de weken van 13 
december tot en met 24 december zijn er extra medewerkers beschikbaar die u kunnen 
helpen bij het beantwoorden van uw vragen. 

Inlegvel:
De collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Drie pakketten
De gemeente heeft de collectieve zorgverzekering onder gebracht bij Menzis. Voor 2022 
heeft u de keuze uit drie verschillende pakketten:

• een aantrekkelijk basispakket (GarantVerzorgd 1), 
• een pakket met uitgebreide dekking (GarantVerzorgd 2) en 
• een pakket voor inwoners die veel zorgkosten hebben (GarantVerzorgd 

3). Bij dit pakket is het eigen risico herverzekerd. U betaalt dus geen 
eigen risico.    

Premies op een rij
Bij de basisverzekering en het aanvullende pakket, moet u een aanvullende 
tandverzekering afsluiten. Ook hierbij kunt u uit drie pakketten kiezen. Hieronder ziet u 

http://www.gezondverzekerd.nl/barneveld
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wat u per maand betaalt voor het basispakket, inclusief de mogelijke aanvullende 
pakketten en tandverzekeringen. In de bedragen is 5% collectiviteitskorting van de 
gemeente en de gemeentelijke bijdrage al verrekend.  

Basispakket + 
GarantVerzorgd 1

Basispakket + 
GarantVerzorgd 2

Basispakket + 
GarantVerzorgd 3

GarantTandVerzorgd 
250

€ 136,80 € 150,45 € 172,54

GarantTandverzorgd 
500

€ 144,13 € 157,78 € 179,87

GarantTandVerzorgd 
750

€ 155,96 € 169,61 € 191,70

TandVerzorgd 1P 
(bij een volledige 
gebitsprothese)

€ 131,34 € 144,99 € 167,08

Overstappen?
Dit kan via de website www.gezondverzekerd.nl 
Heeft u vragen over de collectieve zorgverzekering of hulp nodig bij het kiezen van het 
juiste pakket? Bij vragen neem contact op met Menzis via 088-222 40 80.

Komt u voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking? 
Als uw inkomen 130% of lager is van het bijstandsbedrag dan kunt u gebruik maken van 
de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De maximumbedragen voor uw 
inkomen staan in de onderstaande tabel. 

Maximum netto maandinkomen 
zonder vakantiegeld per 1 juli 2021

Jonger dan de AOW 
leeftijd

Ouder dan de AOW 
leeftijd

Alleenstaande € 1.332,19        € 1594,58
Echtpaar/samenwonend € 1.903,14        € 2180,23

http://www.gezondverzekerd.nl/

