
 
 

 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders  

Betreft: ongevraagd advies inzake afschaffing collectieve ziektekosten verzekering 

Datum: 28 oktober 2019 

Geacht College, 

Op 31 juli 2019 hebben wij, als adviesraad sociaal domein u een advies verstrek 
inzake afschaffing collectieve ziektekosten verzekering voor minima. 
 
Wij hebben dat advies gebaseerd op basis van de door u verschafte gegevens.  
 

1. Er is sprake van een hoge premie voor betrokken doelgroep met een 
bescheiden korting per maand die wordt betaald door de gemeente; het doet 
ons als adviesraad tegenstrijdig aan als juist voor deze doelgroep een hoge 
premie wordt berekend terwijl een lagere beter zou passen bij de 
inkomenssituatie van de doelgroep; 

2. Er kan mogelijk sprake zijn van oververzekering, zeker voor deelnemers die 
gezond zijn en waarschijnlijk in de vrije markt een voordeliger 
ziektekostenverzekering kunnen afsluiten; wij kunnen ons vinden in deze 
argumentatie. 

 
Op basis van deze constatering konden wij uw besluit om de collectieve 
ziektekostenverzekering af te schaffen ondersteunen. 
 
Echter, naar aanleiding van nieuwe informatie, omtrent de groep chronisch zieken, is 
ons gebleken dat er nogal wat kosten, die door de huidige verzekering, gedekt worden 
niet meer onder te brengen zijn bij een andere ziektekostenverzekering. Dat houdt in 
dat deze groep voor substantieel hogere kosten komt te staan na afschaffing.  
Een voorbeeld: 

 Wettelijke eigen bijdrage voor orthopedisch en allergeenvrij schoeisel € 131.00 
 Persoonlijke alarmeringsapparatuur op medische indicatie  € 6.50 p/mnd 
 Wettelijke eigen bijdrage medicijnen. 
 Wettelijke eigenbijdrage mondzorg: 

- kunstgebit (uitneembare volledige prothese) al dan niet op implantaten. 
- kunstgebit (uitneembare volledige prothese) reparatie en opnieuw passend 
maken. 
 - tandheelkundige zorg 18 jaar en ouder aanvulling tot 100% van  

 Ogen normaal € 150.00 per 3 kalenderjaren met het gemeente optimaal pakket 
€ 200.00 per 3 kalenderjaren 

 wettelijke eigen bijdrage per hoortoestel.  onderhoud € 25.00 per hoortoestel 

 Eigen bijdrage WMO en WLZ tot € 375.00 per jaar.  

 Wettelijke eigen bijdrage vervoer € 103.00 
 



 
 

 

 
 
Wij adviseren u de afschaffing van de collectieve ziektekostenverzekering opnieuw 
tegen het licht te houden en te onderzoeken op welke wijze de inkomensachteruitgang 
van de groep chronisch zieken is te repareren, opdat zij niet onder het 
bestaansminimum zakken. 
 
Wij zijn altijd bereid met u mee te denken aan oplossingen hierin. 
Graag vernemen wij hierop uw reactie. 
 
 
 
Namens de adviesraad sociaal domein met vriendelijke groet, 
 
 
Martien Reidsma 
Voorzitter adviesraad sociaal domein 
Borger-Odoorn  


