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Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland 

Postbus 1 

2650 AA Berkel en Rodenrijs 

 

Ons kenmerk: ASD16.B.011 

 

 Lansingerland, 19 september 2016 

Geacht college, 

Conform artikel 3:8 van de Verordening Sociaal Domein 2016 van de gemeente Lansingerland maakt 

de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gebruik van de mogelijkheid om een ongevraagd advies uit te 

brengen over de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. 

 

Inleiding 

Iedereen die woont dan wel werkt in Nederland moet verplicht een basiszorgverzekering afsluiten. 

Ook met een bijstandsuitkering is men zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een 

zorgverzekering. Veel Nederlandse gemeenten, waaronder Lansingerland, bieden haar inwoners met 

lage inkomens en weinig eigen vermogen een zorgverzekering aan met collectiviteitskorting. Deze 

collectieve verzekering kan zowel voor de basis- als aanvullende verzekering worden afgesloten.  

Het kabinet heeft dit jaar diverse maatregelen genomen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de 

zorgverzekering te verbeteren. Zo streeft het kabinet er naar om het aantal wanbetalers terug te 

dringen. De Eerste - en Tweede Kamer hebben ingestemd met een wetsvoorstel op grond waarvan 

nieuwe maatregelen zijn getroffen. Het wetsvoorstel ‘verbetering wanbetalersmaatregelen’ is per         

1 januari 2016 ingegaan. Voor gemeenten is hierin een belangrijke rol weggelegd. 

 

De ASD heeft in eerdere adviezen al aandacht gevraagd voor de situatie van inwoners met een 

betalingsachterstand in de zorgverzekering. Dit naar aanleiding van initiatieven in de gemeente 

Rotterdam. Helaas heeft uw college ons advies niet overgenomen op basis van het ontbreken van 

wettelijke mogelijkheden. Met bovengenoemd wetsvoorstel is die basis nu wel aanwezig. Ook worden 

in het vierde kwartaal de premies en polisvoorwaarden voor de zorgverzekering 2017 bekend 

gemaakt en ontvangen verzekerden informatie over hun nieuwe polis. Voor de ASD aanleiding om 

dit ongevraagde advies uit te brengen.  

 

Achtergrond 

Een zorgverzekeraar meldt bij een premieachterstand van zes maanden een verzekeringnemer als 

wanbetaler aan bij het Zorginstituut Nederland. De verzekeringnemer betaalt nu een hogere 

(bestuursrechtelijke) premie aan het Zorginstituut. Door samenwerking tussen gemeenten en 

zorgverzekeraars kunnen bijstandsgerechtigden, die aangemeld zijn bij het Zorginstituut, terugkeren 

naar een normale premiebetaling bij hun zorgverzekeraar. 

Het wetsvoorstel ‘verbetering wanbetalersmaatregelen’ biedt gemeenten de mogelijkheid om 

bijstandsgerechtigden uit te laten stromen uit het bestuursrechtelijke premieregime. De premie 

(inclusief het eigen risico) en een aflossingsbedrag van de schuld worden ingehouden op de uitkering. 
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Als na 36 maanden of eerder (als de schuld geheel is afgelost) de regeling succesvol wordt beëindigd, 

wordt de nog openstaande bestuursrechtelijke premie kwijtgescholden. Ook de zorgverzekeraar zal 

de restschuld kwijtschelden.  

 

Advies 

De ASD heeft in eerdere adviezen aangegeven een collectieve zorgverzekering voor minima 

belangrijk te vinden. Collectiviteit geeft in veel gevallen financieel voordeel, zoals korting op premie, 

en vaak uitgebreidere vergoedingen via aanvullende verzekeringen. Met de nieuwe wetgeving krijgen 

wanbetalers in de zorgverzekering de mogelijkheid om ook gebruik te maken van deze voordelen. De 

ASD adviseert om proactief alle bijstandsgerechtigden, die nog geen gebruik maken van de 

gemeentelijke collectieve zorgverzekering, persoonlijk te benaderen om te onderzoeken of zij gebruik 

kunnen en willen maken van de mogelijkheden om uit te stromen uit het bestuursrechtelijke 

premieregime. En verder tevens deze mogelijkheid te vermelden op de gemeentelijke website en 

onder de aandacht te brengen van de toegangspartners en maatschappelijke organisaties zoals de 

Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje. 

Daarnaast heeft de ASD geconstateerd dat voor de huidige verzekerden / verzekeringsnemer(s) van 

de gemeentelijke collectieve zorgverzekering de informatievoorziening over de verlenging van de 

zorgverzekering over meerdere schijven en via verschillende partijen loopt. Dit is zeker voor de 

oudere en meer kwetsbare inwoners vaak lastig om te begrijpen en leidt snel tot misverstanden en 

vergissingen. Door het afsluiten van een driejarig contract met Zilveren Kruis Achmea is in een 

vroegtijdig stadium de zorgverzekeraar voor 2017 bekend. De ASD adviseert dan ook om alle 

informatie (nieuwe polis, aanvraagformulier voor verlenging, toelichting et cetera) in één keer vanuit 

één partij (zorgverzekeraar of gemeente) te versturen aan de verzekerden / verzekeringnemer(s). Ook 

het gedeeltelijk vooraf invullen van het aanvraagformulier zou hierin kunnen worden meegenomen. 

 

Afsluiting 

Graag ontvangt de ASD een schriftelijke reactie op ons voorstel. Indien u besluit om het voorstel niet 

over te nemen dan ontvangen wij graag een toelichting. 

Hoogachtend, 

 

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland, 

G.N.Steenkamp, voorzitter 

ASD Lansingerland 

Postbus 295 

2650 AG Berkel en Rodenrijs 


