
 

 
 
  
 
Dordrecht 09 juni 2020 

 

Geacht Drechtsteden bestuur (DSB), 

 

Betreft: Vervolgvragen m.b.t. de collectieve zorgverzekering minima (CZM). 

 

Op 02 juni jl. heb ik u vragen gesteld m.b.t. de CZM. In de brief van 04 juni jl. heeft hierop antwoord 

gegeven. 

 

Ik wil u hierover nog de volgende vragen stellen: 

 

 

U stelt, als antwoord op vraag 2, dat de klant bij bijv. het pakket “Gemeente Polis Compleet + € 

0,-EUR”, € 56,20 betaalt. In deze berekening gaat u uit van de brutopremie. Echter in het geval 

van het genoemde pakket draagt de gemeente nog €30,- bij. 

Ik kom dan tot de volgende berekening per type verzekering: 

 

Type verzekering Brutopremie Bijdrage gemeenten Zorgtoeslag netto te betalen 

Gemeente Polis  € 121,80 €15,-   € 104,-  € 2,80 

Compact 

 

Gemeente Polis  € 145,80 €15,-   € 104,-  € 26,80 

Compleet 

 

Gemeente Polis  €160,20 €30,-   € 104,-  € 26,20 

Compleet + € 0,- EUR 

 

Dus per type verzekering betaalt de klant respectievelijk € 2,80 - € 26,80 en € 26,20 netto. Indien 

dus een klant kiest van de Gemeente Polis Compleet + € 0,-- EUR, dan betaalt deze netto een 

bedrag van € 26,20 per maand en dan heeft deze een pakket met basisverzekering, aanvullende 

verzekering inclusief fysiotherapie, tandzorg en geen eigen risico. 

 

1. Klopt de bovenstaande berekening en bewering? 

2. Waarom is de keuze gemaakt om bij het pakket ,”Gemeente Polis Compleet + € 0,-  EUR”, 

 een bedrag van € 30,-- bij te dragen, dit ook in vergelijking met de andere polissen? 

3. Bent u het met mij eens dat het vreemd is dat indien je het pakket neemt waar het eigen 

 risico niet in is opgenomen, dat je dan netto meer betaalt dan dat iemand kiest voor het 

 pakket waar in ook het eigen risico wordt afgedekt? 

4. Is mijn stelling bij vraag 3 ook, volgens u, de reden dat de meerderheid van de klanten 

 kiest voor het meest uitgebreide pakket? 

 

 

 

 

 



In het voorstel tot invulling van de taakstelling wilt u een verlaging van de premiebijdrage van 

10%.  

 

Dan wordt de bijdrage door de gemeente verminderd naar respectievelijk € 13,50 en € 27,--. Dit 

levert een bezuiniging op van € 305.668,--. 

 

Indien de eigen bijdrage van de gemeente helemaal stopt dan betalen de klanten, volgens mij 

netto per pakket de volgende bedragen:: 

Gemeente polis compact € 2,60 + € 15,-  = € 17,80 per maand exclusief eigen risico 

Gemeente polis compleet € 26,80 + € 15,-- = € 41,80 per maand exclusief eigen risico 

Gemeente polis compleet € 26,20 + € 30,-- = € 56,20 per maand inclusief eigen risico 

+ 0 EUR 

 

5. Kloppen deze berekeningen? 

6. Kunt u aangeven wat de bezuiniging is in 2021 indien de bijdrage van de gemeenten 

 zouden worden wegbezuinigd? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J.C. van der Net 


