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van gemeenten
heeft een
gemeentepolis

>80%

hanteert een
inkomensgrens
van 110% tot 130%
van het wettelijk
minimumloon

De gemeentepolis
staat onder druk, terwijl het
een waardevol instrument
kan zijn voor een integrale
aanpak van armoede,
gezondheid en schulden
bij mensen met een laag
inkomen

1

Pas compensatie aan
voor zorgverzekeraars
als die niet adequaat is

2

Bied meer keuzehulp en
verschillende polissen aan

3

Vervang het eigen risico
door een no-claim
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Verbeteropties gemeentepolis
De gemeentepolis
staat onder druk,
terwijl het een
waardevol instrument
kan zijn voor een
integrale aanpak van
armoede, gezondheid
en schulden bij mensen
met een laag inkomen

armoedebeleid

zorgbeleid

(gemeenten
verantwoordelijk)

(Rijk voornamelijk
verantwoordelijk)

740.000

Gemeentepolis

mensen hebben een gemeentepolis

een gemeentelijke collectieve
zorgverzekering bestaat uit
een basis- en aanvullende
zorgverzekering voor mensen
met een laag inkomen

<130

zij hebben doorgaans een inkomen van
max. 130% van het wettelijk minimumloon

Gaat zorgmijding tegen

Kan schulden voorkomen

Door goede verzekering
stellen mensen zorg minder
uit. Dit voorkomt dat
zorgproblemen verergeren

Een aanvullende zorgverzekering
voorkomt dat mensen plots grote
zorguitgaven moeten doen die
ze eigenlijk niet kunnen betalen

Biedt inkomensondersteuning

Voorkomt wanbetaling

Door gemeentelijke subsidie
blijft aanvullende verzekering
van gemeentepolis betaalbaar
voor mensen met lage inkomens

Premie wordt vaak ingehouden
op de bijstandsuitkering. Het
tegengaan van wanbetaling
helpt schulden voorkomen

Afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars
over gemeentepolissen komen moeizamer tot stand

1

Compensatie
zorgverzekeraars

Ga na of de compensatie voor
de gemeentepolis adequaat is
en pas deze indien nodig aan

2

Meer keuzehulp en
verschillende polissen

Help mensen de juiste polis te
kiezen en bied daarbij ook een
beperktere aanvullende verzekering aan, of alleen een basispolis
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3

No-claim in plaats
van eigen risico

Verzekerde betaalt een
(eventueel verlaagd) eigen risico
in termijnen en krijgt wat hij niet
gebruikt achteraf teruggestort
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Het is van belang dat gemeentepolissen aantrekkelijk blijven
voor alle betrokken partijen. Drie verbeteropties:
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De gemeentepolis is kansrijk bij aanpak van schulden. De polis is gericht op inwoners met een laag
inkomen en het aandeel wanbetalers voor de zorgverzekering onder deze groep is relatief groot.
Via de gemeentepolis kunnen gemeenten contractuele afspraken maken met verzekeraar en
polishouders over betalingsachterstanden
Aandeel inkomensgroep in Nederlandse bevolking

Aandeel wanbetalers per inkomensgroep
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Het persoonlijk inkomen bevat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v.
premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Bron: Aandelen zijn berekend op basis van cijfers in MateboerBos, M., Berger-van Sijl, M., Doove, S., Gommans, F. en M. Peters, 2018, Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016, CBS
maatwerk 14-12-2018 (link).

Door tijdig in te grijpen bij betaalachterstanden kan worden voorkomen dat inwoners in de
wanbetalersregeling terechtkomen. Gebeurt dat wel, dan betalen zij een hogere premie en mogen
zij geen aanvullende verzekering meer afsluiten. Het wegvallen van de aanvullende verzekering
kan extra problematisch zijn omdat wanbetalers hogere zorgkosten dan gemiddeld hebben
Zvw-kosten

GGZ-kosten

euro

euro

7000

1000

6000

800

5000
600

4000
3000

400

2000
200

1000
0

18−30

totaal
wanbetalers

30−40

40−50

50−70

>70
leeftijd

0

18−30

totaal
wanbetalers

30−40

40−50

50−70

>70
leeftijd

Gemiddelde kosten over drie jaar, laatste jaar 2016, GGZ betreft specialistische GGZ-kosten, Bron: Mateboer-Bos, M., Berger-van
Sijl, M., Doove, S., Gommans, F. en M. Peters, 2018, Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016, CBS maatwerk
14-12-2018 (link).
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