
Brief aan de leden 
T.a.v. het college 

informatiecentrum tel. 

(070) 373 8020 
betreft 

verlenging collectieve 
zorgverzekering 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: &, t ^ J r W A / ê T 

- 5 JAN 2011 

A / f t Stuk ITrefw.: 
Werkpr.. QAxrï.vSfj.Lxv?s - üov 
Kiipicaan: 6 S Q 
Archief H / N. reeks / XI VerE 

Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

11INK00114 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

ECCVA/U201002650 
CvA/LOGA 11/02 
Lbr: 11/002 

bljlage(n) 

Datum 

5 januari 2011 

Samenvatting 

De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige 
collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013. 

Deze brief is ter informatie. De collectiviteit is een contract tussen VNG en IZA; de personen die 
tot de doelgroepen van het contract horen, hebben rechtstreeks toegang tot de polis. Gemeenten 
hoeven voor deze verlenging dus geen aparte handeling te verrichten. 

Het contract tussen VNG en IZA loopt oorspronkelijk van 1 januari 2009 tot 1 januari 2012 maar 
kent de optie om het met één jaar te verlengen. De VNG gebruikt deze optie om de volgende 
redenen: 

• Het College voor Arbeidszaken wil 2011 gebruiken voor overleg met de leden over de doelen 
en kenmerken van een eventuele nieuwe collectiviteit. 

• Het kabinet heeft plannen voor veranderingen in de Zorgverzekeringswet. De plannen zijn 
nog niet concreet maar veranderen wel de kaders voor collectiviteiten. Het College voor 
Arbeidszaken wil eerst vaststellen hoe de nieuwe kaders er uit gaan zien, voordat de VNG 
met een nieuwe aanbesteding begint. 

Daarnaast heeft het College voor Arbeidszaken vastgesteld dat het huidige contract voldoende 
presteert voor een verlenging: 

• De kwaliteit van de dienstverlening van IZA is sinds begin 2010 weer stabiel en op het 
afgesproken niveau. 

• Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek van VNG en IZA blijkt dat verzekerden en P&O-
ers tevreden zijn over de zorgverzekering van IZA. 

• Het contract kent een sterke premiebeheersclausule, die vooral dit jaar goed bestand is 
gebleken tegen premieontwikkelingen in de markt. 

Het College voor Arbeidszaken overlegt in 2011 met de leden over de doelen en kenmerken van 
een eventuele nieuwe collectiviteit na 2012. Onderwerp van de discussie zijn daarbij ook de 
afspraken tussen het College voor Arbeidszaken en de leden over exclusiviteit en de aanvullende 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In deze brief informeren wij u over de collectieve zorgverzekering bij gemeenten. De VNG heeft op 
dit moment een contract met IZA Zorgverzekeraar NV en verlengt dat contract met één jaar. Het 
contract loopt daarmee tot 1 januari 2013. 

De VNG en IZA verlengen het contract onder dezelfde voorwaarden. De leden hoeven hiervoor 
geen aparte handeling te verrichten. Hierover leest u meer in paragraaf 1. 

De verlenging geeft het College voor Arbeidszaken van de VNG de tijd om een eventuele nieuwe 
aanbesteding goed voor te bereiden en om belangrijke wettelijke ontwikkelingen af te wachten. In 
paragraaf 2 leggen we uit waarom dit nodig is. 

In paragraaf 3 geven we een korte samenvatting van de kenmerken van het contract met IZA. 

Het College voor Arbeidszaken wil 2011 gebruiken voor overleg met de leden over de doelen en 
kenmerken van een eventuele nieuwe collectiviteit, en de eerste helft van 2012 voor de 
aanbesteding. Wij geven in paragraaf 4 een verkort overzicht van de vervolgstappen. 

1. Verlenging heeft rechtstreekse werking naar de doelgroepen 
De collectiviteit is een contract tussen de VNG en IZA Zorgverzekeraar NV. Het contract tussen 
VNG en IZA werkt rechtstreeks door naar de doelgroepen. Alle personen die tot de doelgroepen 
van het contract horen, hebben recht op deelname aan de IZA Gemeentezorgpolis. 

Hetzelfde geldt voor de verlenging: de gemeentelijke werkgevers hoeven voor de verlenging van 
het contract geen aparte handeling te verrichten. 

In paragraaf 3 staat meer over de doelgroepen van de collectiviteit. 
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2. De redenen voor verlenging van het contract 
Er zijn twee redenen om het contract te verlengen. Deze behandelen we hieronder 
achtereenvolgens in de paragrafen 2.1 en 2.2 

2.1 Ontwikkelingen in de sector en in de wetgeving 
Het College voor Arbeidszaken heeft in 2007 de belangrijkste uitgangspunten van het huidige 
contract aan de leden voorgelegd: het gaat om een landelijk, exclusief contract met één 
zorgverzekeraar, en de tegemoetkoming in de ziektekosten voor medewerkers is verbonden aan 
de deelname aan de collectiviteit.1 De gedachte achter deze uitgangspunten is dat we hiermee de 
sector bijeenhouden en zo de inkoopkracht bundelen en de meest gunstige polis bedingen. Het 
College voor Arbeidszaken heeft hierbij onderkend dat deze maximalisatie van inkoopkracht ten 
koste gaat van de keuzevrijheid van de gemeentelijke werkgevers en medewerkers. 

De uitgangspunten hadden destijds brede instemming van de leden, maar het College voor 
Arbeidszaken merkt dat de gemeentelijke werkgevers en medewerkers steeds vaker de afweging 
maken tussen de gunstige voorwaarden van het contract en de beperking van de keuzevrijheid. 
Uit een eerste verkenning door het College voor Arbeidszaken onder de leden blijkt ook dat het 
niet mogelijk is om heldere uitgangspunten voor een volgende aanbesteding te formuleren voordat 
de gemeentelijke werkgevers het eens zijn over de doelen die een collectiviteit dient. Het College 
voor Arbeidszaken wil daarom eerst in 2011 overleggen over doelen en uitgangspunten van een 
eventuele nieuwe collectiviteit en daarna 2012 gebruiken voor een aanbesteding. 

Hiernaast wil het kabinet de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderen. De Zorgverzekeringswet 

geeft de kaders voor collectiviteiten. Voor ons relevante kabinetsvoornemens zijn: 

• het versoberen van de wettelijk gegarandeerde basisverzekering 

• het verbieden van zogenaamde gelegenheidscollectiviteiten 

• het verruimen van de mogelijkheden voor werkgeverscollectiviteiten 

• het stimuleren van afspraken tussen werkgevers en zorgverzekeraars over zorgkwaliteit 

Het kabinet heeft bij deze voornemens nog geen concrete plannen of voorstellen. Dit geeft 
onzekerheid over de kaders waarbinnen werkgevers en zorgverzekeraars met elkaar afspraken 
kunnen maken over collectiviteiten. Het College voor Arbeidszaken hoopt dat eind 2011 meer 
helderheid bestaat zodat de VNG in 2012 een effectieve aanbesteding kan doen. 

2.2 De prestaties van het huidige contract 
Hiernaast presteert het huidige contract voldoende om gebruik te maken van de optie van 
verlenging: 

1 Zie over de ledenraadpleging onze ledenbrieven van 16 mei 2007 (CvA/U200700834) en 19 juli 
2007 (CvA/U200701170) en over het contract onze ledenbrief van 3 oktober 2008 
(ECCVA/U200801637). 
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• In 2009 hebben veel verzekerden last gehad van een grootscheepse reorganisatie bij IZA 
maar sinds 2010 is de dienstverlening van IZA weer op het afgesproken niveau. Het College 
voor Arbeidszaken ontvangt driemaandelijks de cijfers over de dienstverlening en maakt uit 
deze cijfers op dat de kwaliteit van de dienstverlening stabiel is. 

• De VNG en IZA hebben samen een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 
verzekerden en P&O-ers. Het blijkt dat de verzekerden en P&O-ers tevreden zijn over het 
huidige contract. 

• Het huidige contract met IZA kent sterke afspraken over de premieontwikkeling. In 
voorgaande jaren ontwikkelden de premies zich daardoor marktconform, maar de 
premiestijging voor 2011 ligt onder het marktgemiddelde. De premieontwikkeling in de markt 
wordt in belangrijke mate bepaald door de zorgkosten en door overheidsmaatregelen. Het 
College voor Arbeidszaken verwacht dat de huidige premieafspraken met IZA goed bestand 
zijn tegen onzekerheid over komende overheidsmaatregelen. 

3. Kenmerken huidige contract 
De VNG en IZA verlengen het contract met voortzetting van alle voorwaarden. Het contract biedt 
een basisverzekering en keuze uit drie aanvullende verzekeringen: de IZA Gemeentezorgpolis. 
Deelnemers aan de IZA Gemeentezorgpolis krijgen een korting van tien procent op de 
basisverzekering en een korting op de aanvullende verzekeringen. Postactieven (oud-ambtenaren 
met een pensioen-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheiduitkering) krijgen daarnaast in 2012 
een extra korting van € 140. 2 

IZA accepteert zonder keuring of aanvullende voorwaarden, dus non-select, de aanmelding van 
alle personen die deel uitmaken van de doelgroepen van het contract. De doelgroepen van het 
contract zijn: 

• bezoldigde ambtenaren met een aanstelling of arbeidsovereenkomst 

• postactieven: oud-ambtenaren met een pensioen of prepensioen 

• inactieven: oud-ambtenaren met een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering 

• buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand 

• leden van de vrijwillige brandweer 

• ambtsdragers: burgemeesters, wethouders en raadsleden 

• (oud)ambtsdragers: oud-burgemeesters en oud-wethouders met een WW- of APPA-uitkering 

• de gezinsleden en nabestaanden van de mensen uit bovengenoemde groepen 

Dit geldt voor (oud-)medewerkers en voor (oud-)ambtsdragers van alle gemeenten behalve Den 
Haag en Amsterdam. Andere organisaties met een aansluitingsovereenkomst met het College 
voor Arbeidszaken vallen niet automatisch onder het contract maar kunnen daar wel voor kiezen. 
Hiervoor kunnen ze contact opnemen met IZA. 

2 Vanaf 2013 krijgen postactieven geen extra korting meer. 
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Samenvatting 
De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige 
collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013. 

Deze brief is ter informatie. De collectiviteit is een contract tussen VNG en IZA; de personen die 
tot de doelgroepen van het contract horen, hebben rechtstreeks toegang tot de polis. Gemeenten 
hoeven voor deze verlenging dus geen aparte handeling te verrichten. 

Het contract tussen VNG en IZA loopt oorspronkelijk van 1 januari 2009 tot 1 januari 2012 maar 
kent de optie om het met één jaar te verlengen. De VNG gebruikt deze optie om de volgende 
redenen: 

• Het College voor Arbeidszaken wil 2011 gebruiken voor overleg met de leden over de doelen 
en kenmerken van een eventuele nieuwe collectiviteit. 

• Het kabinet heeft plannen voor veranderingen in de Zorgverzekeringswet. De plannen zijn 
nog niet concreet maar veranderen wel de kaders voor collectiviteiten. Het College voor 
Arbeidszaken wil eerst vaststellen hoe de nieuwe kaders er uit gaan zien, voordat de VNG 
met een nieuwe aanbesteding begint. 

Daarnaast heeft het College voor Arbeidszaken vastgesteld dat het huidige contract voldoende 
presteert voor een verlenging: 

• De kwaliteit van de dienstverlening van IZA is sinds begin 2010 weer stabiel en op het 
afgesproken niveau. 

• Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek van VNG en IZA blijkt dat verzekerden en P&O-
ers tevreden zijn over de zorgverzekering van IZA. 

• Het contract kent een sterke premiebeheersclausule, die vooral dit jaar goed bestand is 
gebleken tegen premieontwikkelingen in de markt. 

Het College voor Arbeidszaken overlegt in 2011 met de leden over de doelen en kenmerken van 
een eventuele nieuwe collectiviteit na 2012. Onderwerp van de discussie zijn daarbij ook de 
afspraken tussen het College voor Arbeidszaken en de leden over exclusiviteit en de aanvullende 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In deze brief informeren wij u over de collectieve zorgverzekering bij gemeenten. De VNG heeft op 
dit moment een contract met IZA Zorgverzekeraar NV en verlengt dat contract met één jaar. Het 
contract loopt daarmee tot 1 januari 2013. 

De VNG en IZA verlengen het contract onder dezelfde voorwaarden. De leden hoeven hiervoor 
geen aparte handeling te verrichten. Hierover leest u meer in paragraaf 1. 

De verlenging geeft het College voor Arbeidszaken van de VNG de tijd om een eventuele nieuwe 
aanbesteding goed voor te bereiden en om belangrijke wettelijke ontwikkelingen af te wachten. In 
paragraaf 2 leggen we uit waarom dit nodig is. 

In paragraaf 3 geven we een korte samenvatting van de kenmerken van het contract met IZA. 

Het College voor Arbeidszaken wil 2011 gebruiken voor overleg met de leden over de doelen en 
kenmerken van een eventuele nieuwe collectiviteit, en de eerste helft van 2012 voor de 
aanbesteding. Wij geven in paragraaf 4 een verkort overzicht van de vervolgstappen. 

1. Verlenging heeft rechtstreekse werking naar de doelgroepen 
De collectiviteit is een contract tussen de VNG en IZA Zorgverzekeraar NV. Het contract tussen 
VNG en IZA werkt rechtstreeks door naar de doelgroepen. Alle personen die tot de doelgroepen 
van het contract horen, hebben recht op deelname aan de IZA Gemeentezorgpolis. 

Hetzelfde geldt voor de verlenging: de gemeentelijke werkgevers hoeven voor de verlenging van 
het contract geen aparte handeling te verrichten. 

In paragraaf 3 staat meer over de doelgroepen van de collectiviteit. 
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2. De redenen voor verlenging van het contract 
Er zijn twee redenen om het contract te verlengen. Deze behandelen we hieronder 
achtereenvolgens in de paragrafen 2.1 en 2.2 

2.1 Ontwikkelingen in de sector en in de wetgeving 
Het College voor Arbeidszaken heeft in 2007 de belangrijkste uitgangspunten van het huidige 
contract aan de leden voorgelegd: het gaat om een landelijk, exclusief contract met één 
zorgverzekeraar, en de tegemoetkoming in de ziektekosten voor medewerkers is verbonden aan 
de deelname aan de collectiviteit.1 De gedachte achter deze uitgangspunten is dat we hiermee de 
sector bijeenhouden en zo de inkoopkracht bundelen en de meest gunstige polis bedingen. Het 
College voor Arbeidszaken heeft hierbij onderkend dat deze maximalisatie van inkoopkracht ten 
koste gaat van de keuzevrijheid van de gemeentelijke werkgevers en medewerkers. 

De uitgangspunten hadden destijds brede instemming van de leden, maar het College voor 
Arbeidszaken merkt dat de gemeentelijke werkgevers en medewerkers steeds vaker de afweging 
maken tussen de gunstige voorwaarden van het contract en de beperking van de keuzevrijheid. 
Uit een eerste verkenning door het College voor Arbeidszaken onder de leden blijkt ook dat het 
niet mogelijk is om heldere uitgangspunten voor een volgende aanbesteding te formuleren voordat 
de gemeentelijke werkgevers het eens zijn over de doelen die een collectiviteit dient. Het College 
voor Arbeidszaken wil daarom eerst in 2011 overleggen over doelen en uitgangspunten van een 
eventuele nieuwe collectiviteit en daarna 2012 gebruiken voor een aanbesteding. 

Hiernaast wil het kabinet de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderen. De Zorgverzekeringswet 
geeft de kaders voor collectiviteiten. Voor ons relevante kabinetsvoornemens zijn: 

• het versoberen van de wettelijk gegarandeerde basisverzekering 

• het verbieden van zogenaamde gelegenheidscollectiviteiten 

• het verruimen van de mogelijkheden voor werkgeverscollectiviteiten 

• het stimuleren van afspraken tussen werkgevers en zorgverzekeraars over zorgkwaliteit 

Het kabinet heeft bij deze voornemens nog geen concrete plannen of voorstellen. Dit geeft 
onzekerheid over de kaders waarbinnen werkgevers en zorgverzekeraars met elkaar afspraken 
kunnen maken over collectiviteiten. Het College voor Arbeidszaken hoopt dat eind 2011 meer 
helderheid bestaat zodat de VNG in 2012 een effectieve aanbesteding kan doen. 

2.2 De prestaties van het huidige contract 
Hiernaast presteert het huidige contract voldoende om gebruik te maken van de optie van 
verlenging: 

1 Zie over de ledenraadpleging onze ledenbrieven van 16 mei 2007 (CvA/U200700834) en 19 juli 
2007 (CvA/U200701170) en over het contract onze ledenbrief van 3 oktober 2008 
(ECCVA/U200801637). 
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• In 2009 hebben veel verzekerden last gehad van een grootscheepse reorganisatie bij IZA 
maar sinds 2010 is de dienstverlening van IZA weer op het afgesproken niveau. Het College 
voor Arbeidszaken ontvangt driemaandelijks de cijfers over de dienstverlening en maakt uit 
deze cijfers op dat de kwaliteit van de dienstverlening stabiel is. 

• De VNG en IZA hebben samen een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 
verzekerden en P&O-ers. Het blijkt dat de verzekerden en P&O-ers tevreden zijn over het 
huidige contract. 

• Het huidige contract met IZA kent sterke afspraken over de premieontwikkeling. In 
voorgaande jaren ontwikkelden de premies zich daardoor marktconform, maar de 
premiestijging voor 2011 ligt onder het marktgemiddelde. De premieontwikkeling in de markt 
wordt in belangrijke mate bepaald door de zorgkosten en door overheidsmaatregelen. Het 
College voor Arbeidszaken verwacht dat de huidige premieafspraken met IZA goed bestand 
zijn tegen onzekerheid over komende overheidsmaatregelen. 

3. Kenmerken huidige contract 
De VNG en IZA verlengen het contract met voortzetting van alle voorwaarden. Het contract biedt 
een basisverzekering en keuze uit drie aanvullende verzekeringen: de IZA Gemeentezorgpolis. 
Deelnemers aan de IZA Gemeentezorgpolis krijgen een korting van tien procent op de 
basisverzekering en een korting op de aanvullende verzekeringen. Postactieven (oud-ambtenaren 
met een pensioen-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheiduitkering) krijgen daarnaast in 2011 
een extra korting van € 140. 2 

IZA accepteert zonder keuring of aanvullende voorwaarden, dus non-select, de aanmelding van 
alle personen die deel uitmaken van de doelgroepen van het contract. De doelgroepen van het 
contract zijn: 

• bezoldigde ambtenaren met een aanstelling of arbeidsovereenkomst 

• postactieven: oud-ambtenaren met een pensioen of prepensioen 

• inactieven: oud-ambtenaren met een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering 

• buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand 

• leden van de vrijwillige brandweer 

• ambtsdragers: burgemeesters, wethouders en raadsleden 

• (oud)ambtsdragers: oud-burgemeesters en oud-wethouders met een WW- of APPA-uitkering 

• de gezinsleden en nabestaanden van de mensen uit bovengenoemde groepen 

Dit geldt voor (oud-)medewerkers en voor (oud-)ambtsdragers van alle gemeenten behalve Den 
Haag en Amsterdam. Andere organisaties met een aansluitingsovereenkomst met het College 
voor Arbeidszaken vallen niet automatisch onder het contract maar kunnen daar wel voor kiezen. 
Hiervoor kunnen ze contact opnemen met IZA. 

2 Vanaf 2012 krijgen postactieven geen extra korting meer. 
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Anno 2010 hebben ruim 435 duizend mensen een Gemeentezorgpolis, inclusief meeverzekerde 
gezinsleden. Dit is ruim tachtig procent van de doelgroep. 

Meer informatie over de IZA Gemeentezorgpolis, zoals de polissen en de premies, staat op 
wwwJza.nl onder Gemeentezorgpolis. 

4. Voorbereiding volgende aanbesteding 
Het College voor Arbeidszaken wil in de eerste helft van 2011 met de leden overleggen over nut 
en noodzaak van een collectiviteit na 2012. Hierbij komen in ieder geval aan de orde of een 
collectiviteit ook na 2012 nog gewenst is, welke doelen zo'n collectiviteit de werkgever dient, en 
welke kenmerken zo'n collectiviteit moet hebben. 

Als deze discussie leidt tot de conclusie dat ook na 2012 nog een collectiviteit is gewenst, gebruikt 
het College voor Arbeidszaken de tweede helft van 2011 voor een ledenraadpleging en de 
voorbereiding van een nieuwe aanbesteding. De aanbesteding zou dan in de eerste helft van 2012 
zijn. 

Hoogachtend, 
College voor Arbeidszaken van de VNG 

drs. J.D. Voortman 
wnd. secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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