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Samenvatting 
Met deze ledenbrief informeren wij u over de collectieve zorgverzekering voor gemeenten, 

provincies en waterschappen vanaf 2013. In deze brief staat informatie over de afspraken die wij 

hebben gemaakt met de twee zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten: 

IZA Zorgverzekeraar N V en Zilveren Kruis A c h m e a . Het gaat om de volgende afspraken: 

1. De overeenkomst loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016 en kan drie keer met één 

jaar worden verlengd tot maximaal 1 januari 2019. 

2. De doelgroep van de collectieve zorgverzekering bestaat uit (oud-)medewerkers en 

(voormalige) politieke ambtsdragers bij organisaties in de gemeenteli jke sector, de 

provincies en de waterschappen. 

3. De doelgroep heeft voor de basisverzekering een keuze uit een restitutiepolis (zonder 

zorgsturing) en een naturapolis (met zorgsturing). De basisverzekering heeft de wettelijk 

maximale collectiviteitskorting van tien procent. De doelgroep kan — zonder medische 

selectie — aparte pol issen sluiten voor de aanvul lende verzekering en de aanvul lende 

tandartsverzekering. Gemeentel i jke organisaties kunnen een werkgeverspakket afnemen 

met dekkingen en diensten voor preventie. 

4. Het recht op de tegemoetkoming in de ziektekosten is gekoppeld aan de aanvul lende 

verzekering maar niet aan de aanvul lende tandartsverzekering. 

In deze ledenbrief vindt u geen specif ieke informatie over de voorwaarden, dekking en premies 

van de pol issen. IZA en Zilveren Kruis informeren de werkgevers en de doelgroep hier zelf over. 

Het L O G A informeert u later dit jaar over de benodigde aanpass ing van de C A R - U W O . 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De V N G heeft een contract voor de collectieve zorgverzekering gesloten met IZA Zorgverzekeraar 

N V en Zilveren Kruis A c h m e a . Het contract loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, met de 

mogelijkheid om het drie maal met één jaar te verlengen. 

De V N G heeft dit contract samen met IPO en de Unie van Waterschappen aanbesteed. Deze 

ledenbrief gaat al leen over organisaties in de gemeentesector. Deze brief is niet van toepassing 

op Amsterdam en Den Haag : zij hebben een eigen collectieve zorgverzekering. 

In deze brief informeren wij u over de belangrijkste kenmerken van het contract: de doelgroep van 

het contract (paragraaf 1), de aangeboden verzekeringen (paragraaf 2), de tegemoetkoming in de 

ziektekosten (paragraaf 3), en de rol van de werkgever bij het contract (paragraaf 4). Tot slot 

geven we een kort overzicht van de aanbesteding van het contract (paragraaf 5). 

IZA en Zilveren Kruis bieden verschi l lende pol issen: ze hebben elk een eigen premie, 

voorwaarden en dekking. Er zijn ook overeenkomsten in de pol issen — deze volgen uit het 

programma van eisen en wensen in de aanbesteding. In deze ledenbrief informeren wij u over de 

overeenkomsten in de pol issen, niet over de specif ieke aanbiedingen van beide zorgverzekeraars. 

De zorgverzekeraars informeren vanaf september de leden van de doelgroep over hun eigen 

aanbiedingen. 

1. De doelgroep 
De doelgroep binnen de gemeenteli jke sector bestaat uit: 

» Medewerkers van gemeenten, gewesten die lid zijn van de V N G en organisaties die de 

C A R - U W O volgen. 

» Oud-medewerkers van deze organisaties met een werkloosheids- of 



arbeidsongeschiktheidsuitkering (inactieven). 

» Gepensioneerde medewerkers van deze organisaties (postactieven). 

» Burgemeesters, wethouders en raadleden. 

» Oud-burgemeesters en oud-wethouders met een pensioen- of ontslaguitkering op grond 

van de A P P A . 

« Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. 

» Leden van de vrijwillige brandweer. 

» De familieleden en nabestaanden van bovengenoemde groepen. 

Het contract verplicht leden van de doelgroep niet tot deelname. De vrije keuze in zorgverzekering 

is wettelijk verankerd. 

2. De verzekeringen 
Het contract met IZA en Zilveren Kruis bevat afspraken over de basisverzekering (2.1) , de 

aanvul lende verzekeringen (2.2) en het werkgeverspakket (2.3) . 

2.1. De basisverzekering 
Beide zorgverzekeraars bieden keuze uit een restitutiepolis en een naturapolis. Bij een naturapolis 

vergoedt de zorgverzekeraar al leen kosten die een verzekerde maakt bij een door de 

zorgverzekeraar geselecteerde aanbieder. Bij een restitutiepolis geldt deze voorwaarde niet. 

De naturapolis kent dus minder keuzevrijheid dan de restitutiepolis maar is ook goedkoper: de 

zorgverzekeraar kan sturen op de kwaliteit en kosten van de zorg en daardoor een lagere premie 

vragen. Bij beide zorgverzekeraars is het verschil tussen de naturapolis en de restitutiepolis, zowel 

qua keuzevrijheid als premie, nu nog bescheiden. Vanwege de intentie van rijksoverheid, 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders om meer op zorgaanbod en -consumpt ie te sturen, is de 

verwachting dat dit verschil in de komende jaren toeneemt. 

De keuze tussen een natura- en restitutiepolis was een eis in de aanbesteding. 

Zowel IZA als Zilveren Kruis bieden het wettelijk maximum van 10o7o collectiviteitskorting en stellen 

de premies jaarlijks vast in overleg met de V N G , het IPO en de Unie van Waterschappen. 

2.2 De aanvullende verzekeringen 
Beide zorgverzekeraars bieden vier aanvul lende zorgverzekeringen aan: IZA biedt Extra Zorg 1, 2 , 

3 en 4 en Zilveren Kruis biedt Mijn Keuze 1, 2 , 3 en 4 . IZA Extra Zorg 3 en Zilveren Kruis Mijn 

Keuze 3 zijn vergeli jkbaar met — maar niet noodzakeli jkerwijs hetzelfde als —het huidige C lass ic 

pakket van IZA. 

De aanvul lende verzekeringen bieden geen dekking voor tandartszorg. Hiervoor hebben beide 

zorgverzekeraars aparte aanvul lende verzeker ingen. IZA biedt Extra Tand 1, 2 en 3 en Zilveren 
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Kruis biedt Mijn Keuze Tandarts 1, 2, 3 en 4. Leden van de doelgroep kunnen nu dus kiezen of ze 

z ich apart voor de aanvullende tandartszorg verzekeren. IZA Extra Tand 2 en Zilveren Kruis Mijn 

K e u z e Tandarts 2 zijn vergelijkbaar met — maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als — de 

tandartsdekking in het huidige C lass ic pakket van IZA. 

Leden van de doelgroep kunnen zich zonder medische selectie verzekeren met de aanvul lende 

zorgverzeker ingen niveaus 1, 2 en 3 en met de aanvul lende tandartsverzekeringen niveaus 1 en 

2, en kunnen deze aanvul lende verzekeringen elk jaar zonder medische selectie wijzigen. Beide 

zorgverzekeraars kennen voorwaarden voor verzekering met de duurdere pakketten (aanvullende 

verzekeringen niveau 4 en aanvul lende tandartsverzekeringen niveaus 3 en 4). 

De V N G , IPO en de Unie van Waterschappen wilden in de aanbesteding bereiken dat leden van 

de doelgroep keuze hebben tussen aanvul lende verzekeringen met en zonder 

tandartsverzekering. Daarnaast hebben de V N G , IPO en de Unie van Waterschappen de non-

selecte acceptatie voor aanvul lende verzekeringen op het niveau van het huidige C lass ic geëist. 

Zowel binnen als buiten de gemeentesector zijn aanvul lende verzekeringen van dit niveau het 

populairst. 

De zorgverzekeraars stellen de dekking en de premies jaarlijks vast in overleg met de V N G , het 

IPO en de Unie van Waterschappen. 

2.3 De werkgeverspakketten 
IZA en Zi lveren Kruis bieden werkgeverspakketten aan gemeenteli jke organisaties. De 

werkgeverspakketten zijn diensten en dekkingen die ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

terugdringen. Het gaat om IZA Bedri j fszorg en Zi lveren Kruis A c h m e a Present. 

3. De tegemoetkoming in de ziektekosten 
Voor gemeenteambtenaren is er een prikkel om z ich bij IZA of Zi lveren Kruis te verzekeren: 

medewerkers die z ich onder dit contract verzekeren met een aanvul lende verzekering van niveau 

3 of 4 ontvangen een tegemoetkoming in de ziektekosten. Deze tegemoetkoming is f 296 voor 

ambtenaren van wie het salaris maal de deeltijdfactor lager is dan het maximum van schaal 6, en 

C 168 voor ambtenaren van wie het salaris maal de deeltijdfactor hoger is dan het maximum van 

schaal 6. Ambtenaren hoeven niet een aanvul lende tandartsverzekering te nemen om in 

aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de ziektekosten. 

De tegemoetkoming in de ziektekosten is geregeld in de C A R - U W O , artikelen 7:24a, 7:25 en 

7:25a. Het L O G A maakt in het najaar van 2012 de wijzigingen in de C A R - U W O bekend. 

Burgemeesters en wethouders ontvangen ook een tegemoetkoming in de ziektekosten, maar die 

is niet afhankelijk van welke zorgverzekering zij hebben. Postact ieven en inactieven ontvangen 
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geen tegemoetkoming in de ziektekosten. 

4. Positie van de gemeenten 
Alle Neder landse gemeenten behalve Amsterdam en Den Haag vallen onder dit collectieve 

zorgcontract Het contract is exclusief: gemeenten kunnen voor de doelgroepen geen collectief 

contract sluiten met een andere zorgverzekeraar. Gemeenten kunnen ook niet de 

tegemoetkoming in de ziektekosten uitkeren aan medewerkers die niet voldoen aan de 

voorwaarden van C A R - U W O artikel 7:24a. Deze opzet is gekozen na de ledenraadpleging van 

oktober-november 2011 en had tot doel maximale inkoopkracht van de gemeenten. U kunt 

hierover meer lezen i n d e ledenbrief van 18 oktober 2011 (CVA/U201101749). 

Amsterdam en Den Haag vallen niet onder het contract — zij hebben vanouds een eigen 

zorgverzeker ing. Utrecht en Rotterdam hebben z ich bij de aanbesteding aangesloten. 

Het contract voor het werkgeverspakket is niet exclusief. Al le Neder landse gemeenten kunnen 

onder de voorwaarden van dit contract gebruik maken van Bedrijfszorg van IZA of Present van 

Zilveren Kruis, maar besluiten zelf of ze een werkgeverspakket willen en bij welke verzekeraar. Dit 

kan dus ook een andere aanbieder dan IZA of Zi lveren Kruis zijn. 

In het contract zijn er de volgende werkzaamheden van de werkgever: 

Informeren van (nieuwe) medewerkers over de aanbiedingen van de zorgverzekeraars. 

Uitbetalen van de tegemoetkoming in de ziektekosten aan de medewerkers die daarvoor 

in aanmerking komen. 

Inhouden van de premie op het salaris en overmaken naar de zorgverzekeraar. 

5. De aanbesteding 
De V N G heeft het contract samen met IPO en de Unie van Waterschappen aanbesteed. W e 

hebben ons hierbij laten ondersteunen door gespecial iseerde bureaus. Wij hebben onze eisen en 

wensen gebaseerd op de ledenraadpleging van oktober-november 2011: 

De V N G , IPO en de Unie van Waterschappen hebben 20 juli jl. het voornemen tot gunning 

gedaan, en op 6 augustus jl., na afloop van de bezwaartermijn, definitief het contract gegund aan 

IZA en Zi lveren Kruis. 

6. Vervolg 
IZA informeert in augustus haar verzekerden in verband met de overdracht van de N A W -

gegevens aan Zilveren Kruis. 
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U bent hierover al geïnformeerd door IZA. V N G , IPO en Unie van Waterschappen maken de 

komende tijd nadere afspraken met IZA en Zilveren Kruis over de communicat ie over de nieuwe 

contracten met uw medewerkers. Wij zul len u hier in een later 

Hoogachtend, 

Col lege voor Arbe idszaken van de V N G 

Mw. mr. S . Pijpstra 

Secretaris 

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