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Brandbrief zorgverzekering voor minima
Beste heer Bruins en mevrouw Van Ark,
Onderstaande gemeenten brengen de ontwikkelingen rond de gemeentepolis bij u onder de
aandacht omdat wij ons hierover ernstig zorgen maken.
Kamerbrief Brede Schuldenaanpak
In 2018 heeft mevrouw Van Ark een brief geschreven naar de kamer waarin u een brede
schuldenaanpak aankondigt. Wij vinden dat de goede gemeentepolis onderdeel uitmaakt van een
brede schuldenaanpak.
Geen gemeentepolis
In Nederland is er een witte vlek van gemeenten die geen gemeentepolis kunnen aanbieden. De
zorgverzekeraars zijn niet bereid een aanbod te doen aan die gemeenten. Hierdoor blijft een groot
deel van de minima in de kou staan, zorgmijding, meer armoede en hogere schulden zijn het
gevolg.
Collectiviteitskorting
Per 2020 wordt de collectiviteitskorting verlaagd van 10 naar 5 procent. Voor de mensen die gebruik
maken van een gemeentepolis is dit een forse verlaging die niet bijdraagt aan het doel van de
gemeentepolis.
Wij vragen om actie
Wij vragen u dringend om actie te ondernemen op de onderwerpen dekkingsgraad en de
collectiviteitskorting. Wij verzoeken u met klem in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars en te
komen tot een model waarin alle gemeenten een gemeentepolis kunnen aanbieden. Neem eventueel
belemmeringen voor de zorgverzekeraars weg. Verbeter de gemeentepolis naar het model van het
Centraal Planbureau (CPB Policy Brief, Augustus 2019). Herstel de collectiviteitskorting voor de
gemeentepolis.
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