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Onderwerp: Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)  
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij willen wij u informeren over de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). 
 
Geschiedenis 
Het samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard heeft vier jaar geleden een contract 
afgesloten met CZ Zorgverzekeringen. Deze raamovereenkomst loopt af waardoor we de keus 
hebben om op te zeggen of te verlengen. 
 
Nieuw contract CZM 2012 
Voor het komend jaar gaan we het contract vernieuwen en opnieuw voor een jaar afsluiten bij CZ 
Zorgverzekeringen. We kiezen bewust voor een jaar omdat we van plan zijn ons te oriënteren op 
de markt in BAR verband. Dit kan mogelijk leiden tot een aanbesteding in 2012. 
 
Nieuw in de CZM 2012 
Het contract met CZ Zorgverzekeringen wordt vernieuwd en aangepast aan de wijzigingen vanuit 
het Rijk die vanaf 1 januari van toepassing zijn. De belangrijkste wijziging vanuit het Rijk is de 
inkomensgrens van minima die bijzondere bijstand mogen krijgen voor de aanvullende 
verzekering. De grens is vanaf 1 januari 2012 vastgesteld op een inkomen tot 110% van het 
minimum.  
 
De doelgroep van de CZM mag wel hoger worden vastgesteld, daarom hebben wij besloten deze 
grens te verhogen tot personen met een inkomen tot 130% van het minimum (was 120%). Zo 
kunnen meer mensen gebruik maken van de CZM tegen een redelijke prijs. 
  
De bijzondere bijstand voor de aanvullende verzekering wordt verlaagd naar € 10 per maand per 
verzekerde voor de doelgroep met een inkomen tot 110% van het minimum (was € 14,92). 
De hoogte van de bijzondere bijstand is dan gelijk aan die van Barendrecht en ook nog betaalbaar 
voor de gemeente Albrandswaard die tot nog toe geen bijzondere bijstand heeft verstrekt. 
 
Verder wordt er met CZ afgesproken dat zowel CZ als de gemeente zich gaan inspannen om meer 
minima in de CZM te laten deelnemen. Dit kan door de minima persoonlijk aan te schrijven en te 
adverteren. Ook de partners in de keten kunnen hierbij een rol spelen. Een goede CZM is 
belangrijk voor het algemeen welbevinden en de participatie aan de maatschappij. 
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Er worden ook afspraken gemaakt met CZ Zorgverzekeringen om het aantal mensen met een 
betalingsachterstand terug te dringen. Dit zal in samenwerking met de regisseur 
schuldhulpverlening en de contractpartner schuldhulpverlening plaatsvinden. De intentie is om een 
betalingsachterstand zo vroeg mogelijk te signaleren en te voorkomen dat deze persoon in het 
wettelijk traject van “bronheffing” en “boete” terecht komt. Als iemand al in het wettelijk traject zit 
zullen we gaan bemiddelen om deze situatie zo snel mogelijk op te heffen. De privacy van de klant 
wordt hierbij gewaarborgd. 
 
 
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                  de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis – van Doremaele       Mw. A. Attema 


