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De fractie van Nieuwe Lijn 

Zaaknummer : 360549 
Behandelaar : M. Zweekhorst 
Telefoonnummer : 14 0578 
 

Onderwerp : antwoord Art 34 vragen over  
   Gemeentepolis Zorgverzekering 

Epe, 30 november 2021 

Geachte fractie, 
 
Wij hebben uw vragen op grond van artikel 34, d.d. 29 oktober 2021, ontvangen. Deze vragen stelt u naar 
aanleiding van de nieuw afgesloten collectieve zorgverzekering binnen de gemeente Heerde en Hattem. 
Hieronder treft u antwoorden aan bij de door u gestelde vragen.  
 
 

1. Is het college bekend met deze nieuwe gemeentepolis bij deze gemeenten? 
Het college is bekend met de nieuwe gemeentepolis (collectieve aanvullende verzekering) bij de gemeente 
Heerde en Hattem. Zorgverzekeraar Menzis heeft twee jaar geleden aangegeven om te willen stoppen met 
het aanbieden van een gemeentepolis. In Heerde en Hattem echter zijn er twee respijtjaren geboden. Deze 
respijtperiode is geëindigd op 31 december 2021. De bemiddelaar/ tussenpersoon BS&F heeft een nieuwe 
aanbieder gevonden per 1 januari 2022 namelijk zorgverzekeraar Aevitae. De keus voor Aevitae zorgde voor 
een collectieve zorgverzekering met drie mogelijkheden. Waaronder een start pakket en een pakketten met 
herverzekeren eigen risico. 
 
 

2. Is het college benaderd door de gemeente Heerde of Hattem om ook deel te nemen aan deze 
collectieve zorgverzekering? 

Het college is niet benaderd door de gemeente Heerde of Hattem om ook deel te nemen aan deze 
gemeentepolis (collectieve aanvullende verzekering). Gemeente Epe zit al een geruime tijd (sinds 1 januari 
2020) zonder gemeentepolis. Sinds Menzis is gestopt met het aanbieden van de gemeente Polis heeft het 
college er alles aan gedaan om een nieuwe aanbieder te vinden. Deze zoektocht heeft niet geleid tot een 
nieuwe aanbieder. In plaats van een nieuwe gemeentepolis is gekozen voor een overeenkomst met 
Poliswijzer. Poliswijzer zorgt voor een bewuste keuze voor een passende zorgverzekering. Daardoor is de 
gemeente Epe niet expliciet benaderd door de tussenpersoon BS&F, de gemeente Heerde of de gemeente 
Hattem. 
 
 

3. Zo ja, wat is de reden dat de gemeente hier niet aan deelneemt? 
Nvt. Zie antwoord vraag 2. 
 
 

4. Zo nee, had de gemeente hier aan deel willen nemen? 
Het college is aan het onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om voor 2023  aan te sluiten bij een 
gemeentepolis (collectieve aanvullende verzekering). In januari zullen er oriënterende gesprekken gevoerd 
worden met BS&F.  
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5. Is het college ook van mening dat met deze collectieve zorgverzekering, financiële 
problematiek eerder aan het licht kan komen? 

Het college is niet van mening dat financiële problemen door een collectieve zorgverzekering eerder aan het 
licht kan komen. Het project vroegsignalering draagt hier echter wel aan bij. Het project is een samenwerking 
met de vaste lasten partners waaraan ook alle zorgverzekeraars deelnemen. De zorgverzekeraar zal dan 
achterstanden aanleveren van een vervallen factuur ouder dan 30 dagen tot maximaal 100 dagen. Dit zorgt 
ervoor dat wij tijdig op de hoogte zijn van financiële problematiek. 
 
Het college is wel van mening dat een collectieve aanvullende verzekering kan zorgen voor een zorgeloze 
verzekering. Denk daarbij aan herverzekeren eigen risico of passende aanvullende pakketten gericht op 
inwoners met een lager inkomen. Een zorgeloze verzekering verminderd zorgmijding. De inwoner kan er 
namelijk op vertrouwen dat alles geregeld is bijvoorbeeld door het herverzekeren Eigen Risico. 
 

6. Wat is het voordeel van de bestaande regeling, waarin we inwoners 50% compenseren van 
hun verbruikte eigen risico, t.o.v. een gemeentepolis? 

Het voordeel van de bestaande regeling is dat de inwoners met een hoog zorgverbruik in ieder geval een 
compensatie krijgen voor het Eigen Risico. Hierbij dek je een grote kostenpost en geef je de ruimte voor een 
eigen keuze van een zorgverzekering. Je compenseert hierbij de gehele inwonergroep met een lager 
inkomen (tot 120%) en niet enkel de inwoners met een gemeentepolis. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Epe, 
de burgemeester de secretaris, 
 
 
 
 
 
 
dr. T.C.M. Horn  mw. Kats 
 
 


