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Beste mevrouw Gielis
In uw brief van 4 december 2019 heeft u namens de VSA vragen gesteld over de
collectieve zorgverzekering in de gemeente Veldhoven. Dit, naar aanleiding van de
recente wijzigingen van de hoogte van de collectieve zorgkorting. De VSA maakt zich
zorgen over de stapeling van (zorg)kosten voor de Veldhovense inwoners met
financiële zorgen en stelt daarom de onderstaande drie vragen:
1. Om hoeveel verzekerden gaat het in Veldhoven díe gebruik maken van deze
collectiviteitskorting?
Op peildatum 1 oktober 2019 waren er 559 inwoners die gebruik maakten van de
collectieve ziektekostenverzekering, zoals de gemeente deze aanbiedt vanuit de
minimaregeling.
2. Wat is het bedrag dat de inwoner meer zelf moet gaan betalen,
gedifferentieerd naar VGZ en CZ?
De inwoner kan kiezen tussen verschillende pakketten. Onderstaand worden deze in
een overzicht beschreven samen met de maandelijkse premieprijzen van 2019 en
2020. Daaruit is af te lezen welk bedrag de inwoner meer moet gaan betalen per
maand. Meer informatie over de ínhoud van deze pakketten kunt u vinden op
www.gezondverzekerd.nl.

1. VGZ qemeentepakket compact
2, VGZ qemeentepakket compleet
3. VGZ gemeentepakket compleet +
eigen risico
4. CZ AV qemeente start
5. CZ AV qemeente extra
6. CZ AV Gemeente Extra uitgebreid +
eigen risico (uitgebreid)

Verschil

Soort
pakket
Basis
Midden
Uitgebreid

2019

2020

C 118,64
C 142,74
C 147,14

C 124,30
e 148,30
e 152,70

C 5,66
C 5,56

Basis
Midden
Uitgebreid

C 128,78
e 145,84
C 161,90

C 133,93
C 152,03
C 175,07

C 5,15
C 6,19
C 13,17

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

C 5,56

www.veldhoven.nl

3. Gaat de gemeente Veldhoven compenseren om de stapeling van deze
zorgkosten in ieder geval te voorkomen?
De gemeente Veldhoven verstrekt een maandelijkse bijdrage van C 12,50 voor de
basis- en middenpakketten en C 37,50 voor de uitgebreide pakketten. In 2020 worden
deze bedragen niet verhoogd. Dit heeft voornamelijk te maken met de extra stijging
van de zorgtoeslag. Alleenstaanden krijgen in 2020 maximaal C 61,- per jaar meer
zorgtoeslag (C 5,08 per maand). Voor meerpersoonshuishoudens ligt dit bedrag op C
83,- ( C6,91 per maand). Deze verhoging compenseert grotendeels de stijging van de
premie. Daarbij is een jaarlijkse premieverhoging algemeen gebruikelijk.
We gaan ervan uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
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