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Onderwerp

Schriftelijke vragen van het raadslid Roosma (GroenLinks) inzake een collectieve
ziektekostenverzekering voor alle Amsterdammers met een verlaagd eigen risico
Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
De Volkskrant berichtte op 10 maart j.l. over een voorstel van de gemeente
Rotterdam om te onderzoeken of zorgverzekeraars interesse hebben om alle
inwoners een ziektekostenverzekering aan te bieden met een eigen risico van
maximaal 50 euro1. Daarmee zou de huidige polis VGZ Rotterdam, die nu wordt
aangeboden aan Rotterdammers met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal
minimum, worden aangeboden aan alle Rotterdammers.
Het eigen risico vormt voor veel mensen een hoge kostenpost, het kan leiden tot
zorgmijden en ondermijnt de solidariteit tussen ziek en gezond. Ziek worden is geen
keuze en een eigen risico is daarom onrechtvaardig.
GroenLinks zet in op het afschaffen van het gehele eigen risico, maar in afwachting
van de coalitieonderhandelingen over een nieuw kabinet is het wenselijk om ook te
onderzoeken wat de gemeente zelf kan doen om het eigen risico te verlagen of af te
schaffen. Het aanbieden van een zorgverzekering aan alle Amsterdammers biedt
daartoe een interessante mogelijkheid.
Momenteel biedt Amsterdam een collectieve zorgverzekering aan, aan
Amsterdammers met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum waarin
het eigen risico gespreid wordt betaald (en bij overschot wordt het restant uitgekeerd).
Utrecht biedt een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een inkomen tot
125% van het wettelijk sociaal minimum. In Den Haag kunnen zelfs inwoners met een
inkomen tot 150% van het sociaal minimum een collectieve zorgverzekering
aanvragen (met een eigen risico van 0 euro).
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van
GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:
1. Heeft het college kennis genomen van het voorstel van de gemeente
Rotterdam om een collectieve zorgverzekering aan te bieden aan alle
Rotterdammers?
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2. Kan het college de raad nader informeren over wat Rotterdam precies van
plan is te onderzoeken? En kan het college de raad nader informeren over het
aanbod van collectieve zorgverzekeringen in Utrecht en Den Haag?
3. Wanneer loopt het contract dat gemeente Amsterdam met Zilverenkruis heeft,
af? Wanneer zouden voorbereidingen moeten worden getroffen om een
nieuw contract af te sluiten?
4. Waarom heeft het college gekozen om de doelgroep van de Amsterdamse
collectieve zorgverzekering te beperken tot 120% van het minimum? En
waarom is ervoor gekozen om het eigen risico gespreid te laten betalen? Is er
destijds overwogen om geen eigen risico of een verlaagd eigen risico aan te
bieden?
5. Is het college met GroenLinks van mening dat het wenselijk zou zijn om een
collectieve zorgverzekering aan te bieden aan alle Amsterdammers met een
eigen risico van 0 euro, of een zo laag mogelijk eigen risico?
6. Is het college bereid om te onderzoeken, al dan niet in samenwerking met
Rotterdam, of ook in Amsterdam een zorgverzekering aan alle Amsterdammer
aangeboden kan worden met een laag eigen risico of een eigen risico van 0
euro?
Het lid van de gemeenteraad,

F. Roosma
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