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Samenvatting 
 
De VNG heeft het contract voor de collectieve zorgverzekering voor de gemeentesector gegund 
aan IZA. Het contract geldt van 2009 tot en met 2011. Op het moment van dit schrijven voeren wij 
de contractonderhandelingen met IZA. Het contract behelst een basisverzekering en aanvullende 
verzekering en de bedrijfszorg. Het contract geldt voor (oud-)medewerkers van de gemeente, 
(voormalig) politieke ambtdragers, leden van de vrijwillige brandweer inclusief hun gezinsleden.  
 
Medewerkers en gepensioneerde oud-medewerkers die een aanvullende verzekering bij IZA 
afsluiten ontvangen een tegemoetkoming in de ziektekosten. Het contract voor de 
basisverzekering en de aanvullende verzekering is exclusief: gemeenten kunnen hierover geen 
contract afsluiten met een andere verzekeraar of de tegemoetkoming in de ziektekosten uitkeren 
aan medewerkers die zich elders verzekeren.  
 
In deze ledenbrief informeren wij u over:  
 
1. De status van de afspraken 
2. De verzekeringen 
3. De groepen die onder het contract vallen 
4. Aanvullende voorwaarden bij het contract  
5. Positie van de gemeenten 
6. Wijzigingen in de CAR-UWO 
7. De gunningsprocedure 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Inleiding 
De VNG sluit een contract met IZA over de collectieve zorgverzekering voor de gemeentesector. 
Dit besluit is het resultaat van een Europese aanbesteding. De looptijd van het contract is 2009 tot 
en met 2011. Er bestaat de mogelijkheid om het contract met een jaar te verlengen. Het contract 
gaat over de basisverzekering en de aanvullende verzekering voor personen, en over de 
bedrijfszorg voor gemeenten. Het contract geldt voor (voormalige) gemeenteambtenaren en 
(voormalige) politieke ambtsdragers en hun gezinsleden.  
 
Het contract voor de basisverzekering en aanvullende verzekering is exclusief: de gemeenten 
kunnen voor de groepen die onder het contract met IZA vallen geen collectief contract afsluiten 
met een andere zorgverzekeraar. Dit geldt niet voor Amsterdam en Den Haag: deze gemeenten 
hebben een eigen contract. Het contract voor de bedrijfszorg is niet exclusief: gemeenten kiezen 
zelf of ze bedrijfszorg willen inkopen en bij welke verzekeraar ze dat doen.  
 
In deze ledenbrief informeren wij u over:  

1. De status van de afspraken 
2. De verzekeringen 
3. De groepen die onder het contract vallen 
4. Aanvullende voorwaarden bij het contract  
5. Positie van de gemeenten 
6. Wijzigingen in de CAR-UWO 
7. De gunningsprocedure 
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1. De status van de afspraken  
De VNG gunt de collectieve zorgverzekering voor de gemeentesector aan IZA op basis van de 
offerte en de onderhandelingen tijdens de aanbesteding. Op het moment van dit schrijven is het 
bestuur van de VNG akkoord gegaan met de gunning op voorwaarde dat de VNG en IZA de 
contractonderhandelingen succesvol afsluiten.  
 
Zodra wij de contractonderhandelingen hebben afgerond, informeren wij u nader.  
 
2. De verzekeringen 
De gunning bevat afspraken over de basisverzekering, de aanvullende verzekering en de 
bedrijfszorg. Voor een uitleg van het stelsel van zorgverzekeringen verwijzen wij naar: 

• de website van het ministerie van VWS: www.minvws.nl/dossiers/zorgverzekering 
• onze ledenbrief van 28 februari 2005 (MARZ/CvA/2005000505)   
• paragraaf 1 van onze ledenbrief van 21 december 2005 (MARZ/CvA/U200515951).  

Daarnaast zijn er afspraken over de manier waarop IZA de kwaliteit van de zorg in Nederland 
bevordert, over de implementatie van het contract en over de kwaliteit van de dienstverlening.  
 
In deze brief informeren wij u over de afspraken die voor u het belangrijkst zijn: de 
basisverzekering, de aanvullende verzekering en de bedrijfszorg.  
 
2.1 De basisverzekering   
IZA heeft een premie afgegeven voor het jaar 2008 en een premiebeheersingsclausule voor de 
looptijd van het contract. Conform onze eisen is het een restitutiepolis met de laagste premie voor 
restitutiepolissen binnen UVIT (het concern waar IZA deel van is) en de maximale wettelijk 
toegestane korting van 10%.  
 
2.2 De aanvullende verzekering 
IZA biedt drie pakketten aan. De huidige Basic- en Classicpakketten blijven beschikbaar. Het 
huidige Perfect-pakket maakt geen onderdeel uit van het contract en blijft alleen beschikbaar voor 
degenen die zich al met dit pakket hebben verzekerd. Nieuw is het Start-pakket: het Basic-pakket 
zonder tandheelkundige dekking. De pakketten krijgen een nieuwe naam.  
 
IZA heeft een premie afgegeven voor 2009 met een gemaximeerde maximale verhoging en is 
akkoord met een door de VNG ontworpen methode om de premieontwikkeling in 2010 en 2011 te 
beheersen.  
 
IZA biedt de pakketten non-select aan: IZA accepteert zonder onderscheid de deelname van 
personen die onder het contract vallen. Verzekerden kunnen ook elk jaar op 1 januari non-select 
van pakket wisselen.  
 
2.3 De bedrijfszorg 
IZA biedt bedrijfszorg aan gemeenten. Bedrijfszorg is een pakket van diensten waarmee men 
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ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terugdringt. De bedrijfszorg bestaat uit het 
bedrijfszorgpakket en een aantal aanverwante diensten. IZA biedt het bedrijfszorgpakket aan in de 
vorm van drie verzekeringen en in de vorm van dienstverlening op basis van vraag.  
 
3. De groepen die onder het contract vallen 
Het contract geldt voor de volgende groepen: 
 

• Werknemers bij gemeenten, gewesten en bij de VNG aangesloten openbare lichamen 
• Gepensioneerde werknemers van gemeenten, gewesten en bij de VNG aangesloten 

openbare lichamen (postactieven) 
• Oud-werknemers van gemeenten, gewesten en bij de VNG aangesloten openbare 

lichamen met een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (inactieven)  
• Burgemeesters, wethouders en raadsleden 
• Oud-burgemeesters en oud-wethouders met een pensioen of ontslaguitkering op grond 

van de APPA 
• Leden van de vrijwillige brandweer bij een gemeente of veiligheidsregio 
• Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand 
• De familieleden en nabestaanden van bovengenoemde groepen.  

 
Gemeenteambtenaren, postactieven en inactieven vallen op dit moment al onder een collectief 
contract met IZA. Burgemeesters en wethouders ook, maar onder iets minder gunstige 
voorwaarden. In het nieuwe contract vervalt dit onderscheid en vallen alle groepen onder één 
contract.  
  
Het contract kent geen verplichting voor bovengenoemde groepen. Zij mogen dus ook voor een 
contract bij een andere verzekeraar kiezen.  
 
4. Aanvullende voorwaarden bij het contract 
Voor gemeenteambtenaren is er een prikkel om zich bij IZA te verzekeren: medewerkers die zich 
onder dit contract verzekeren met een Classic-pakket ontvangen een tegemoetkoming in de 
ziektekosten. Deze tegemoetkoming is in 2008 € 296 per jaar voor ambtenaren met een inkomen 
gelijk of lager dan het maximum van schaal 6 en €168 voor ambtenaren met een inkomen hoger 
dan het maximum van schaal 6 (artikelen 7:24 en 7:25 van de CAR-UWO). Voor postactieven en 
inactieven is er een soortgelijke prikkel: als zij zich onder dit contract aanvullend verzekeren 
ontvangen zij een extra korting.  
 
5. Positie van de gemeenten 
Alle Nederlandse gemeenten behalve Amsterdam en Den Haag vallen onder het contract voor de 
basisverzekering en aanvullende verzekering. Het contract is exclusief: gemeenten kunnen voor 
de genoemde groepen geen collectief contract sluiten met een andere zorgverzekeraar. 
Gemeenten kunnen ook niet de tegemoetkoming in de ziektekosten uitkeren aan ambtenaren 
zonder aanvullende verzekering bij IZA. Deze opzet is gekozen na de ledenraadpleging van 
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november 2007 en heeft als doel maximale mobilisatie van de inkoopkracht van de 
gemeentesector. U kunt hierover meer lezen in onze ledenbrieven van 16 mei 2007 
(CvA/U200700834) en 19 juli 2007 (CvA/U200701170).  
 
Amsterdam en Den Haag vallen niet onder het contract. Utrecht en Rotterdam hebben zich bij het 
contract aangesloten. 
 
Het contract gaat daarnaast over het aanbod van bedrijfszorg. Dit is een extra dienst voor 
bedrijfsgerelateerde aandoeningen, met als doel het voorkomen en verminderen van 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gemeenten kunnen deelnemen aan de bedrijfszorg van 
IZA onder de voorwaarden van het contract, maar besluiten zelf of ze bedrijfszorg innemen en bij 
welke aanbieder ze dat doen. Het aanbod van verzekeraars is vaak gebaseerd op de aanname 
dat het personeel van de gemeente ook de basis- en aanvullende verzekering bij diezelfde 
verzekering heeft. Bij een aanbod van een andere verzekeraar dan IZA dient de gemeente hier 
rekening mee te houden.  
 
6. Wijzigingen in de CAR-UWO 
Het nieuwe contract en de voorwaarden voor gemeenten en gemeenteambtenaren wordt 
verankerd in de CAR-UWO. U ontvangt de wijzigingen na afloop van de 
contractonderhandelingen.  
 
7. De gunningsprocedure 
De VNG heeft het contract Europees aanbesteed. Wij hebben ons hierbij laten ondersteunen door 
externe expertise. De verschillende stappen in de aanbesteding kunt u vinden op www.vng.nl  
onder beleidsveld arbeidsvoorwaarden, project gemeentelijke zorgverzekering. De uitgangspunten 
van de aanbesteding zijn geformuleerd op basis van de ledenraadpleging van 16 mei 2007 
(CvA/U200700834) en de uitslag op 19 juli 2007 (CvA/U200701170): 
- één contract voor de hele sector 
- met één verzekeraar 
- een koppeling van het contract aan de tegemoetkoming in de ziektekosten.  
 
De VNG heeft in zijn programma van eisen niet alleen de premies en voorwaarden voor de 
basisverzekering en de aanvullende verzekering opgenomen, maar heeft als apart criterium 
genoemd de mate waarin de verzekeraar de kwaliteit van de zorg bevordert en gaat bevorderen. 
De VNG wil hiermee bereiken dat niet alleen de gemeentesector maar ook de gehele zorg 
profiteert van de inkoopkracht van de gemeentesector. 
 
Na de aankondiging meldden zich tien belangstellenden aan. Hiervan hebben er twee 
verzekeraars een offerte uitgebracht: Agis/Achmea en IZA. De offertes zijn conform het bestek op 
zes criteria beoordeeld. Voor elk criterium kon de verzekeraar een maximum aantal punten halen. 
Elke verzekeraar won op drie van de zes criteria, maar IZA had op de totaalscore een voorsprong 
van 0,19 punt — een miniem verschil.  
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Een uitgebreide toelichting op de procedure vindt u in de bijlage.  
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven. 
 
 




