
Geachte leden van de raad,  
 
Hier volgen de laatste antwoorden op de technische vragen die gesteld zijn in de raadscommissie 
W&I van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de collegebrief ‘Reactie op motie over de collectieve 
zorgverzekering’.  
 
Allereerst komen wij bij u terug met een correctie op een van de antwoorden die wij in de 
beantwoording ‘Technische vragen bij de collegebrief ‘Reactie op motie over de collectieve 
zorgverzekering’ (reg.nr. 5916636) n.a.v. de raadscommissie w&i 12 oktober 2016’ hebben gegeven. 
Het betreft de vraag over prothesedragers. In ons antwoord hebben we onterecht de indruk gewekt 
dat prothesedragers vanaf 2017 verplicht zijn om de tandartsverzekering MPTT1 te nemen omdat zij 
anders zouden worden buitengesloten van de CZM. Dit is niet het geval. Ook prothesedragers die 
ervoor kiezen om de MPTT1 niet te nemen, kunnen in de CZM blijven. Uiteraard kunnen zij geen 
vergoedingen claimen die alleen op grond van de MPTT1 worden vergoed. De MPTT1 kan dus 
worden gezien als een nieuwe, vrijblijvende mogelijkheid voor prothesedragers om toch iets rondom 
hun mondverzorging te kunnen verzekeren zonder dat zij daarbij een volledige tandartsverzekering 
hoeven af te sluiten.  
 
Verder hebt u gevraagd wat het eenmalig zou kosten als we net als Rotterdam de betalings-
achterstand van 600 betrokkenen zouden afkopen.  
Rotterdam heeft in 2011 een overeenkomst getroffen met Zilveren Kruis Achmea om voor de 
mensen die dreigden in de bronheffing te komen de schuldsom af te kopen. De gemeente betaalde 
een deel van het openstaande bedrag (1 miljoen euro) en Achmea de rest. Het ging om 2.500 
verzekerden en een totaalbedrag van 6 miljoen euro.  
In Groningen hebben ca. 850 CZM-verzekerden een premieachterstand in het vergevorderde 
stadium. De 850 mensen hebben in totaal een bedrag openstaan van ca. € 1,3 miljoen. We weten 
niet wat een eventuele onderhandeling met Menzis over een dergelijke afkoopregeling de gemeente 
zou kosten.  
Voor de volledigheid melden we nog dat er naast deze 850 mensen ook nog ca. 400 CZM-
verzekerden zijn met een beginnende premieachterstand. Het aantal mensen dat in Groningen in de 
bronheffing zit, bedraag 600, waarvan ca. de helft verzekerd is bij Menzis.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
gemeente Groningen / gemeente Ten Boer 
 


