COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Wijzigingen CAR-UWO ivm nieuw contract collectieve zorgverzekering

Te besluiten om
1. De wijzigingen in de CAR-UWO vast te stellen overeenkomstig LOGA brief
ECCVA/U201201328.
2. De wijzigingen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2013

Inleiding
Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren in.
De collectieve zorgverzekering loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, met de
mogelijkheid om drie maal met telkens één jaar te verlengen. De belangrijkste verandering
vanaf 2013 is dat de collectieve zorgverzekering met twee partijen is: Zorgverzekeraar IZA
NV en Zilveren Kruis Achmea.
Dit betekent dat ook de grondslag voor de tegemoetkoming in de ziektekosten
verandert. In deze brief staan de veranderingen in de CAR-UWO. Deze wijzigingen gaan in
per 1 januari 2013.

De wijzigingen in de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming in de ziektekosten
In artikel 7:24 van de CAR-UWO is vastgelegd dat de VNG namens de gemeenten een
collectieve zorgverzekering sluit. Tot 1 januari 2013 is deze collectieve zorgverzekering
alleen met IZA. Vanaf 1 januari 2013 is deze collectieve zorgverzekering met IZA en Zilveren
Kruis Achmea. Hiertoe wordt artikel 7:24 aangepast. Om dit artikel toekomstproof te maken
wordt hier niet langer verwezen naar de partij met wie het contract is afgesloten, maar
slechts naar het artikel in de Zorgverzekeringswet dat de wettelijk mogelijkheid schept. Ook
de toelichting op dit artikel wordt overeenkomstig aangepast.
In artikel 7:24a, lid 1 is geregeld welke aanvullende verzekering medewerkers moeten
hebben om recht te hebben op een tegemoetkoming in de ziektekosten. Als gevolg van het
nieuwe contract moet deze bepaling dus wijzigen.
Medewerkers hebben vanaf 1 januari 2013 recht op de tegemoetkoming in de ziektekosten,
als zij een aanvullende verzekering bij IZA of Achmea sluiten, die van eenzelfde niveau is als
de oude Classic verzekering.
Medewerkers met de aanvullende verzekeringen Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 van IZA of Mijn
Keuze 3 of Mijn Keuze 4 van Zilveren Kruis Achmea hebben vanaf 1 januari 2013 recht op
een tegemoetkoming in de ziektekosten. Ook de toelichting op dit artikel wordt
overeenkomstig aangepast.

Beoogd effect
De bindende afspraken in het LOGA en de hieraan verbonden wijzigingen in de CAR-UWO
lokale rechtskracht geven.

Argumenten
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de gemeenten
gebonden aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen daarin.
Omdat de gemeente tevens is aangesloten bij de UWO, geldt dat eveneens voor de
zogenoemde UWO artikelen.

Kanttekeningen

Financiën
Aangezien de financiële tegemoetkoming gelijk blijft, zijn er geen financiële gevolgen.

Communicatie
Deze regeling wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina van de IJssel- en Lekstreek.
De regeling treedt in werking de dag na de bekendmaking en ligt vanaf die dag ter inzage in
het Publiekscentrum. De regeling is binnenkort te raadplegen op
http://krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.

Uitvoering

Bijlagen
LOGA brief ECCVA/U201201328.
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