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1. Aantal verzekerden in de zorgpolis 
HaarlemPashouders konden evenals vorig jaar bij de twee gecontracteerde zorgverzekeraars kiezen 
uit onderstaande totaalpakketten. Voor elk pakket geldt dat het verplichte eigen risico voor 100% is 
meeverzekerd. De pakketten en premies voor 2019 zijn: 
- Zorg en Zekerheid 

o Haarlem Standaard € 135,02 per maand (beperkt aanvullend pakket) 
o Haarlem Top  € 160,18 per maand (uitgebreid pakket + Wmo bijdrage) 

- Univé Compleet   € 155,24 per maand1 (uitgebreid pakket + Wmo bijdrage) 
 

De oudste verzekerde is 104 en de jongste was net 4 weken oud met ingang van 2019. In totaal 
nemen nu 4.748 Haarlemmers deel aan tot de Gemeentelijke zorgpolis, waaronder 1.392 kinderen 
(29% van alle verzekerden). 29% is ook de totale groei aan deelnemers in vergelijk met 2018.  

  

HAARLEM   totaal volwassenen kinderen 

Zorg en Zekerheid Totaal 3340 2472 868 

  Standaard 1455 1179 276 

  Top 1885 1293 592 

          

Univé Compleet 1408 884 524 

          

Totaal   4748 3356 1392 

  toename t.o.v. 2018 29% 31% 23% 

 
Kinderen zijn kosteloos in de polis van hun ouders mee verzekerd. Als een ouder dus een 
aanvullende verzekering heeft met brede dekking heeft, zoals in de Gemeentelijke zorgpolis, dan is 
het kind automatisch ook zo verzekerd. 11% van de volwassen verzekerden is AOW-gerechtigd. 
 

 

 

                                                 
1 Het is belangrijk om in relatie tot de maandpremie op te merken dat de Haarlemmer met een laag inkomen wel de 

maximale maandelijkse zorgtoeslag ontvangt.  
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Eind 2018 bereikten we 8.320 volwassen met de HaarlemPas; 40% is daarvan in 2019 verzekerd in 
de Gemeentelijke zorgpolis. 

 
2. Effect van de communicatie en de Inloopspreekuren 

Alle HaarlemPashouders kregen in november bericht over de mogelijkheden van het overstappen 
naar de Gemeentelijke zorgpolis. In de brief en op posters stonden de inloopspreekuren vermeld. In 
totaal waren er 7 inloopspreekuren in de Publiekshal en verspreid door de stad op locaties van de 
sociaal wijkteams. Vertegenwoordigers van beide verzekeraars, het Minimateam van de gemeente 
en het sociaal wijkteam hebben ter plekke vragen beantwoord en klanten aangemeld. Indien nodig 
werd een versnelde aanvraag van de HaarlemPas gedaan. In totaal zijn 244 klanten (al dan niet 
vergezeld van partner) op de inloopspreekuren geholpen.   

 
3. Kosten gemeentelijke bijdrage en tegemoetkoming zorgregelingen 

Voor de 2.557 volwassenen die eind 2018 deelnamen aan de Gemeentelijk zorgpolis, betaalde de 
gemeente Haarlem een bijdrage voor het verplicht eigen risico van op jaarbasis afgerond € 360,- 
per verzekerde. De kosten hiervoor waren in 2018 totaal € 882.000. Deze zorgkosten worden 
gefinancierd uit het structurele Rijksbudget voor chronisch zieken (voormalige Wtcg/ Cer-gelden). 
Voor 2018 en 2019 is voor het totaal aan zorgkosten in Haarlem een jaarlijks budget beschikbaar 
van € 1.561.907. Vanuit dit budget worden ook de tegemoetkomingen eigen risico en eigen 
bijdrage Wmo betaald aan Haarlemmers die geen gebruik maken van de Gemeentelijke zorgpolis.  
Met de campagne in het najaar van 2017 voor de Gemeentelijke zorgpolis werden veel meer 
HaarlemPashouders bereikt. Zij meldden zich aan voor de zorgpolis 2018 en vroegen vervolgens 
nog de tegemoetkomingen in zorgkosten voor 2017 aan. Ook de campagneweek ‘Hoge Zorgkosten’ 
in het voorjaar van 2018 heeft tot beter bereik en dus een toename in aanvragen geleid voor zowel 
tegemoetkomingen horende bij kalenderjaar 2017 als bij kalenderjaar 2018. Voor de 
tegemoetkomingen in zorgkosten geldt dat deze tot en met 31-12 van het daaropvolgende jaar 
mogen worden aangevraagd.  
 
Voor het kalenderjaar 2017 werd in totaal afgerond € 527.790 uitgekeerd aan tegemoetkomingen 
zorgkosten. Voor 2018 was dit bedrag afgerond € 172.985. HaarlemPashouders hebben nog tot en 
met oktober 2019 tijd om deze aanvragen in te dienen voor het kalenderjaar 2018, maar er is een 
sterk dalende trend zichtbaar in de aanvragen door de instroom in de Gemeentelijke zorgpolis. 
De beschreven ‘inhaalslag’ bij de 2017-tegemoetkomingen leidde ertoe dat het budget 2018 met € 
21.000 is overschreden, een overschrijding van 1,34%.  
Voor 2019 wordt verwacht dat de uitgaven binnen de begroting voor zorgkosten blijven.  
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Klanten en type zorgkosten Bedrag p/p  
Besteed 

2018 

Totaal    € 1.582.775  

2.557 volwassen verzekerden in 
Gemeentelijke zorgpolis 

€ 360 
(afgerond) 

€ 882.000  

1.628 klanten met tegemoetkoming eigen 
risico zorgverzekering 2017 

€ 256,50 
(maximaal) 

€ 423.290  

621 klanten met tegemoetkoming eigen 
risico zorgverzekering 2018 

€ 256,50 
(maximaal) 

€ 139.750  

523 klanten met tegemoetkoming eigen 
bijdrage Wmo 2017 

€ 205,92  
€ 104.500  

(maximaal) 

163 klanten met tegemoetkoming eigen 
bijdrage Wmo 2018 

€ 205,92  
€ 33.235  

(maximaal) 


