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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie van de ChristenUnie, betreffende de 
(extra) compensatie verplicht eigen risico ziektekostenverzekering 

 

 
Aan de fractie ChristenUnie 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 9 augustus 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld betreffende de (extra) compensatie 

verplicht eigen risico ziektekostenverzekering: 

 

“In het Stadsnieuws van 31 juli wordt melding gemaakt van een verhoging van de compensatie eigen 

risico voor chronisch zieken. Hierbij wordt aangegeven dat de compensatie over 2016 met € 50 verhoogd 
wordt van € 115 naar € 165. In de tijd dat deze compensatie nog door het Rijk werd verstrekt kregen 

chronisch zieken € 150 (maximaal) als compensatie. Bij mijn eerdere vragen over deze compensatie is 
aangegeven dat deze compensatie in 2015 nog rechtstreeks vergoed werd door het rijk.  

Daarover gaan de onderstaande vragen: 

 

1. U heeft mij verklaard dat over 2015 de compensatie nog rechtstreeks door het Rijk werd vergoed en 

1 op 1 aan de belanghebbende werd overgedragen. Hoe verklaard u dan dat het verschil tussen € 
115 en de € 150 die voorheen maximaal door het Rijk werd vergoed ? 

2. Heeft u van het rijk informatie gekregen over de aantallen en de bedragen die met deze regeling zijn 

gemoeid? Kun u die met ons delen? 

3. Hoe verhouden die aantallen en bedragen zich met de aantallen en bedragen die nu door de 

gemeente worden gecompenseerd ? 

4. Al eerder heb ik u gewezen op de ontoegankelijkheid van de regeling nu de gemeente 

verantwoordelijk is, vanwege de enorme brij informatie die verstrekt moet worden. Bent u bereid om 

met dezelfde kengetallen als het rijk te werken bij de toekenning van de compensatie? 

5. Indien nee, waarom niet?” 
 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Vraag 1 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een toelichting nodig. 

De opgeheven Compensatieregeling Eigen Risico (CER) was bedoeld voor mensen met hoge 

zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. Als aan bepaalde 

voorwaarden werd voldaan bestond het recht op compensatie. Deze bedroeg € 99,-- per jaar. 

De eveneens opgeheven Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) voorzag 

een financiële tegemoetkoming in extra kosten wegens ziekte of handicap. De hoogte ervan was 

afhankelijk van de individuele omstandigheden, variërend tussen € 148,-- en € 494,--. 
Bij de toekenning van de tegemoetkoming keek het Rijk niet naar de hoogte van het inkomen, maar 

naar de hoogte van de zorgkosten. De regelingen hadden een zogenoemde “ongerichte werking”. 
De CER en de Wtcg zijn met terugwerkende kracht per 2014 ingetrokken. De budgetten zijn 

overgeheveld naar de gemeenten. De gemeenten kregen beleidsruimte om de doelgroep gericht te 

bedienen. 

In Den Helder bestaat het gerichte beleid uit enerzijds de regeling compensatie verplicht eigen risico 

zorgverzekering tot een bedrag van € 165 per jaar in 2016 (in 2015 € 115,-- en in 2014 € 100,--) en 

anderzijds via een tegemoetkoming van de kosten van het collectieve gemeentepakket 

ziektekostenverzekering van Univé. Deze compensatie bedraagt € 30 per maand. Dit gemeentepakket 

is aantrekkelijk voor inwoners met hoge zorgkosten. Veel gemeenten hebben voor deze insteek 

gekozen.  
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Beide vormen van compensatie zijn toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 120% van de 

toepasselijke bijstandsnorm en met een eigen vermogen dat de vermogensgrens van artikel 34 van de 

Participatiewet niet overschrijdt.  

Uit bovenstaande vloeit voort dat het Rijk in 2015 niet conform de CER heeft uitbetaald. De regeling is 

immers in 2014 afgeschaft. Ook is er voor de gebruiker een positief verschil tussen de bedragen die 

het Rijk destijds vergoedde en het bedrag dat de gemeente vergoedt; het bedrag dat de gemeente 

vergoedt ligt hoger dan de vergoeding destijds van het Rijk. 

 

Vraag 2 

Nee. Het Rijk heeft aan de gemeente geen informatie overgedragen over inwoners van Den Helder 

die in aanmerking kwamen voor de compensaties. 

 

Vraag 3 

Dat is niet bekend. Na de afschaffing van de landelijke regeling heeft het Rijk het budget overgeheveld 

naar de gemeenten. De gemeente heeft nadien eigen beleid vastgesteld. Zoals in het antwoord op 

vraag 1 is aangegeven is de tegemoetkoming die door de gemeente wordt verstrekt hoger dan die 

laatstelijk door het Rijk werd verstrekt. 

 

Vragen 4 en 5 

De compensaties worden verstrekt op aanvraag. Het streven is om de toegankelijkheid te vergroten. 

Daarom wordt het aanvraagtraject opnieuw beoordeeld en zoveel mogelijk vereenvoudigd, met als 

doel dat zoveel mogelijk inwoners die ervoor in aanmerking komen gebruik zullen maken van de 

compensatiemogelijkheden. De materie is ook onderwerp van het armoedebeleid dat nu in 

voorbereiding is.  

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 20 september 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


