Doel van deze maatregel
Voor mensen met een laag inkomen kan het eigen risico
voor de zorg er zwaar inhakken. Tot 2015 was er een
landelijke compensatieregeling. Per 2015 neemt de
gemeente deze (gedeeltelijk) over.

Compensatie Eigen Risico

Dit moet…
1- Mensen met een laag inkomen (<120%
bijstandsnorm) en geen vermogen in de zin van de
Participatiewet kunnen in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming in het eigen risico bij de
zorgverzekering.
2- De bijdrage wordt jaarlijks via de Normenkaart door
het college vastgesteld en is momenteel maximaal 130
euro per persoon per jaar.
3- Tot 130 euro wordt het eigen risico voor 100%
gecompenseerd, daarboven niet meer.
4- Het betaalde eigen risico moet worden aangetoond.
De gemeente vraagt mensen om de aanvraag pas in te
dienen als het bedrag van 130 euro is bereikt, of aan
het einde van het jaar, om kruimelaanvragen te
voorkomen.

Dit is wenselijk…
5- Bij personen of gezinnen die

financieel in de knel zitten kan
ook tussentijds een deel van de
compensatie vergoed worden,
als zij daar zelf om vragen.

Dit is situationeel
6- Als mensen om tussentijdse vergoeding van
een deel van de compensatie vragen, maak dan
bespreekbaar of er (verdere) schulden zijn en dat
er hulp geboden kan worden bij dreigende
schuldenproblematiek.
7- Als men het eigen risico heeft verzekerd, kan
voor de premie die hiervoor extra is betaald,
dezelfde compensatie worden gegeven als voor
het eigen risico.

Afwegingen…
Aanvullende verzekering: VGZ
biedt een verzekering voor het
eigen risico. De premie is echter
bijna net zo hoog als het eigen
risico zelf. De gemeente laat het
daarom aan de vrije keuze van de
inwoner om deze verzekering af
te sluiten.
Sommige verzekeringen kennen
een gespreide betaling vooraf van
het eigen risico. Daar kan ook
bijstand voor worden gegeven,
maar in beginsel pas achteraf als
duidelijk is dat de aanvrager de
voorschotten niet meer kan
terugvragen.
Fiscale toeslag: Check af dat
mensen ook de zorgtoeslag
hebben aangevraagd.

Toelichting…

Deze compensatieregeling bouwt voort op een landelijke regeling waarvoor veel meer mensen in aanmerking kwamen. De landelijke regeling is afgeschaft omdat de wetgever
vond dat er teveel mensen een beroep op konden doen en dat gemeenten het aanbod beter op de daadwerkelijke behoefte zouden kunnen afstemmen. Voor de gemeente is
het in 2015 nieuwe beleid.

