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Geachte heer Mees, 

Op 28 maart heeft u het college artikel 40 gesteld inzake de collectieve 
ziektekostenverzekering van de gemeente Steenbergen. In deze brief gaan wij in op 
de vragen. Per vraag zullen wij u het antwoord verstrekken. 

Voor zover in wettelijk opgelegde eigen bijdragen in het kader van de 
Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 geen tegemoetkoming kan worden verkregen uit een voorliggende voorziening en/of 
een vergoeding in het kader van een van beide collectieve zorgverzekeringen dan wel een 
hiermee vergelijkbare verzekering, kan hiervoor bijzondere bijstand worden verstrekt onder 
de voorwaarde dat de belanghebbende voldoende aanvullend verzekerd is tegen 
ziektekosten. 

Uitgezonderd hiervan zijn: 
1) de (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage bij zorg met verblijf; 
2) de eigen bijdrage wanneer een besparingsmotief voor belanghebbende zelf 

hieraan ten grondslag ligt; 
3) een eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is ingedeeld in een groep van 

onderling vervangbare geneesmiddelen; 
4) het verplicht eigen risico bij de Zorgverzekeringswet. 

Binnen de voorziening voor de kosten van medische zorg (Zorgverzekeringswet) ligt een 
bewuste keuze van de wetgever ten grondslag tot het opleggen van een eigen risico aan 
de verzekerden. Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet geldt voor alle 
zorgverzekerden. Alle zorgverzekerden kunnen daarmee dus te maken krijgen. 
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Hiermee behoren de kosten van het verplicht eigen risico tot de incidenteel voorkomende 
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, die ook van een inkomen op minimum 
niveau (aangevuld met zorgtoeslag) betaald dienen te worden. Dit is constante 
jurisprudentie. 

1. Hoeveel mensen er momenteel gebruik maken van de collectieve 
ziektekostenverzekering van de gemeente? 
In totaal maken 344 Steenbergenaren gebruik van de collectieve 
ziektekostenverzekering van de gemeente. 

2. Wat is de verdeling tussen de twee varianten welke worden aangeboden? 
72 personen nemen deel aan het GemeentePakket Compleet met een 
gemeentelijke bijdrage van C 7,50 per maand; 
272 personen nemen deel aan het GemeentePakket Compleet Plus met een 
gemeentelijke bijdrage van 0 27,50 per maand (herverzekering van het verplicht 
eigen risico). 

3. Kan de wethouder aangeven of er personen welke gebruik maken van de 
collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente om bijstand vragen van de 
gemeente om de jaarlijkse wettelijke eigen bijdrage zegge C 385 te kunnen 
betalen? Zo ja, hoeveel personen vragen er hulp van de gemeente om deze 
verplichte eigen bijdrage te kunnen betalen? Dit zowel voor de personen welke 
gebruik maken van de door de verzekeraar en de gemeente aangeboden 
collectieve zorgverzekeringen Pakket A en pakket B. Voor personen welke 
gekozen hebben voor pakket A: Zijn er personen welke gebruik maken van pakket 
A personen welke om bijstand komen vragen omdat zij hun eigen risico niet 
kunnen betalen? Zo ja: Hoeveel personen komen erom bijstand vragen om het 
eigen risico te kunnen betalen? 
Er zijn aanvragen van deelnemers aan de uitgebreide collectieve zorgverzekering 
voor bijzondere bijstand in het verplicht eigen risico. Van tevoren is I wordt duidelijk 
gecommuniceerd, dat bijzondere bijstand hiervoor niet mogelijk is. 
In heel 2016 zijn er door 5 personen een bijstandsaanvraag voor het eigen risico 
gedaan en zij hadden geen herverzekering middels de collectieve zorgverzekering 
afgesloten. 

4. Heeft de wethouder in kaart gebracht of alle personen welke gebruik maken van de 
gemeentelijke collectieve zorgverzekering en recht hebben op zorgtoeslag, de 
zorgtoeslag daadwerkelijk ontvangen? 
Aanmelding voor de collectieve zorgverzekering gebeurt voor 957o langs 
geautomatiseerde weg via de site Gezondverzekerd.nl. Een zeer groot deel van de 
deelnemers is geen uitkeringsgerechtigde (vooral ouderen). Als gemeente hebben 
wij ten aanzien van deze niet uitkeringsgerechtigden geen zicht meer op het 
daadwerkelijk ontvangen van zorgtoeslag. 
Naar aanleiding van een analyse naar mogelijke privacy risico's, ziet de 
Belastingdienst geen grondslag meer voor de levering van bestanden die 
informatie geven over het recht op toeslagen of het niet gebruik hiervan. Het 
Inlichtingenbureau heeft daarom in overeenstemming met de Ministeries SZW S 
VWS onlangs besloten te stoppen met de uitvraag van gegevens. 
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Wij hebben als gemeente derhalve dan ook geen zicht meer op het wel of niet 
ontvangen van toeslagen. Inderdaad een vreemde gang van zaken, want de 
gemeente heeft wel een zorgplicht voor zijn inwoners op het gebied van welzijn en 
sociale zaken. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders voornoemd, ļ 
De secretaris, De burgemeester, 


