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Collectieve aanvullende zorgverzekering
Aanvulling gevraagd advies inzake collectieve zorgverzekering

Heerlen/Posterholt, 1 december 2016
Geacht College,
Vriendelijk vraagt de Cliëntenraad Roerdalen uw aandacht voor het navolgende.
Op 8 november jongstleden heeft de Cliëntenraad Roerdalen u negatief geadviseerd
inzake uw voornemens om de financiële tegemoetkoming ad € 25 voor een
aanvullende ziektekostenverzekering af te schaffen en te vervangen door een
collectieve aanvullende zorgverzekering bij VGZ.
In aanvulling op dat uitgebrachte advies willen wij u erop attenderen dat ex art. 35 lid
3 Participatiewet het toegestaan is volgens de wetgever dat u de door ons
gewaardeerde financiële tegemoetkoming ook in de toekomst kunt blijven hanteren,
immers:
“In afwijking van het eerste lid kan bijzondere bijstand ook aan een persoon worden
verleend in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering of in de vorm
van een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke verzekering
zonder dat wordt nagegaan of ten aanzien van die persoon de kosten van die
verzekering of die premie ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of gemaakt zijn”.1
Omdat u als gemeente de verdere inkomensaanvullende regelingen voor minima heeft
afgeschaft, zoals de langdurigheidstoeslag, ijveren wij er sterk voor om de regeling
voor de tegemoetkoming voor de aanvullende ziektekostenverzekering in stand te
houden, zeker nu elk juridisch kader voor afschaffing ontbreekt.
We hopen dat u onze adviezen opvolgt en werk maakt van een lokale samenleving
waarin eenieder volwaardig kan deelnemen, zonder dat maatschappelijke status een
1

Hoofdstuk 4 van de Participatiewet gaat over aanvullende inkomensondersteuning. Getuige dit lid hoeft een
aanvrager voor de financiële tegemoetkoming niet eens een bewijs aan u overhandigen of de persoon al dan
niet een aanvullende ziektekostenverzekering heeft. U hanteert momenteel wel een bewijslast, want de
aanvrager moet een kopie van zijn ziektekostenpolis overhandigen met daarop allerlei privacygevoelige
informatie, zoals BSN, verzekerdennummer en polisnummer.
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belemmering vormt; op naar een inclusieve samenleving dus. Mocht u onze inbreng
bij dit onderwerp op prijstellen, dan zijn we graag bereid daaraan onze bijdrage te
leveren.
Namens de Cliëntenraad Roerdalen,
Met vriendelijke groet,
mr. G.C. van Elk
voorzitter

drs. N. van Poll
secretaris
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