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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met de Wtcg en CER, in combinatie met de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, 
heeft het rijk sinds 2009 geprobeerd om de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten een 
meer gerichte compensatie te bieden voor meerkosten dan mogelijk was met de fiscale regeling voor 
buitengewone uitgaven die voor 2009 bestond. 
Het besluit om de Wtcg en CER af te schaffen per 1 januari 2014 is volgens het ministerie van VWS 
genomen omdat de huidige regelingen budgettair onbeheersbaar, (te) onderhoudsintensief en vooral 
te ongericht zijn. Die ongerichtheid blijkt uit het feit dat een groot deel van de mensen die een 
tegemoetkoming ontving, niet tot de beoogde doelgroep van de regelingen behoorde en dat andersom 
gold dat een deel van de beoogde doelgroep ten onrechte geen tegemoetkoming ontving. 
Het is nu dus aan gemeenten om maatwerk te leveren en de doelgroep die compensatie nodig heeft, 
van financiële ondersteuning te voorzien.  
 
In Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren ontvingen in 2013 de volgende aantallen mensen de 
tegemoetkomingen: 
 

2013 Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren 
Wtcg 6643 2086 2818 
CER 7893 2305 3050 

 
 
Deze aantallen geven slechts het totale aantal ontvangers aan, maar geven geen indicatie van het 
aantal mensen dat in aanmerking zou kunnen komen voor compensatie vanuit de gemeente. Het 
recht op en de noodzaak voor compensatie hangen immers af van individuele factoren als het aantal 
voorzieningen waarop een beroep wordt gedaan, het inkomen, de vorm van het huishouden et cetera.  
 
Argumenten 
De gemeente kan gericht maatwerk bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of beperking 
via de Wmo, de bijzondere bijstand of ander lokaal beleid. In de handreiking gemeentelijk maatwerk 
voor personen met een chronische ziekte en/of beperking (een publicatie van het Transitiebureau 
Wmo en de VNG) zijn de diverse mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk voor personen met een 
chronische ziekte en/of beperking beschreven. Bij de samenstelling van de handreiking zijn 
gemeenten en cliëntorganisaties betrokken. 
Hieronder volgen de verschillende mogelijkheden voor maatwerk: 
 
Overzicht van opties voor gericht maatwerk chronisch zieken en gehandicapten  
• Geen compensatie 

De gemeente krijgt op grond van de nota van wijziging voor de Wmo beleidsruimte om te bepalen 
op welke wijze de financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. Het is aan de gemeenteraad om 
per verordening te bepalen of en zo ja, in welke gevallen en in welke mate burgers recht hebben 
op een financiële tegemoetkoming.  

 
• De tegemoetkoming kan in de vorm van een forfaitaire vergoeding vanuit de Wmo worden 

verstrekt 
Met het wetsvoorstel WWB-maatregelen worden de bestaande vormen van categoriale 
bijzondere bijstand per 1 januari 2015 beperkt. Zo wordt de categoriale regeling voor ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten geschrapt. Toch kan voor een forfaitaire vergoeding worden 
gekozen, alleen dan kan de juridische grondslag hiervoor gevonden worden in de Wmo. De nota 
van wijziging voor de Wmo maakt het voor de gemeente mogelijk om een financiële 
tegemoetkoming te verstrekken aan personen met daarmee verband houdende aannemelijke 
meerkosten.  
Voordeel van een dergelijke regeling is dat deze uitvoeringstechnisch eenvoudig is. Nadeel is de 
ongerichtheid ervan, precies één van de redenen waarom de CER en Wtcg zijn afgeschaft. 

 
• Financiële vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten 

Een financiële vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten is ook een mogelijkheid vanuit de 
Wmo.  

2 
 



Voordeel hiervan is dat er maatwerk kan worden geleverd. Nadeel is dat het uitvoeringskosten 
erg hoog zijn. Er is daarnaast nog een bezwaar: een dergelijke regeling is uitvoeringstechnisch 
vergelijkbaar met de verstrekking van bijzondere bijstand. Echter het invoeren ervan strookt niet 
met het beleid bijzondere bijstand. Bij de bijzondere bijstand is juist het uitgangspunt dat 
medische kosten in principe niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat jurisprudentie 
aangeeft dat de zorgverzekering (waarmee wordt bedoeld de basisverzekering) een passende en 
toereikende voorziening is. 

 
• Individuele bijzondere bijstand  

De bijzondere bijstand is het vangnet. Er wordt altijd eerst gekeken of er voorliggende 
voorzieningen zijn. Zijn die er niet, dan wordt bijzondere bijstand alleen verstrekt indien er sprake 
is van individuele bijzondere omstandigheden en dringende redenen.  
Medische kosten worden om bovengenoemde reden nog nauwelijks vergoed via de bijzondere 
bijstand. In plaats daarvan wordt belanghebbenden geadviseerd deel te nemen aan de 
Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM), die de gemeenten hebben afgesloten bij Menzis 
(SV) en Agis (Weesp en Wijdemeren). 

 
• Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) 

Mensen met een bijstanduitkering of met een ander inkomen tot 110% van het bijstandsniveau 
kunnen zich al collectief aanvullend verzekeren via de gemeente. Deze regeling mag ook 
toegankelijk worden gemaakt voor de doelgroep Wtcg/CER.  
Het collectieve contract geeft een collectiviteitskorting op de basisverzekering en een 
premiekorting op de aanvullende verzekering.  
Hoewel het wetsvoorstel WWB-maatregelen de bestaande vormen van categoriale bijzondere 
bijstand per 1 januari 2015 beperkt, blijft het mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te 
verstrekken in de vorm van een (tegemoetkoming in de kosten van de premie van) collectieve 
aanvullende zorgverzekering. Bovendien wordt deze verruimd door het schrappen van de 
landelijk opgelegde inkomensgrens van 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). De 
gemeente kan ervoor kiezen om de inkomensgrens op te rekken, bijvoorbeeld naar 125% van het 
WSM, gelijk aan de U-pas. Is het inkomen hoger dan 25% van het WSM, dan kunnen 
belanghebbenden wel profiteren van de collectiviteitskorting, maar ontvangen ze geen 
tegemoetkoming in de premie.  
Voordeel van deze regeling is dat met een financiële tegemoetkoming in de premie het afsluiten 
van een goede aanvullende verzekering ook voor lage inkomens haalbaar is. De 
uitvoeringskosten zijn bovendien beperkt, omdat de claimafhandeling bij de verzekeraar 
plaatsvindt.  Het nadeel is dat de belanghebbende hiervoor slechts bij één zorgverzekeraar 
terecht kan.  

 
• Verlaging eigen bijdrage Wmo 

De gemeente kan voor zowel een algemene voorziening, als voor een individuele voorziening op 
grond van de Wmo een eigen bijdrage vragen. Tot 2015 krijgt iedereen, die een eigen bijdrage 
voor een individuele voorziening verschuldigd is, automatisch een korting van 33 procent op de 
eigen bijdrage. Deze korting op de bijdrage voor extramurale zorg wordt per 2015 afgeschaft.  
De gemeente kan besluiten om vanaf 2015 niet de maximaal mogelijke eigen bijdrage te vragen, 
maar een lagere eigen bijdrage, bijvoorbeeld door een lagere kostprijs door te geven aan het 
CAK voor een individuele voorziening / maatwerkvoorziening. Ook kan de gemeente een lagere 
bijdrage of helemaal geen bijdrage vragen voor bepaalde algemene voorzieningen. Het is ook 
mogelijk om, via het minimabeleid van het CAK, voor een door de gemeente nader te bepalen 
inkomenscategorie de eigen bijdrage door het CAK kwijt te schelden. De gederfde inkomsten 
voor de gemeente kunnen worden gecompenseerd uit de extra financiële middelen die zij van het 
rijk ontvangt. Nadeel van deze optie is dat de huidige Wtcg- en CER-gerechtigden zonder Wmo-
voorziening niet worden gecompenseerd. Voordeel is lage uitvoeringskosten.  

 
• Subsidie aan een fonds 

Tot slot kan er voor gekozen worden om de extra financiële middelen in te zetten voor een 
subsidie aan een fonds, waarvan het beheer door een particuliere stichting met vrijwilligers en 
vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties wordt uitgevoerd. De beheerder van het fonds kan 
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op basis van vooraf door de gemeente bepaalde criteria financiële ondersteuning bieden aan 
mensen met een chronische ziekte en/of een beperking.  
Voordeel is de beperkte uitvoeringskosten. Nadeel is dat de gemeente weinig invloed op het 
bereik van de ondersteuning. 

 
In bijlage 2 is een schema te vinden met een overzichtelijke weergave van de opties, met commentaar 
op verschillende aspecten. 
 
Voorstel is om de afschaffing van de Wtcg en CER te compenseren via de Collectieve 
Zorgverzekering voor Minima. Uit het schematische overzicht blijkt dat deze optie het meest 
aantrekkelijk is, met name omdat de uitvoeringslasten laag zijn en de gerichtheid van de compensatie 
hoog is. Meer specifiek: 
 
De CZM (Collectieve Zorgverzekering voor minima) 
• biedt dekking voor de belangrijkste meerkosten van chronisch zieken: 80% van deze kosten 

bestaat uit verzekerbare medische kosten (zie bijlage 1); 
• compenseert de meerkosten middels een (door de gemeente verstrekte) bijdrage in de premie 

voor de mensen met een laag inkomen; 
• laat de verantwoordelijkheid bij de burger: de burger sluit een uitgebreide polis af al naar gelang 

de verwachte meerkosten; 
• levert vrijwel geen uitvoeringskosten op, omdat de claimbeoordeling bij de verzekeraar ligt; 
• kent een hoge beheersbaarheid van het budget.  
 
Aan de CZM is een inkomensgrens verbonden. Deze kan het college zelf bepalen vanaf 1 januari 
2015. Mensen met hogere inkomens en hogere zorgkosten kunnen niet deelnemen en zij kunnen niet 
van deze compensatie profiteren. Voor compensatie van deze groep zal naar een passend alternatief 
worden gezocht en dit zal nader worden uitgewerkt. 
 
Kanttekeningen 
Bij de keuze voor compensatie via de CZM zijn ook kanttekeningen te maken. Zoals gesteld is een 
belanghebbende, wil hij/zij hiervan profiteren, in zijn keuze voor een zorgverzekeraar beperkt tot de 
gecontracteerde zorgverzekeraar van de gemeente, Agis of Menzis. Wel biedt Menzis drie 
aanvullende pakketten, plus een aanvullende keuze uit tandheelkundige pakketten, waarmee er wel 
een pakket op maat is samen te stellen.  
Daarnaast geldt als kanttekening dat de compensatie met dit voorstel alleen terecht komt bij de lagere 
inkomens, en dat zijn niet per definitie de mensen met hoge zorgkosten. Wel zal in een separaat 
voorstel worden geadviseerd over compensatie voor de groep met hogere inkomens, vermogen boven 
de vermogensgrens in de bijstandswet èn hoge zorgkosten.  
 
Communicatie 
De WMO-raden zijn om advies gevraagd over het voorstel. De Wmo-raden van Weesp en Wijdemeren 
hebben positief geadviseerd, de Wmo-raad van Stichtse Vecht heeft in een voorlopig advies om 
nadere uitwerking gevraagd, maar kan zich vinden in de keuze voor de CZM. 
 
Financiën en risico’s 
De budgetten die met het afschaffen van de CER en Wtcg vrijvallen, worden met een korting 
overgeheveld naar het sociaal domein van het Gemeentefonds. De gemeenten beschikken over 
beleids- en bestedingsruimte om het budget binnen het sociaal domein in te zetten. 
De korting betekent, dat niet iedereen volledig gecompenseerd kan worden. De gemeenten ontvangen 
€ 45 miljoen in 2014, € 216 miljoen in 2015 en structureel € 268 miljoen vanaf 2017. De bedragen per 
gemeente worden pas bekend met de septembercirculaire, maar zijn voor 2015 bij benadering voor 
Weesp € 222.000, Wijdemeren € 236.000 en Stichtse Vecht € 648.000 en voor 2016 respectievelijk 
€ 273.000, € 291.000 en € 798.000. 
Het budget dat vrijkomt voor 2014 zal waar mogelijk worden doorgeschoven naar 2015. Op het 
moment van schrijven is hierover nog geen duidelijkheid. 
 
De kosten die gepaard gaan met aanpassing/uitbreiding van de CZM, en dus ook de compensatie die 
de individuele burger krijgt, hangen af van de keuzes die daarin gemaakt worden: verhogen van de 
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inkomensgrens, verhogen van de premiebijdrage, of een combinatie van beide. Ook moet rekening 
worden gehouden met een aanzuigende werking. Dit behoeft nadere uitwerking.  
 
Vervolg 
Nadere uitwerking van dit voorstel, te weten de wijze waarop de beschikbare middelen worden ingezet 
voor de CZM bij Menzis, wordt ter besluitvorming aan het college aangeboden. Hierover zult u middels 
een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd. Daarnaast worden de opties voor compensatie van 
mensen met hogere inkomens, vermogen èn hoge zorgkosten nader uitgewerkt en ter besluitvorming 
aan uw raad aangeboden.  
 
 
30 september 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester  
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Bijlage 1   
 
DEKKINGSBEHOEFTEN MENSEN MET HOGE ZORGKOSTEN 
 
#  Kostensoort  Inschatting omvang 

dekking  
1  mondzorg  100% max € 400 - 600  

 
2  fysio-/oefentherapie  100 % max 30 

behandelingen 
 

3  brillen/lenzen en hoortoestellen  100 % max € 225  
 

4  geneesmiddelen eigen bijdragen  100 % max 250  
 

5  geneesmiddelen buiten GVS  100 % max € 250  
 

6  alternatieve geneeswijzen (geneesmiddelen)  100 % max € 500 (250)  
 

7  eigen bijdragen AWBZ/WMO/vervoer  100 % max € 500 -800  
 

8  beweegprogramma’s en cursussen p2jr  100 % max € 500 p2jr  
 

9  podotherapie en pedicure  100 % max € 250  
 

10  hulpmiddelen steunzolen/kousen/schoeisel  100 % max € 200  
 

11  dieetadvies  100 % (max 6 uur)  
 

12  persoonsalarmering (abonnement en 
apparaat)  
 

100 % abonn.kosten  
 

13  lidmaatschap patiënten/thuiszorgvereniging  100 % max € 70  
 

14  hulpmiddelen toedienen medicijnen  Geen, zit in BV1  
 

15  verband- en incontinentiemiddelen  Geen, zit in BV  
 

16  aangepast meubilair  Geen, zit in BV  
 
17  eigen risico  € 99? Tot max  

 
 
 
 
Bronnen: Nivel (2011), RIVM/NPCF (jr.n.b.), Diabetesvereniging Nederland (2012), Parkinsonvereniging (2012) 

1 BV = Basisverzekering Zorgverzekeringswet 
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Bijlage 2: Samenvatting opties voor gericht maatwerk chronisch zieken en gehandicapten,  Interpretatie verschillende aspecten van 
de opties  
Bron: BS&F bewerkt door de Werkgroep afschaffing CER/ Wtcg 

 
Individuele bijzondere 
bijstand 

Collectieve (aanvullende) 
verzekering 

Financiële tegemoetkoming 
Wmo (forfaitair) 

Financiële tegemoetkoming 
Wmo (daadwerkelijke 
kosten) 

Verlaging eigen bijdrage 
Wmo 

Subsidie aan fonds 

Toelating tot 
regeling 

vrij te bepalen door 
gemeente 
(in de praktijk o.b.v. 
inkomen) 

vrij te bepalen door 
gemeente 
(in de praktijk o.b.v. hoge 
meerkosten en naar 
inkomen) 

vrij te bepalen door 
gemeente (in de praktijk 
o.b.v. hoge meerkosten) 

doelgroep vanuit Wmo-
beleid 

burgers met Wmo-
voorziening 

vrij te bepalen (criteria 
voor toelating 
formuleren) hetzij 
afhankelijk van 
bestaande criteria van 
het fonds 

Mogelijkheid tot 
differentiëren 
naar inkomen 

gemeente bepaalt 
inkomensgrens en hoogte 
van de gemeentelijke 
bijdrage 

gemeente bepaalt 
inkomensgrens en hoogte 
van de gemeentelijke 
bijdrage 

gemeente bepaalt 
inkomensgrens en hoogte 
van de gemeentelijke 
bijdrage 

gemeente bepaalt 
inkomensgrens en hoogte 
van de gemeentelijke 
bijdrage 

eigen bijdrage o.b.v. 
inkomen naar beneden bij te 
stellen 

gemeente (of fonds) 
bepaalt 
inkomensgrens en 
hoogte van de 
gemeentelijke bijdrage 

Mate van 
gerichtheid 
(compenseren 
meerkosten 
chronisch zieken) 

hoog hoog 

laag  
(tenzij het de gemeente, i.t.t. 
de rijksoverheid, wel lukt om 
juiste criteria te formuleren 
voor inclusie) 

hoog laag 

laag  
(tenzij het de 
gemeente, i.t.t. de 
rijksoverheid, wel lukt 
om juiste criteria te 
formuleren voor 
inclusie) 

Daadwerkelijke 
meerkosten 

ja ja nee ja nee ja  

Directe en/of 
verborgen 
meerkosten 

directe en verborgen  
directe en (meeste) 
verborgen 

directe en verborgen directe en verborgen alleen de eigen bijdrage directe en verborgen 
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Beheersbaarheid 
uitgaven/budget 

laag hoog laag laag laag laag 

Uitvoeringskosten 
voor gemeente 

hoog laag hoog hoog laag hoog 

Administratieve 
lasten burger 

hoog laag hoog hoog laag hoog 

Kanttekeningen 

werkgroep 

Beleid en jurisprudentie: 
Voor medische kosten geen 
BB alleen in geval van 
bijzondere omstandigheden 
en dringende redenen 

Beleid voor 5 gemeenten 
hetzelfde 

Gem. bijdrage nu € 20 pppm 
bij ink. tot 110% van de 
bijstandsnorm. Mag straks 
tot 130%.De bijdrage kan 
getrapt. Wenselijk dat alle 
KRH  gemeenten dezelfde 
keus maken 

Veel beleidsvrijheid voor de 
individuele gemeenten 

Veel beleidsvrijheid voor de 
individuele gemeenten 

Veel beleidsvrijheid voor de 
individuele gemeenten 

Veel beleidsvrijheid 
voor de individuele 
gemeenten 
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