
Afhandeling toezegging 

In de commissievergadering van 26 juni is door wethouder van Dijk toegezegd dat uitgezocht wordt of 
het de moeite waard is om vooraf individueel te toetsen of deelnemers in aanmerking komen voor de 
collectieve zorgverzekering.  
 
Individueel vooraf toetsen levert hoge uitvoeringskosten op. Er is minimaal één extra FTE voor een 
heel jaar nodig om alle aanvragen te kunnen opvangen, beoordelen en af te handelen. De collectieve 
zorgverzekering kent een piekbelasting in Q4 van een kalenderjaar, waarin bijna alle aanmeldingen 
worden ingediend. Dit zorgt voor een grote belasting op de uitvoeringsorganisatie, aangezien de 
beoordelingstermijn kort is met een deadline van 1 januari. Daarnaast is het, ondanks de toets vooraf, 
ook nodig om gedurende het jaar te controleren en handhaven of de deelnemers nog rechthebbend 
zijn. Het inkomen kan immers na de eerste beoordeling wijzigen.  
 
De huidige werkwijze is om via het Inlichtingenbureau achteraf te toetsen. De uitvoeringskosten 
hiervoor zijn aanzienlijk lager, aangezien we gebruik maken van een overeenkomst met het 
Inlichtingenbureau. Achteraf toetsen draagt wel het risico met zich mee dat sommige deelnemers 
enkele maanden onterecht gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Door meerdere keren 
per jaar te toetsen blijft de duur van dit onterechte gebruik beperkt tot enkele maanden en is het 
financiële risico ook beperkt. Gedurende het jaar zal het aantal onterechte gebruikers steeds verder 
afnemen door deze regelmatige controle, en de lage instroom tijdens het jaar.  
 
De conclusie is daarom dat vooraf individueel toetsen niet de moeite waard is ten opzichte van de 
huidige werkwijze. De belangrijkste reden is de hoge uitvoeringskosten, waarvan het rendement 
onzeker is als gevolg van mogelijke wijzigingen in de inkomens van deelnemers nadat toetsing heeft 
plaatsgevonden. Een controle achteraf blijft nodig om onterecht gebruik van de regeling tegen te 
gaan. De baten wegen niet op tegen de kosten die hier mee gemoeid zijn. In de 
communicatiecampagne in Q3 en Q4 besteden we aandacht aan deze manier van controleren, zodat 
inwoners zich bewust zijn van deze controle. 
 


