
Bijlage: Overzicht verschillende regelingen chronisch zieken en beperkten 

                           Gemeente 

Onderdeel 

Groningen Ten Boer Haren 

Wijze compensatie Forfaitair bedrag Forfaitair bedrag Bijdrage aan collectieve zorgverzekering 

Doelgroep Tot 120% van minimuminkomen Tot 120% van sociaal minimum Tot 110% van sociaal minimum. Het 

vermogen speelt een rol bij de toetsing. 

Hoogte tegemoetkoming € 330,- per jaar Tussen € 150,- en € 310,- per jaar Tussen € 7,65 en € 40,63 per maand (€ 

91,80 - € 487,56 per jaar) 

Voorwaarden Kosten gemaakt die te relateren zijn aan 

chronische ziekte of beperking, gelijk aan 

hoogte eigen risico zorgverzekering (€ 385,-

) 

Compensatie van kosten eigen risico 

zorgverzekering in het peiljaar (bv. 2018 → 

2018) (vanaf € 150,- aan eigen risico) 

Geen 

 

Moment van compensatie April/mei tot december, gebaseerd op 

kosten, inkomen en indicatie van jaar 

voorafgaand 

Van juli huidige jaar tot juli van het jaar 

daar op, gebaseerd op kosten van het 

peiljaar.  

Bij aangaan van nieuwe zorgverzekering. 

Compensatie vindt direct per maand plaats 

Bijzonderheden Brede beoordeling aard van kosten. Het 

inkomen is niet nauwkeurig om te 

voorkomen dat mensen benadeeld worden.  

Verschil in hoogte compensatie (hoger bij 

100% sociaal minimum) 

Verzekerden met duurste pakket betalen 

geen eigen risico. 

Er is daarnaast via bijzondere bijstand een 

bedrag van € 250,- aan te vragen. 

Voordelen Er is al een groep chronisch zieken 

afgebakend. De meeste mensen van de 

gemeente zitten al in deze regeling. 

Eigen risico is financieel grote hap uit 

inkomsten. Makkelijk voor uitvoering en 

goed uitlegbaar.  

Minima met hoge zorgkosten kiezen eerder 

voor korting op collectieve zorgverzekering 

dan minima met lage zorgkosten. 

Nadelen Toepassen van deze regeling op rest van 

inwoners kan gevoelig liggen (kan voelen 

als overname door Groningen). Digitaal 

aanvragen is ingewikkeld. Aanvragen 

kunnen alsnog per post. 

Tegemoetkoming is beschikbaar voor een 

grotere groep dan enkel chronisch zieken. 

Dit betekent een lagere uitkering per 

persoon 

Weinig flexibel: je kunt jaar erop niet 

bijdrage intrekken. Plan B nodig voor 

mensen die niet willen of kunnen 

deelnemen aan de verzekering. 

Aantallen (laatst bekend) 4853 (2018) Voorlopig: 3.321 (19-08-2019) 81 142? 

Naast de collectieve zorgverzekering was er voor inwoners van de gemeente Haren met chronische ziekte of handicap ook een tegemoetkoming van 

maximaal € 250,- per persoon. Circa 25 personen maakten hier gebruik van. 


