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De Cliëntenraad Werk en Inkomen staat natuurlijk positief tegenover het zoeken naar een alternatief
voor het wegvallen van de WTCG en CER.
Enkele aantekeningen hebben wij wel bij het door u gedane voorstel. Met name waar het gaat over
personen die niet van de CER gebruik maakten maar daar wel recht op hadden
'Uit onderzoek is gebleken dat de Compensatie eigen risico soms bij mensen terechtkomt die het niet
nodig hebben, en ook dat mensen die het wel nodig hebben er juist geen recht op hebben. De
regering is van mening dat gemeenten burgers gerichter kunnen ondersteunen bij een chronische
ziekte of handicap.' (bron: website CAK)
Over het ambtshalve verstrekken staat in uw voorstel:
Ambtshalve verstrekken
Van het CAK hebben we eind september de gegevens ontvangen van 8.752 mensen die deze zomer de
antwoordkaart hebben ingevuld. Van dat aantal hebben 1.179 mensen op enig moment in 2014
gebruik gemaakt van WWB, IOAW, bijzondere bijstand of de regeling ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten.
Van deze groep kunnen we dus met zekerheid zeggen dat zij in aanmerking komen voor compensatie
voor het wegvallen van de CER. De compensatie wordt aan deze groep ambtshalve verstrekt.
Conclusie: van het totale CAK-bestand zijn dus de mensen die geen antwoordkaart instuurden 'weg'.
Dus: Totaalbestand x minus 8752 mensen is y aantal personen die 'weg' zijn.
Van het bestand van 8752 mensen wat resteerde krijgen 8752 min 1179 mensen is 7573 mensen
geen ambtshalve verstrekking. Als oplossing voor hen wordt genoemd:
Aanvraagproces overige doelgroep
Daarnaast bieden we mensen die de antwoordkaart niet hebben ingevuld de mogelijkheid om een
aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen voor compensatie is minimaal vereist
een bewijsstuk waaruit blijkt dat personen in 2013 CER hebben ontvangen, dan wel geen bedrag aan
eigen risico meer verschuldigd zijn.
Volgens de Cliëntenraad horen hieronder uiteraard ook de mensen te vallen die WEL in het CAKtotaalbestand zaten maar NIET behoorden tot de 8752 mensen die de antwoordkaart (akkoord met
verstrekken gegevens aan de gemeente) invulden maar mogelijkerwijs wel recht op de regeling
hebben.

In de bijgevoegde beleidsregels schrijft staat:
4.4 De in onderdeel 4.3 bedoelde aanvraag wordt ingediend middels een daartoe bestemd
aanvraagformulier. Bij dit aanvraagformulier dienen een bewijs van betaling van het volledige
verplichte eigen risico over 2014 aan de zorgverzekeraar en een bewijs van ontvangst van de
compensatie voor het verplicht eigen risico van het CAK in 2013 te worden gevoegd.
Hierover merken wij het volgende op:
we kennen diverse mensen die hun hele eigen risico in het verleden hadden verbruikt EN die
medicijnen gebruikten die formeel leidden tot automatische uitbetaling van de CER-compensatie.
Gedoeld wordt op de B-lijst (BIJLAGE B BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL F) genoemd in de
Staatscourant te vinden onder deze link:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-20904.html
Samengevat: ofwel een bewijsstuk overleggen dat men in 2013 CER-geld kreeg ofwel dat men in
2013 het hele eigen risico heeft opgesoupeerd, behoort voldoende bewijs te zijn.
ADVIES: het woord 'en' tussen 'zorgverzekeraar' en 'een bewijs van ontvangst' in Art. 4.3
Beleidsregels wijzigen in 'of'.
Tenslotte wil de Cliëntenraad er nog op wijzen dat wanneer men eind december nog behandeling of
medicijnen ontvangt, de factuur daarvan pas in januari 2015 binnen is. Dat zou dan niet meer
meegenomen kunnen worden, tenzij hierover in de regeling wordt opgenomen dat
men de aanvraag wel voor 31 december moet indienen, maar bewijsstukken eventueel tot 31 januari
2015 mag overleggen.
Mocht de gemeente voor deze gevallen toch nog een aparte regeling in het leven willen roepen dan
luidt ons advies dat beide op één en hetzelfde formulier komen te staan: men kiest dan wat van
toepassing is.
Wij willen hier eindigen met het verzoek om het formulier ook in de Huis aan Huis af te drukken. Dit
verlaagt de drempel voor rechthebbenden aanzienlijk, men kan het formulier dan uitknippen en
opsturen, nog lang niet iedereen heeft internet of kan hiermee omgaan.
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