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Grote verschillen in tegemoetkoming zorgpremie voor mensen met een handicap of chronisch zieken. 
 

Algemeen: 
Via hen gemeente, afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of afdeling Werk en Inkomen, kunnen 

mensen met een handicap en chronisch zieken een beroep doen op een tegemoetkomingsregeling voor de 

zorgpremie. Wel dient men rekening te houden met het gegeven dat er grote verschillen zijn tussen de ge-

meenten in ons land als het om de hoogte van de tegemoetkomingsregeling gaat maar ook de voorwaarden 

lopen per gemeente sterk uiteen. Wat ook speelt is, dat in de regel de gemeenten veel te weinig bekendheid 

aan deze regel geeft of wenst te geven.  
Vandaar dat BUS zich genoodzaakt voelt om u als burger hierover wel uitvoerig over te informeren. 
 

Hoe zit het qua wetgeving en uitvoerend verantwoordelijkheid: 
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiële vergoeding voor mensen met een handicap of 

chronisch zieken. Per 01.01.2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. 
Gemeenten hebben, met ingang van 01.01.2015, het recht om zelf te bepalen of ze een bedrag uitkeren en zo 

ja, hoe hoog zij het bedrag willen vaststellen. Uit een onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan als 

gemeenten wel tot uitkeren overgaat. Het gat tussen gemeenten loopt op tot ruim € 1.000,00 op jaarbasis. 
Er zijn gemeenten die op hun eigen website de regeling bekend hebben gemaakt en ook de hoogte van de 

vergoeding. De tegemoetkoming is bedoeld om hoge ziektekosten het hoofd te bieden. 
BUS adviseert iedereen die behoort tot de doelgroep, mensen met een handicap of chronisch zieken, de 

aanvraag tegemoetkoming zorgpremie bij zijn/haar gemeente in werking te zetten. Zie er niet van af 

het is een mogelijkheid om uw financiële draagkracht te verbeteren en u maakt kans op toekenning 

van het gevraagde. Bij afwijzing van uw aanvraag, verzoek dan om een schriftelijke beslissing zodat u 

tegen deze beslissing in bezwaar kunt gaan. Let wel, uw bezwaar moet u binnen 6 weken na beslis-

singsdatum hebben ingediend bij uw gemeenteafdeling bezwaarschriften. 
 

Voorwaarden welke de gemeenten hanteren zijn niet gelijk: 
Uit een onderzoek blijkt dat, wie er precies aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming en de verschil-

len van voorwaarden bij gemeenten maakt dat het erg onduidelijk en onoverzichtelijk is. Als mensen met een 

handicap en/of chronisch zieken een beroep willen doen op de tegemoetkomingsregeling dan moet men kun-

nen aantonen dat ze specifiek als gevolg van hun handicap en/of chronische ziekte structureel extra kosten 

moet maken. Het kan zomaar zijn dat gehandicapten en/of chronisch zieken wel voldoen aan de voorwaarden 

dan nog kan het zomaar zijn dat uw gemeente een inkomensgrens hanteert zodat u er net binnen en in het 

ergste geval buiten kunt vallen en bij dat laatste wordt uw aanvraag afgewezen. 
BUS wijst u erop, dat u als aanvrager bij uw gemeente er op moet aandringen dat ze uw aanvraag op 

basis van de Menselijke Maat dienen te beoordelen en niet alleen op het bestaand beleid en regels. 

Vermeldt dat specifiek op uw aanvraagformulier. 
 

Collectieve verzekering via de gemeente aan te gaan is vaak niet de juiste oplossing: 
Het aangaan van een collectieve zorgverzekering via uw gemeente is niet altijd de juiste keuze blijkt uit de 

praktijk. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een handicap en/of chronische zieken vaak niet durven 

over te stappen naar een andere zorgverzekering. Daar zij niet de zekerheid hebben dat de nieuwe zorgverze-

kering ook de noodzakelijke medicatie verstrekt dan wel vergoedt. Ook de polisvoorwaarden van een collec-

tieve verzekering kan niet goed aansluiten bij de noodzakelijke zorg en medicatie die mensen met een beper-

king en/of chronisch zieken waardoor men onverwachts voor extra eigen kosten kan komen te staan. Ook is 

gebleken dat een collectieve veerzekering bij gemeenten qua maandkosten niet veel lager en zelfs hoger 

kunnen uitpakken voor de verzekerde. 
  
Hebt u vragen, BUS heeft de nodige deskundigheid en bereidheid in huis om u te informeren, adviseren 

en op uw verzoek te helpen in de breedste zin van het woord. Onze dienstverlening is gratis. 
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