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Onderwerp: Compensatie Eigen Risico (CER) wordt vanaf 2021 niet 
meer uitgekeerd  
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Kennis te nemen van 

1. De beëindiging van de Compensatie Eigen Risico (CER) en de wijze waarop 
inwoners daarover zijn en worden geïnformeerd. 

 
Context 
Met het vaststellen van de keuzerichtingen bezuinigingen is bepaald dat er een structurele 
besparing gerealiseerd moet worden op het armoedebeleid. Het stoppen met het 
compenseren van het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering (Compensatie Eigen 
Risico, CER) is hier een uitwerking van. Deze compensatie werd tot nu toe uitbetaald aan 
inwoners die verzekerd waren binnen de GarantVerzorgd pakketten 1 en 2, die het 
volledige wettelijke eigen risico van de zorgverzekering verbruikten. Zij ontvingen € 120,- 
compensatie per jaar. Dit bedrag werd ineens uitgekeerd in het volgende kalenderjaar. 
De CER was een curatieve regeling, die het minst aansloot bij ons armoedebeleid, dat juist 
gericht is op een preventieve insteek. De reeds gemaakte en betaalde kosten werden 
achteraf gecompenseerd. Binnen het armoedebeleid streven we ernaar om kosten te 
voorkomen of mensen in de gelegenheid te stellen zich er vooraf zo goed mogelijk voor te 
verzekeren. 
 
Kernboodschap 
Het college heeft besloten de CER per 1 januari 2020 te laten vervallen uit de beleidsregels 
Compensatieregelingen Zorgkosten en hiermee uit de regelingen binnen het 
armoedebeleid. Dit houdt in dat de CER vanaf 2021 niet meer wordt uitgekeerd. 
Aan het einde van 2019 heeft de gemeente Doetinchem de sociale raad geïnformeerd over 
dit besluit. Inwoners die verzekerd zijn met een collectieve zorgverzekering 
GarantVerzorgd 1 en 2 zijn door middel van een brief geïnformeerd. Er zijn in december 
drie overstapdagen geweest, waarbij inwoners vragen konden stellen over 
GarantVerzorgd en de belangrijkste wijzigingen. In de brief en tijdens de overstapdagen is 
aangegeven dat voor deze groep inwoners het overstappen naar GarantVerzorgd 3 een 
goede oplossing is. Hierin wordt het volledige wettelijk eigen risico meeverzekerd. 
Inwoners kunnen over het jaar 2019 nog de CER aanvragen en zij ontvangen daarvoor 
binnenkort het aanvraagformulier. 
 
Vervolg 
De CER is niet de enige regeling binnen de Compensatieregelingen Zorgkosten. Inwoners 
worden er via onze website op gewezen dat zij zich, indien zij binnenkort zorgkosten 
moeten maken die zij zelf niet kunnen betalen, kunnen melden bij de gemeente of bij 
Buurtplein. Samen met hen wordt in dat geval gezocht naar oplossingen. 
De beoogde besparing op het armoedebeleid wordt hiermee pas gerealiseerd vanaf 2021. 
Om ook al in 2020 een besparing te realiseren zullen wij versneld uitvoering geven aan 
beschermingsbewind door onze gemeente. Overigens is de belangrijkste reden om dit te 
doen niet de verhoging van inkomsten, maar de verdere verhoging van de kwaliteit van 
onze financiële dienstverlening aan inwoners. 


