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0. Inleiding
Dit handboek is gemaakt door en voor medewerkers van gemeenten en Menzis. Met als doel om inzicht te geven in het proces dat start op het moment dat een deelnemer
aan de collectieve zorgverzekering zijn zorgpremie (of eigen risico of eigen bijdragen) niet betaalt. Wanbetaling start in onze optiek op het moment dat een herinnering
vervalt, en de aanmaning wordt verstuurd. In dit handboek starten we met de termijnen bij het incassotraject, dan lichten we de bestuursrechtelijke premieheffing toe. Per
onderdeel in beide trajecten lichten we toe wat de betalingsmogelijkheden van de klant zijn. Tenslotte gaan we in op de mogelijkheden die de gemeente heeft in
samenwerking met Menzis om wanbetaling te voorkomen en bij te dragen in een (duurzame) oplossing.

1. Termijnen incassotrajecten
1.1 Wat zijn de termijnen bij een regulier incassotraject Menzis?

Eerste factuur
(rond 23ste van de
maand)

Herinnering

(19 dagen na factuur volgt herinnering)

Aanmaning

Overdracht
deurwaarder

(14 dagen na herinnering volgt aanmaning en aansluitend
overdracht aan de deurwaarder)

Een incassotraject geldt voor elke factuur die vanuit Menzis wordt verstuurd, en kan een betaling betreffen voor: zorgpremie, eigen risico of een eigen bijdrage. In bijlage 4
zijn de brieven opgenomen die worden verstuurd als herinnering of als aanmaning.
1.2 Wat zijn de termijnen bij een traject bestuursrechtelijke premieheffing (die uiteindelijk leidt tot aanmelding als wanbetaler bij ZIN)?
1.

Het traject in aanloop naar de bestuursrechtelijke premieheffing vangt aan met de ‘2e maandsbrief’ (zie voorbeeldbrief in bijlage 4). Deze ontvangt men op het
moment dat een achterstand ter hoogte van 2 maandpremies voor de basisverzekering is opgebouwd.
a. Let wel: het hoeft bij deze brieven (2e/4e) niet te gaan om achtereenvolgende maandpremies. Het kan bij de ‘2e maandsbrief’ ook gaan om 4 maandpremies
die half betaald zijn. Hierdoor kan het dus in de tijd langer dan 2 maanden duren voordat iemand een ‘2e maandsbrief’ ontvangt.
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Het kan daarnaast voorkomen dat een verzekerde een ‘2e maandsbrief’ krijgt voordat er een vordering is overgedragen aan de deurwaarder. Dat kan doordat
deze 2 trajecten los van elkaar lopen. Wel is de vervaldatum van de vordering verstreken. Op de volgende pagina volgt hiervan een voorbeeld.
De volgende stap in het traject is wanneer een betalingsachterstand voor de basisverzekering is opgebouwd ter hoogte van 4 maandpremies: men ontvangt dan de ‘4e
maandsbrief’ (zie voorbeeldbrief in bijlage).
Wanneer ondanks de twee brieven de betalingsachterstand toch verder oploopt, wordt de aanvullende Garant(tand)verzekering gestopt en meldt Menzis deze
persoon bij een schuld ter hoogte van 6 maandpremies basisverzekering aan voor de bestuursrechtelijke premieheffing bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Men
verlaat dan het reguliere (nominale) premieregime en gaat in plaats daarvan een bestuursrechtelijke premie betalen. Deze premie wordt ingehouden op het inkomen
(‘bronheffing’) of als dat niet lukt per acceptgiro geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
b.

2.
3.

Voorbeeld opbouwen betalingsachterstand ‘2e maandsbrief’:
Maandpremie
Januari
Februari
Maart
April

Bedrag
€104,25
€104,25
€104,25
€104,25

Betaling verzekerde
€54,25
€54,25
€54,25
€58,50

Openstaand
€50,€100,€150,€208,50

 Na het opbouwen van een achterstand ter hoogte van twee maandpremies
á €104,25 = €208,50 wordt de ‘2e maandsbrief’ verzonden. In het voorbeeld
duurde het dus vier maanden voordat een ‘2e maandsbrief’ werd verzonden.

Toelichting bij voorbeeld
De verzekerde wordt herinnerd door Menzis voor het deel dat de verzekerde niet
op tijd betaalt. Vervolgens wordt door Menzis een aanmaning verstuurd en als
laatste worden de vorderingen overgedragen aan de deurwaarder.
Het proces van de bestuursrechtelijke premieheffing (BPH) gaat van start parallel
aan het incassotraject van Menzis. Op een zeker moment draait Menzis een
signalering voor BPH en ziet dat de verzekerde na 4 maanden (zie voorbeeld) een
achterstand heeft opgebouwd ter hoogte van 2 basispremies. De verzekerde krijgt
van Menzis een brief waarin deze een melding krijgt van het feit dat 2
maandpremies betalingsachterstand zijn opgebouwd (‘2e maandsbrief’) en wordt
gewezen op de mogelijke gevolgen. Ditzelfde geldt voor de ‘4e maandsbrief’ en de
aanmelding bij Zorginstituut Nederland wanneer een betalingsachterstand is
ontstaan ter hoogte van 6 maandpremies basisverzekering. Zie bijlage 4 voor de
brieven die Menzis stuurt.
Een verzekerde moet een ‘2e maandsbrief’ en een ‘4e maandsbrief’ hebben gehad
voordat Menzis de verzekerde kan aanmelden als wanbetaler bij ZIN. Voor
recidieven geldt dit niet.
In bijlage 4 zijn voorbeelden opgenomen van deze brieven.
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1.3 Standaard momenten in het incassotraject en (aan- en af)meldingen ZiN
Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Aanmeldingen ZiN en 4e maandsmeldingen
Herinnering

Overdracht Deurwaarder

Prolongatie

Afmeldingen ZiN en 2e maandsmeldingen
Aanmaning

(aanbieding factuur)

Menzis hanteert vaste momenten in de maand voor het incassotraject en voor de meldingen in het bestuursrechtelijke premieheffingstraject.
Zo vindt bijvoorbeeld de prolongatie (de eerste aanbieding van de premiefactuur voor die maand) plaats rond de 23ste van de maand. Alle herinneringen gaan 19 dagen na
de factuur de deur uit, dat is in de eerste week van elke maand. Afhankelijk van de vervaldatum van de factuur gaat de vordering door in het incassotraject, en volgt de
aanmaning en tenslotte de overdracht naar de deurwaarder.
Menzis maakt 2 keer in de maand meldingen aan in het bestuursrechtelijke premieheffingstraject. De 4e maandsmeldingen en de aanmeldingen worden rond de helft van
elke maand aangemaakt en de 2e maandsmeldingen en afmeldingen worden aan het eind van elke maand aangemaakt. Alleen de aanmeldingen en afmeldingen worden
verstuurd naar Zorginstituut Nederland (per 01-01-2017 CAK).

1.4 Stappen in het incassotraject (en de mogelijkheden van de klant)
In bijgevoegd schema staan in het groen de stappen in het reguliere incassotraject en aan de rechterkant in het blauw het traject van de bestuursrechtelijke premieheffing.
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Schema 1: Stappen in incassotraject en mogelijkheden klant

Regulier incassotraject Menzis*

Traject bestuursrechtelijke premieheffing Zorginstituut Nederland (ZIN)*

Betreft premie en/of eigen risico en/of eigen bijdrage

Aanmelding bij Zorginstituut zodra premieschuld basisverzekering ten hoogte van zes maandpremies

Betalingsregeling Menzis

Betalingsregeling Menzis en/of Deurwaarder (meerdere regelingen mogelijk)
e

Factuur

MSNP

2 maands-melding
(achterstand t.h.v. 2
maandpremies)

WSNP

MSNP
WSNP

Betalingsregeling Menzis

Betalingsregeling Deurwaarder
e

Herinnering

MSNP

4 maands-melding
(achterstand t.h.v. 4
maandpremies)

WSNP

MSNP
WSNP

Betalingsregeling Deurwaarder óf betalingsregeling Menzis  opschorting ZIN (afmeldreden
‘Schuld voldaan’)  eindafrekening ZIN (d.w.z. inning openstaande premie ZIN)
Betalingsregeling Menzis
Volledige betaling schuld (afmeldreden ‘Schuld voldaan’)  eindafrekening ZIN
MSNP

Aanmaning

Aanmelding ZIN**

WSNP

(achterstand t.h.v. 6
maandpremies)

Stabilisatieovereenkomst** (opschorting ZIN  hulpmiddel om invorderingsmaatregelen op te
schorten  maximaal 8 maanden
MSNP (afmeldreden ‘Schuldregeling’)  kwijtschelding bij ZIN
WSNP (afmeldreden ‘WSNP’)  kwijtschelding bij ZIN

Betalingsregeling Deurwaarder (100% betaling)

Overdracht
Deurwaarder

MSNP
WSNP
TFK (= afkoop via Deurwaarder)
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WUB: Uitstroomregeling bijstandsgerechtigden (afmeldreden ‘Schuldregeling’) 
kwijtschelding bij ZIN
* Beide trajecten lopen onafhankelijk van elkaar!
** Aanmelding ZIN heeft betrekking op premieschulden ter hoogte van zes maandpremies (nb. dit betekent
niet per definitie dat deze schuld ook binnen zes maanden is opgebouwd!).
*** Stabilisatieovereenkomst (SOVK): hulpmiddel om de invorderingsmaatregelen tijdelijk (max. 8
maanden) op te schorten voordat een MSNP of WSNP tot stand komt. Zie bijlage 1.
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2. Wat kan de klant doen bij wanbetaling van de zorgpremie?
2.1 Betalingsregeling treffen
Bij betalingsachterstanden kan met Menzis een regeling worden getroffen op een aantal manieren:
a. Website Menzis (pagina voor het verzenden van een verzoek via e-mail) of MijnMenzis, inloggen met DigiD;
b. Telefonisch contact met de klantenservice, telefoonnummer 088 222 40 40.
c. Als Menzis de premie heeft overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, kan met de deurwaarder contact opgenomen worden voor een betalingsregeling.
Voor de huidige betalingsregeling: zie www.menzis.nl/klantenservice/betaling-zorgpremie/betalingsregeling of bijlage 1. In sommige gevallen (bijvoorbeeld deelnemers
WUB) zijn maatwerkafspraken mogelijk.
2.2 Stabilisatie overeenkomst (SOVK) sluiten
Dit is een hulpmiddel om de invorderingsmaatregelen tijdelijk op te schorten voordat er een MSNP of WSNP tot stand komt. Het betekent een opschortfase van maximaal 8
maanden. De getekende stabilisatieovereenkomst kan op elk moment opgestuurd worden. Deze kan alleen gebruikt worden als voortraject gekoppeld aan het tot stand
komen van een regeling (MSNP/WSNP). De verleiding is groot om de overeenkomst altijd in te sturen, omdat dan de bronheffing kan worden voorkomen of opgeschort.
Dat is echter niet de bedoeling. De stabilisatieovereenkomst dient alleen naar de Zorgverzekeraars te worden gestuurd wanneer de reële inschatting kan worden gemaakt
dat er binnen acht maanden duidelijkheid is over het bereiken van een akkoord met alle schuldeisers. Concreet betekent dit, dat er ongeveer vier maanden gebruikt
kunnen worden voor de stabilisatiefase en ongeveer vier maanden voor het bereiken van een algemeen akkoord. Daarnaast is het alleen zinvol om de
stabilisatieovereenkomst in te sturen, wanneer binnen zes weken de betaling van de maandelijkse premie hervat kan worden. Wanneer deze voorwaarde niet nagekomen
wordt, of wanneer de termijn van acht maanden wordt overschreden, zal de Zorgverzekeraar doorgaans niet meer meewerken aan een minnelijke regeling. De
stabilisatieovereenkomst kan slechts éénmaal per debiteur worden ingestuurd en moet daarom zorgvuldig worden gebruikt. Link:
http://www.nvvk.eu/images/informatie%20t.b.v.%20gebruik%20stabilisatieovereenkomst.pdf. Meer informatie over schuldhulpverlening in bijlage 2.
2.3 MSNP
Een traject voor minnelijke schuldhulpverlening wordt aangeduid met MSNP (Minnelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen). Een schuldhulpverlener probeert in dit geval
zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te komen over betalingsregelingen met alle schuldeisers. Vaak wordt hierbij een maandelijks te betalen bedrag
overeengekomen. Er wordt gestreefd naar een looptijd van 36 maanden, waarna de schuldenaar schuldenvrij is.
2.4 WSNP
Een traject voor wettelijke schuldhulpverlening wordt aangeduid met WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Dit wordt ook wel een wettelijk traject
genoemd. Deze weg wordt ingeslagen indien een minnelijk traject niet tot stand kon komen, vaak doordat geen overeenstemming bereikt kon worden met alle
schuldeisers. In dit geval kan wettelijke schuldsanering aangevraagd worden waarbij een rechter een WSNP-bewindvoerder aanwijst die erop toeziet dat de te betalen
bedragen worden voldaan. De looptijd van een WSNP traject is altijd 36 maanden. Hierna is de schuldenaar schuldenvrij (‘schone lei’).
2.5 TFK oftewel afkoop schuld bij de deurwaarder
Hiermee wordt bedoeld het afkopen van de schuld met een bepaald bedrag (Tegen Finale Kwijting). De verzekerde dient dit verzoek in bij de deurwaarder. Dit is een optie
die buiten de MSNP afgesproken kan worden.
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3. Wat kan de gemeente doen bij wanbetaling van zorgpremie?
3.1 Algemeen: ter voorkoming
In het Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten 1 wordt een aantal technische interventies beschreven voor de groep huishoudens die (nog) niet in de
bestuursrechtelijke premieheffing zitten, maar wel risico lopen om in te stromen. De belangrijkste interventies voor deze groep zijn:
1. Premie inhouden op de uitkering en doorbetalen aan de zorgverzekeraar
2. Herverzekeren van het eigen risico
3. Vooraf of achteraf gespreid betalen van het eigen risico
4. Budgetbeheer
5. Beschermingsbewind
6. Budgetbegeleiding en budgetmaatjes (niet in Productenboek)
Premiedoorbetaling wordt al langer ondersteund door Menzis via borderelbetaling en vanaf 2017 ook via individuele doorbetaling (zorgmodule Centric). Het herverzekeren
van het eigen risico is ook mogelijk sinds 2015, gekoppeld aan 1 of meerdere GarantVerzorgd pakketten. Verzekerden kunnen bij een rekening voor het eigen risico altijd
aangeven deze gespreid te willen betalen (achteraf). Vanaf 2017 wordt het ook mogelijk om vooraf aan te geven het eigen risico gespreid te willen betalen. Dit gaat in 10
maandelijkse termijnen, startend in maart. Verzekeren kunnen dit aanvragen via MijnMenzis (met DigiD) of telefonisch via de klantenservice. Voor een uitgebreide
beschrijving van deze (en andere) instrumenten verwijzen we naar het Productenboek. Niet opgenomen in het Productenboek maar wel noemenswaardig is de inzet van
professionele budgetbegeleiding of vrijwillige coaching (budgetmaatjes) van bijvoorbeeld Humanitas. In diverse gemeenten worden deze succesvol ingezet in kortdurende
of langdurende begeleiding van kwetsbare burgers.
3.2 Bij signalering wanbetaling zorgpremie
3.2.1

Wat mag in het kader van gegevensuitwisseling?
Eind 2015 is in de Regeling zorgverzekering een nieuw artikel 7b.1 ingevoegd. Hierin staat omschreven welke gegevens gemeenten en zorgverzekeraars mogen
uitwisselen in het kader van enerzijds het voorkomen en anderzijds het oplossen van betalingsachterstanden uit de zorgverzekering. Te concluderen valt dat er vrij veel
mogelijk is! Zie voor meer informatie over deze regeling het nieuwsitem dat BS&F hierover heeft geschreven.

3.2.2

Wat kan de gemeente doen met de achterstandslijsten?
Menzis verstuurt meestal rond de 10de van de maand een overzicht met de laatste status van Garant verzekerden die een 2de maands- of een 4de maandsbrief hebben
ontvangen. Het kan ook zijn dat een gemeente overzichten ontvangt van ZIN. Let op: deze lijsten van ZIN bevatten niet alleen Menzis-wanbetalers maar alle inwoners
met betalingsachterstand die bij ZIN bekend zijn! In bijlage 3 is een voorbeeld opgenomen van een Menzis-lijst en een legenda met uitleg over de achterstandenlijst,
met het telefoonnummer dat beschikbaar is voor individuele klantvragen vanuit de gemeente.

1

Van dr. Jungmann (Social Force) en drs. Werksma (BS&F), oktober 2013. Zie www.bsenf.nl/menzis
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Wat kan de gemeente doen met de achterstandslijsten:
Gemeenten kunnen opteren voor een actieve benadering (vroeg erop af) via maatschappelijk werk/wijkteam of schuldhulpverlening. Hieronder enkele voorbeelden:
-

In de Vroeg Eropaf! Aanpak in Amsterdam wordt telefonisch contact gelegd en eventueel een huisbezoek afgelegd om de oorzaak van de betalingsachterstand te
bespreken, een plan van aanpak op te stellen en indien nodig te verwijzen naar schuldhulpverlening.

-

In een pilot in Twente kregen verzekerden met 2 maanden achterstand van Menzis een uitnodiging voor een financiële scan uitgevoerd door de Stadsbank Oost
Nederland. In veel gevallen zijn betalingsregelingen getroffen en een lichte vorm van budgetbeheer toegepast om toekomstige betalingen veilig te stellen.

-

Doetinchem is gestart met een pilot Vroegsignalering, waarbij alle inwoners met betalingsachterstand actief worden benaderd door de buurtcoach.

-

Enschede gaat in samenwerking met Menzis alle jongeren tussen 18-27 jaar die betalingsachterstand hebben opgelopen een budgetcursus aanbieden, en indien
nodig begeleiding erna (gehele project betreft ook de jongeren die aan de uitstroomregeling deelnemen). Tevens overweegt deze gemeente om een licht
budgetbeheer regime te koppelen aan deze groep.

-

De intergemeentelijke sociale dienst voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum heeft een preventieve aanpak ontwikkeld in samenwerking met de
Volkskredietbank, waarbij bij de intake voor een gemeentelijke voorziening (ook de collectieve zorgverzekering) al aandacht is voor de financiële situatie van de
betrokkene en naar aanleiding van de intake of op doorverwijzing al een gesprek plaats vindt met een “financieel specialist” van de gemeente. Deze financieel
specialist is ingehuurd vanuit de Volkskredietbank.

-

Bij de gemeente Arnhem loopt momenteel het project “Vroeg erop af”. Deels op de leest geschoeid zoals de eerder begonnen “Amsterdamse” aanpak. Het Bureau
Krediet Registratie (BKR) heeft van de minister een uitzonderingspositie gekregen om voor gemeenten in kaart te gaan brengen welke schulden een inwoner van
de betreffende gemeente heeft. Deze schulden kunnen bij diverse bedrijven/instellingen bestaan. Denk hierbij aan woningcorporaties, zorgverzekeraars,
energieleveranciers, etc. Deze instanties leveren informatie aan bij het BKR en zij creëren een overzicht exclusief voor een specifieke gemeente waarop men dan
actie kan ondernemen. Een spin off van dit project is de actie “Eerder erop af” met dezelfde informatie maar dan onderzoek naar vroeg-signalering. De verkregen
data uit “Vroeg erop af” wordt geanalyseerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht om patronen en/of signalen te herkennen om eerder actie te ondernemen
naar specifieke doelgroepen.

3.3 Na overdracht aan Zorginstituut (o.a. WUB-aanpak)
Zodra iemand ondanks de 2e en 4e maandsbrieven toch een betalingsachterstand heeft opgebouwd van een bedrag ter hoogte van 6 maandpremies wordt deze door
Menzis aangemeld bij ZIN. Hiermee treedt de bestuursrechtelijke premieheffing in werking (zie voor meer informatie paragraaf 1.2). Vanuit gemeenteperspectief kan de
groep personen die in de bestuursrechtelijke premieheffing zit in twee groepen worden verdeeld:
1. Groep met een bijstandsuitkering (par. 3.3.1): WUB-aanpak
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2.

Groep met een ander inkomen (par. 3.3.2: bv. loon, pensioen, overige uitkeringen): reguliere uitstroomredenen

Hieronder komt voor beide groepen aan de orde welke aanpak gemeenten kunnen volgen om deze personen uit de bestuursrechtelijke premieheffing en in het reguliere
premieregime te krijgen.
3.3.1

Groep met een bijstandsuitkering: WUB-aanpak
Voor de groep met een bijstandsuitkering kan de zogenaamde ‘WUB-aanpak’ gevolgd worden. WUB staat voor Werkgroep Uitstroom Bijstandsgerechtigden. In deze
werkgroep is een aanpak ontwikkeld om bijstandsgerechtigden duurzaam te laten uitstromen uit het bestuursrechtelijk premieregime. Dit gebeurt door een
samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar. Wanneer iemand in aanmerking komt voor minnelijke (MSNP) of wettelijke schuldhulpverlening (WSNP) dan
heeft een dergelijke regeling voorkeur op de WUB-aanpak, aangezien daarbij alle schuldeisers worden meegenomen en niet alleen de zorgverzekeraar.
De WUB-aanpak (art. 6.5.5 Regeling zorgverzekering) kent de volgende eisen voor succesvolle uitstroom:
De deelnemer ontvangt een bijstandsuitkering;
De deelnemer stemt bij aanvang in met de regeling (bijvoorbeeld door een brief met opt-out);
De bijstandsuitkering heeft ten minste 12 aaneengesloten maanden gelopen of de schuld bedraagt minder dan € 600;
Deelname aan de gemeentelijke collectiviteit (wanneer men niet verzekerd is bij het concern waartoe de verzekeraar van de gemeentelijke collectiviteit
behoort hoeft men strikt genomen niet over te stappen, wel wordt de uitvoering hierdoor bewerkelijker);
De gemeente houdt gedurende maximaal 36 maanden in op de bijstandsuitkering en betaalt door aan de zorgverzekeraar:
o de premie voor de gemeentelijke collectiviteit
o het overeengekomen aflossingsbedrag (standaard €35 per maand)
Het verplicht eigen risico is verzekerd of wordt gespreid betaald dan wel tijdig betaald;
Deelnemers hebben geen vrijwillig eigen risico (dit is binnen de gemeentelijke collectiviteit standaard het geval);
Wanneer men tijdens de looptijd uitstroomt uit de bijstandsuitkering betekent dit niet dat de regeling eindigt: als vanaf dat moment zelf zorg wordt gedragen
voor de betaling van premie en aflossing loopt de regeling gewoon door;
Na maximaal 36 maanden (eerder als de schuld bij de verzekeraar eerder is afgelost) scheldt de zorgverzekeraar een eventueel resterende restschuld kwijt.
Een eventueel openstaande betalingsachterstand bij ZIN (doordat ofwel broninhouding niet lukte of een acceptgiro niet betaald is) wordt eveneens
kwijtgescholden.
In het kort brengt de WUB-aanpak hiermee de volgende voordelen met zich mee voor de deelnemer:
Bij aanvang van de regeling directe uitstroom uit het (verhoogde) bestuursrechtelijke premieregime
Herstel van de aanvullende verzekering als onderdeel van deelname aan de gemeentelijke collectiviteit, waardoor weer een beroep gedaan kan worden op
belangrijke kostensoorten als fysiotherapie, brillen en tandheelkunde
Gespreide betaling dan wel verzekering van het verplicht eigen risico
Collectiviteitskorting
Aflossing van de openstaande schuld bij de zorgverzekeraar
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-

Kwijtschelding van alle eventueel resterende schuld bij zowel de zorgverzekeraar als ZIN

Gemeenten en zorgverzekeraar sluiten een modelovereenkomst waarin de werkafspraken zijn vastgelegd zodat partijen weten wat is afgesproken en wat zij onderling
kunnen verwachten van elkaar. Alle zorgverzekeraars hebben aangegeven de modelovereenkomst te zullen uitvoeren. De modelovereenkomst inclusief toelichting en
voorbeeldbrieven is te vinden onder www.bsenf.nl/menzis.
Gemeenten die aan de gang willen met de WUB moeten er rekening mee houden dat het extra capaciteitsinzet van gemeente en zorgverzekeraar vraagt. Er is een
capaciteitsplanning opgenomen (o.b.v. ervaring pilot Enschede) in het Stappenplan Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden. Zie onder voor schema 2 voor het
format van de planning. In bijlage 5 is het stappenplan opgenomen. Deze is ook te vinden op de website. Menzis hanteert zelf ook een capaciteitsplanning, het kan dus
even duren voor de gemeente kan starten.
3.3.2

Groep met een ander inkomen (bv. loon, pensioen, overige uitkeringen): reguliere uitstroomredenen
De groep zonder een bijstandsuitkering komt niet in aanmerking voor de WUB-regeling. Deze groep kan gebruik maken van de reguliere uitstroomredenen die gelden
bij de bestuursrechtelijke premieheffing. Zie hiervoor schema 1 op pagina 6 (rechts van het onderste blauwe vak staan de uitstroomredenen). Sinds juli 2016 is een
nieuwe uitstroomreden toegevoegd: een betalingsregeling met alleen de zorgverzekeraar. Een dergelijke betalingsregeling leidt dus meteen tot uitstroom. Nadeel
hiervan ten opzichte van de WUB-regeling is dat ZIN wel overgaat tot eindafrekening van eventueel niet-betaalde bestuursrechtelijke premie. Dit is bij de WUBregeling niet het geval aangezien daarbij ook ZIN tot kwijtschelding overgaat. Daarom heeft bij bijstandsgerechtigden de WUB-regeling de voorkeur.
Zodra men is uitgestroomd kan ook deze groep deelnemen aan de gemeentelijke collectiviteit (mits verzekerd bij de contractverzekeraar, want zolang men nog een
betalingsachterstand/betalingsregeling heeft kan men niet overstappen op basis van de Zorgverzekeringswet).

Voor contact met afdeling debiteuren Menzis voor individuele klantvragen met betrekking tot de
achterstandslijst: Tel: 050 585 1650.

Voor meer informatie en alle relevante stukken, verwijzen we u graag naar:
www.bsenf.nl/menzis
Inlog:
menzis-gemeente
Wachtwoord:
menzis
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(vervolg op volgende pagina)
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Bijlage 1 Betalingsregeling Menzis
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Bijlage 2: Processchema Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl van de NVVK

Toelichting op het Processchema Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl van de NVVK
De doorloop van de afzonderlijke producten is gebonden aan termijnen die al dan niet verplicht door de leden van de NVVK moeten worden gehanteerd. Hieronder een beknopte
uitleg van de afzonderlijke producten van de NVVK met de bijbehorende termijnen:
-

na aanmelding van een klant bij de schuldhulpverlening wordt door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bepaald dat een gesprek met de desbetreffende klant binnen 4
weken moet hebben plaatsgevonden. In crisissituaties (woningontruiming, afsluiting gas/ water/ elektriciteit of ontbinding zorgverzekering) is deze termijn vastgesteld op 3
werkdagen.

Versie 1.0 november 2016
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-

-

-

-

-

Na aanmelding volgt de intakefase, waarin de gehele situatie van de klant in beeld wordt gebracht. De intakefase eindigt met een plan van aanpak waarin de te nemen
stappen om tot stabilisatie en het aanpakken van het schuldenpakket worden weergegeven.
Een Stabilisatietraject duurt in principe 4 maanden. Doel is de inkomsten en uitgaven van de klant in evenwicht te brengen. In de praktijk doelt de Stabilisatie erop een klant
voor te bereiden op het regelen van de schulden middels 100%-regelingen dan wel een schuldregeling.
Betalingsregeling en Herfinanciering zijn twee producten waar de klant wordt ondersteund en bemiddeling plaatsvindt richting de schuldeisers zodat 100% betaling kan
plaatsvinden. In principe zijn voor beide producten looptijden voorzien van 36 maanden. Deze termijn kan in voorkomende gevallen tot maximaal 5 jaar worden uitgebreid
waarbij wordt geadviseerd dan extra financiële ruimte voor de klant in te bouwen.
Het tot stand komen van een schuldregeling neemt in principe 120 dagen in beslag. Dit gerekend vanaf het moment van ondertekening van de schuldregelingsovereenkomst.
Het betreft een richtlijn, afwijkingen naar boven of beneden zijn mogelijk. Veel is te herleiden tot het feit dat in deze fase aan alle betrokkenen wordt gevraagd alle
noodzakelijke informatie aan te leveren en is de schuldhulpverlening dus van derden afhankelijk voor wat betreft de doorlooptijd van de 120 dagen.
Bij saneringskredieten of schuldbemiddeling komt door bemiddeling van de schuldhulpverlening een voorstel richting de schuldeisers tot stand. Dat voorstel zal een
percentage dekken van de totale vordering. Schuldeisers worden gevraagd na afloop van de looptijd “finale kwijting” te verlenen. De schuldenaar is hierna schuldenvrij te
beschouwen. Beide producten kennen een looptijd van 36 maanden. In geval van een saneringskrediet wordt het aangeboden percentage in één keer aan de schuldeisers
uitbetaald, middels een lening door de schuldhulpverlenende organisatie (kredietbank). Deze zal daarna als enige schuldeiser optreden. In geval van een schudbemiddeling
spaart de klant maandelijks ten bate van schuldeisers en vindt periodieke uitbetaling plaats. De schuldhulpverlenende instelling zal erop toezien dat de aflossingen volledig en
op tijd binnenkomen en worden uitbetaald.
Budgetbeheer, Budgetcoaching, beschermingsbewind zijn aanvullende producten van NVVK leden. Deze producten kunnen op zichzelf worden aangeboden maar ook in
combinatie met een regeling voor wat betreft de schulden. Voor deze producten zijn geen vaste termijnen van toepassing.
o Budgetbeheer omvat het uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn het inkomen van een klant op een verantwoorde wijze te beheren en bepaalde betalingen te
verrichten. Doel is geen verdere achterstanden of problemen te laten ontstaan.
o Budgetcoaching omvat activiteiten die de klant vaardigheden aanleren zodat in toekomst achterstanden en schulden worden voorkomen. Hiertoe behoren ook allerlei
cursussen die leden aan klanten aanbieden.
o Beschermingsbewind beoogt het vermogen van personen te beheren die daartoe niet in staat zijn. Het gaat dan om personen die met aanzienlijke lichamelijke of
geestelijke gebreken kampen. Beschermingsbewind wordt door een rechter uitgesproken. Sommige NVVK-leden voeren zelf beschermingsbewind uit.
Flankerende hulp betreft vormen van hulpverlening die door andere specialistische organisaties wordt uitgevoerd. Denk aan de GGZ, maatschappelijk werk, jeugdzorg, etc. In
de meeste gevallen zal de schuldhulpverlenende organisatie hiertoe samenwerken met externe partners omdat deze vormen van hulpverlening “in huis” niet worden gevoerd.
Duurzame Financiële Dienstverlening beoogt klanten over langere termijnen financieel te begeleiden wanneer alle bovenstaande opties niet openstaan. Doel is in eerste plaats
de financiële en maatschappelijke positie van een klant niet verder te laten verslechteren, de klant in financieel opzicht niet geheel te laten “afglijden”. Voor DFD geldt geen
specifieke termijn. Wel wordt beoogt een klant op termijn alsnog in een regulier traject onder te brengen en wordt dit halfjaarlijks door de schuldhulpverlenende organisatie
opnieuw bezien.

Niet in dit schema opgenomen is schuldhulpverlening aan ondernemers. Hierbij wordt - bij voorkeur met behoud van onderneming - gewerkt aan schuldregelingen voor schulden
die voortkomen uit het bedrijf. In de praktijk komen alleen kleinere ondernemingen of zzp’ers hiervoor in aanmerking. De looptijd is in principe 36 maanden maar in verband met
de bepalingen van de BBOZ kan deze termijn tot 5 jaar worden verlengd.
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Collectiviteit contract oms
Polisnummer
BSN zorgclient
Datum geboorte zorgclient
Voorletters zorgclient
Geslacht zorgclient
Voorvoegsels zorgclient
Achternaam zorgclient
Straatnaam zorgclient
Huisnummer & toev. zorgclient
Postcode zorgclient
Woonplaats zorgclient
Land zorgclient
Merk

S
T
U
V

Verzonden 2MM
Verzonden 4MM
Verzonden aanmelding
SOVK
Verzonden in de periode DD-MM-JJJJ / DD-MM-JJJJ

R

TOTAAL openstaand

Openstaand OVERIG extern

Openstaand OVERIG Intern

Openstaand PREMIE extern

Openstaand PREMIE intern

A

Collectiviteits nr (extern)

Bijlage 3: Achterstandslijsten Menzis

Kolommen

W

NB Zie legenda op volgende pagina!
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Legenda
Titel Kolom

Omschrijving

Collectiviteits nr (extern)
Collectiviteit contract oms
Polisnummer
BSN zorgcliënt
Datum geboorte zorgcliënt
Voorletters zorgcliënt
Geslacht zorgcliënt
Voorvoegsels zorgcliënt
Achternaam zorgcliënt
Straatnaam zorgcliënt
Huisnummer & toev. zorgcliënt
Postcode zorgcliënt
Woonplaats zorgcliënt
Land zorgcliënt
Merk
Openstaand PREMIE INTERN
Openstaand PREMIE EXTERN
Openstaand OVERIG INTERN
Openstaand OVERIG EXTERN
TOTAAL openstaand
Verzonden 2MM
Verzonden 4MM
Verzonden aanmelding
Afmelding
SOVK
Verzonden in de periode DD-MM-JJJJ / DD-MM-JJJJ

BSN Nummer verzekerde
Geboortedatum verzekerde
Voorletters verzekerde
Geslacht verzekerde
Voorvoegsel verzekerde
Achternaam verzekerde
Straatnaam verzekerde
Huisnummer + eventueel toevoeging
Postcode verzekerde
Woonplaats verzekerde
Land woonachtig verzekerde
Zorgverzekeraar
Totale interne achterstand premie op peildatum XX
Totale externe achterstand premie op peildatum XX ( Deze vorderingen zijn in behandeling bij onze deurwaarder)
Totale interne achterstand overig op peildatum XX
Totale externe achterstand overig op peildatum XX ( Deze vorderingen zijn in behandeling bij onze deurwaarder)
Totale achterstand op peildatum XX
De datum dat de 2 maandsbrief verzonden is aan de verzekerde
De datum dat de 4 maandsbrief verzonden is aan de verzekerde
De datum dat de klant is aangemeld bij Zorginstituut Nederland
De datum dat de klant is afgemeld bij Zorginstituut Nederland
De datum dat de SOVK verzonden is aan de verzekerde
Totale periode wanneer de brieven verzonden zijn

Algemeen:
1. Openstaande bedragen kleiner dan € 10 tonen we niet in deze lijst.
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2.

3.
4.
5.

Schuldregelingen zoals MSNP/WSNP of een regeling bij de deurwaarder kunnen wij nog niet in deze lijst opnemen. Het kan dus zijn dan iemand met een schuld alleen een
2e maandsbrief heeft ontvangen. Dit komt dan omdat er een schuldregeling is afgesproken die zorgt dat het ZIN proces niet verder doorgaat zolang de schuldregeling nog
van kracht is.
LET OP: Er kunnen verzekerden zijn in de lijst die een 2e maandsbrief of 4e maandsbrief hebben ontvangen of aangemeld zijn bij ZIN maar geen schuld hebben. Dit zijn
medeverzekerden. De schuld staat dan bij de hoofdverzekerde/polishouder.
Eventuele nog te betalen termijnen betalingsregelingen voor eigen risico zijn niet in deze lijst opgenomen. Eventuele openstaande termijnen betalingsregelingen voor
premie zijn WEL in deze lijst opgenomen.
Voor individuele klantvragen: Menzis afdeling debiteuren telefoonnummer: 050 585 1650.
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Bijlage 4: Brieven die Menzis stuurt bij herinnering, aanmaning, 2de en 4de maandsmelding
Herinnering
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Aanmaning
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2e Maandsbrief hoofdverzekerde
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2e Maandsbrief meeverzekerde
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4e Maandsbrief hoofdverzekerde
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4e Maandsbrief meeverzekerde
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Bijlage 5 Stappenplan Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden
Fase 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fase 2
1.

2.

3.

c.
4.

5.

BS&F

Betreffende Gemeente doet verzoek aan Menzis om deel bijstandsgerechtigde uit te laten stromen
uit de bestuursrechtelijke premieheffing (BPH).
Menzis levert de wanbetalers aan in de betreffende gemeente. In deze fase alleen de aantallen. Geen
verdere informatie.
De Gemeente vraagt akkoord aan wethouder en geeft ‘groen licht’ aan Menzis.
Start werkgroep Menzis/gemeente (bijlage 5a) en maken overall planning.
Maken capaciteitsplanning en bepalen rollen, taken en mandaten.
Doorlopen gehele planning met alle betrokken afdelingen Menzis en gemeente.
Gezamenlijk in werkgroep bepalen wat er in de overeenkomst staat.
Ondertekening overeenkomst Menzis en Gemeente.

Menzis levert nogmaals bestand aan met alle wanbetalers uit de gemeente. Nu met alle benodigde
informatie;
a. NAW, Totaal betalingsachterstand, enz.
b. Menzis markeert de verzekerden die onder 1 polis vallen. Alle verzekerden op 1 polis moeten
opgeschort worden om mee te kunnen doen aan de regeling.
c. In de mail wordt uitleg gegeven over het bestand.
d. Het bestand betreft verzekerden met een Menzis Basis verzekering.
e. Verzekerden met een Menzis Basis Vrij of Voordelig kunnen wel deelnemen aan de WUB
maar niet aan de gemeentelijke collectiviteit.
Gemeente selecteert wie uit dit bestand een bijstandsuitkering ontvangt;
a. Gemeente bepaalt of de uitkering voldoende stabiel en toereikend is voor wordt geacht om
in beginsel in aanmerking te komen voor uitstroom.
b. Gemeente let op een gezinsuitkering en neemt in de beoordeling mee wie bij Menzis samen
op 1 polis staan. Dit om te beoordelen of er voldoende uitkering is om de premie en aflossing
samen te kunnen betalen aan Menzis.
c. Gemeente maakt onderscheid in bijstandsuitkeringen met en zonder derdenbeslag en
bepaalt of maatwerk nodig is voor de groep met derdenbeslag.
d. Gemeente geeft door aan Menzis wie in aanmerking komt.
Gemeente maakt afspraken met Menzis over het pakket, het eigen risico en de gemeentelijke
bijdrage;
a. Gemeente geeft aan welk pakket (of pakketten) aan de verzekerde wordt aangeboden.
b. Gemeente geeft aan of het eigen risico voor de deelnemers verzekerd wordt.
Gemeente bepaalt de bijdrage aan deze verzekering en geeft dit door aan Menzis.
Gemeente en Menzis maken werkafspraken over signalering tussen beide partijen en klant gedurende
de looptijd van de regeling;
a. Gemeente markeert de deelnemers aan de uitstroomregeling bij ‘niet betaalbaar lijsten’ met
vlaggetje of tekst.
b. Gemeente voert apart component op voor de aflossing (5WUB gevolgd door 9 cijferig BSN
nummer).
c. Gemeente neemt totaal aflossingsbedrag op in de uitkeringsadministratie.
d. Gemeente heeft in geval van niet betaalbaar stelling op de reguliere boekingsdatum extra
tijd om alsnog te innen, tot moment x.
e. Gemeente geeft uiterlijk per moment x door aan Menzis: uitkering stopt of er vindt een
nabetaling plaats (altijd een individuele nabetaling)
f. Gemeente geeft bij beëindiging uitkering aan Menzis door: reden beëindiging, einddatum
uitkering, en tot welke datum ingehouden voor de WUB.
g. Na beëindiging WUB kan de verzekerde niet meer deelnemen aan de WUB.
Gemeente maakt afspraken met de Menzis over de planning en over de communicatie richting
doelgroep.
a. Hoeveel verzekerden worden er aangeschreven?
b. In welke stappen worden de verzekerden aangeschreven?
c. Wat wordt er gecommuniceerd aan verzekerde?
Versie 2.0
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d.
e.
Fase 3
1.
2.
3.
4.

5.
Fase 4
1.

2.

Fase 5
1.

2.
3.

Gemeente maakt conceptbrieven doelgroep en Menzis reageert op de concepten.
Gemeente geeft door aan Menzis wanneer de brieven worden verstuurd.

Indien gewenst nogmaals een definitieve uitdraai van de wanbetalers richting gemeente.
Gemeente communiceert met de personen die in aanmerking komen voor de uitstroomregeling en
doet een aanbod met daarin de uiterlijke datum om het aanbod af te wijzen.
Betrokkenen stemmen in met het aanbod (niet reageren is meedoen) of wijzen het af.
a. Alle vragen naar aanleiding van de brief worden beantwoord door de gemeente.
Informeren deurwaarders en schuldeisers over de WUB tbv de groep met derdenbeslag:
a. Menzis informeert haar deurwaarders;
b. Indien nodig informeert Gemeente bij derdenbeslag deurwaarder(s) en schuldeisers, zoals
bijvoorbeeld woningcorporatie en energieleverancier.
Informeren bewindvoerders over beëindiging premiebetaling aan ZiNL of CJIB na start van de WUB.

Gemeente meldt Menzis welke bijstandsgerechtigden meedoen aan de uitstroomregeling
a. Aanlevering van de verzekerden altijd voor de eerste dag van de nieuwe maand.
Bijvoorbeeld: opschorten per 01-6-2016 is aanleveren uiterlijk per 01-05-2016;
b. Menzis muteert de wijzigingen op de polis.
c. De deelnemers worden op een apart contractnummer geplaatst.
Gemeente controleert de uitgevoerde betalingen en aflossingen en communiceert hierover met
Menzis.

Menzis informeert het Zorginstituut (ZiNL) over de datum van opschorting van de Bestuursrechtelijke
premieheffing.
a. Menzis verwerkt betalingsregeling in de administratie;
b. Betreft een opschorting met reden ’goede betaler’;
c. Mutatie Goede Betaler in de eerste 2 weken van de maand zodat met de tussentijdse
afmeldingen de opschorting wordt doorgegeven. Hiermee voorkomen we een dubbele
aanbieding van de premie;
i. Er kan een overlap ontstaan in de premie aanbieding bij de mutatie van de goede
betaler in onze administratie. Als dit in de laatste 2 weken van de maand gebeurt,
dan zal het Zorginstituut de premie van de maand erop al geïncasseerd hebben via
de bron.
Gemeente stopt met ingang van dezelfde datum de inhouding van de bronheffing.
Gemeente zet deze om in een inhouding van de premie en het aflossingsbedrag.

Wat is het verloop in de bronheffing voor verzekerde? Zie hieronder;
Start  Mutatie ‘goede betaler’  bevestiging goede betaler Zorginstituut Nederland  na einde duur van
regeling (36 maanden) mutatie MSNP  Zorginstituut Nederland bevestigt de afmelding (dit is een definitieve
afmelding)  Menzis boekt restschuld af  Zorginstituut verleent kwijtschelding van de schulden.
Fase 6
1.
2.
3.
4.
5.

BS&F

ZiNL informeert betrokkene over de opschorting van de inning van de bestuursrechtelijke premie.
Menzis monitort de uitval en rapporteert hierover aan gemeente.
Menzis stuurt wekelijks overzicht van deelnemers met betalingsachterstand eigen risico/eigen
bijdragen.
Gemeente monitort op inzet en resultaat bij dreigende uitval en achterstand betaling eigen risico.
Gemeente geeft wekelijks door of er wijzigingen zijn die reden geven tot beëindiging of continueren
regeling op basis van zelfbetaling. Redenen wijziging:
a. Bij detentie (over de betreffende maand heen) geldt beëindiging;
b. Bij AOW, werk, deeluitkering geldt zelfbetaling. Dit is niet van toepassing wanneer wanneer
de verzekerde vanaf datum ingang WUB al zelf moet betalen;
c. Bij faillissement kan de WUB gecontinueerd worden, tenzij gemeente anders aangeeft;
d. Bij stabilisatieverzoek gaat de WUB voor, en geldt er geen beëindiging;
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Datum: 7 oktober 2016

e.
f.

6.
7.

Fase 7
1.
2.
3.
4.
5.

Fase 8
1.

BS&F

Bij WSNP geldt beëindiging;
Bij MSNP gaat Menzis actief in gesprek met de partij en verzekerde om te bepalen wat voor
de verzekerde het beste past.
Gemeente benadert verzekerden actief (telefonisch en per brief) bij beëindiging of wijziging.
Gemeente zet aanvullende maatregelen (huisbezoek, persoonlijk gesprek op afspraak, telefonisch) in
om uitval en recidive te voorkomen.

Gemeente informeert Menzis over einde schuldregeling.
Menzis verleent na 36 maanden finale kwijting op de dan nog openstaande schuld.
Menzis informeert ZiNL dat de schuldregeling succesvol is doorlopen.
Vastleggen schuldregeling in de Menzis administratie.
Zorginstituut verleent finale kwijting op nog openstaande (opgeschorte) vorderingen op grond van de
bestaande rechtsegels van het ZiNL.

Evaluatie regeling

Versie 2.0

Datum: 7 oktober 2016

Bijlage 5a: Werkgroep
Om dit traject in goede banen te leiden, wordt per gemeente een werkgroep ingericht in fase 1.
De werkgroep start met het maken van een planning.
Naast het doorlopen van alle fasen worden op maat de volgende zaken besproken en bepaald:
 Wat is er mogelijk en wat niet?
 Aanvullende verzekeringen
 Betalingen aan Menzis
 Wie betaalt wat, wanneer en hoe? (rekeningnummers enz.)
 Wat gebeurt er bij niet betalen?
 Wie is heeft welke rol en taak in het project en welk mandaat?
 Is de achtervang goed geregeld?
De werkgroep kan bestaan uit de volgende personen/functies:
Vanuit de zorgverzekeraar:
(senior) medewerker credit management bronheffing
procesbeheerder operations
accountmanager gemeenten/afdelingshoofd creditmanagement
projectleider vanuit zorgverzekeraar (kan 1 van de bovengenoemde functionarissen zijn)
Vanuit de gemeente:
beleidsadviseur collectieve zorgverzekering
medewerker uitkeringsadministratie
functioneel applicatiebeheerder
uitvoerder/consulent
coördinator/hoofd afdeling inkomen
projectleider vanuit de gemeente (kan 1 van bovengenoemde functionarissen zijn)
Uitvoerende taken betreffen o.a.:
 Bijhouden bestand wie wel en niet meedoet
 Cliënten te woord staan die vragen hebben
 Mutaties (begin/einde regeling) doorvoeren
 Bewaking proces (waaronder bewaken boeken uitkering)
 Indien nodig contact met de cliënt (bijvoorbeeld bij niet boeken uitkering of uitstroom uit de bijstand)
 Doornemen bestand dat bij het CJIB ligt
 Contact met deurwaarders indien zij de ontstane ruimte in het beslag claimen
 Afstemmingscontact met Menzis daar waar nodig

Tijdsinvestering in uren:
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fas e 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

4-8
8-16

4-8
8-16

4-8
32-40

4-8
8-16

4-8
8-16

4-8
8-16

4-8
8-16

32-40

100

24

8

32

+/- 20

Gemeente:
Projectleider
Beleidsadviseur
Overig: Functioneel
applicatiebeheerder,
uitvoerder/consulent

BS&F
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Bijlage 5b: Tips
1.

Bijstandsgerechtigden die mee doen met de WUB en in hetzelfde jaar de AOW leeftijd bereiken:
o Verzekerde zullen per datum ingang AOW omgezet worden naar individuele betaling.
o Denk aan het kenmerk voor het aflossingsbedrag. Dit kenmerk verandert, omdat er
niet meer betaald wordt vanuit de gemeente via de borderelbetaling
o Duidelijke communicatie met de verzekerde door de Gemeente. Er zal door de
verzekerde elke maand op tijd voor vervaldatum betaald moeten worden, om te
voorkomen dat de regeling wordt beëindigd bij Menzis.
2. Bijstandsgerechtigden die op “zelfbetaling” overgaan vallen vaak uit de Regeling, neem tijdig
aanvullende maatregelen door bijvoorbeeld persoonlijk contact op te nemen.
3. Voor een berekening van de beslagvrije voet check: www.uwbeslagvrijevoet.nl.
4. Plan vooraf al tijd, en capaciteit om aanvullende maatregelen te kunnen uitvoeren bij dreigende uitval
(bijvoorbeeld omdat deelnemer het eigen risico niet betaald of eigen bijdragen)
5. Test vooraf het lijstwerk dat met Menzis wordt uitgewisseld (voor gemeenten met Centric
Zorgmodule: test de aanpassingen)
6. Bij het selecteren van de deelnemers kijk ook naar de hoogte van het uitkeringsbedrag, om zeker te
stellen dat de premie-inhouding wel mogelijk is.
7. Het is aan te raden om het eigen risico te verzekeren voor de deelnemers en (deels) te financieren als
gemeente, omdat 1 op de 4 deelnemers het eigen risico niet lijkt te betalen.
8. Organiseer een brede kennissessie binnen de gemeente om direct en indirect betrokkenen te
informeren over het project en aanpalende zaken zoals incassobeleid, wanbetaling,
bestuursrechtelijke premieheffing, rol Zorginstituut Nederland, etc..
9. Wanneer er problemen ontstaan is het van belang dat er snel opgeschaald kan worden.
10. Betrek direct bij de start van het project de uitvoering.
11. De regeling leidt niet automatisch tot gedragsverandering onder de deelnemers! Het kan niet genoeg
gezegd worden: voldoende (persoonlijke) aandacht en inzet van interventies zoals budgetcursus,
budgetmaatje, etc.
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