
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

Als er wijzigingen zijn in regelgeving of beleid, informeert de gemeente Dalfsen u door deze nieuwsbrief. 

 In deze nieuwsbrief: 

 Wijziging zorgverzekering 

 

 Wijzigingen bijzondere 

bijstand 

 

 Regeling chronisch zieken en 

gehandicapten 

 

 Zorgtoeslag 

 

 Indexering alimentatie 

 

 Humanitas 
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Aanvullende verzekering 

De zorgverzekering kent een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is niet 

verplicht. U kunt u aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie of andere 

behandelingen. De gemeente Dalfsen stimuleert een aanvullende verzekering. Mensen met een minimuminkomen 

kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 175,- per jaar voor een aanvullende 

verzekering. U kunt een aanvraag doen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Dit formulier kunt u 

downloaden via de website www.samendoenindalfsen.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Dalfsen en dan 

sturen wij u een aanvraagformulier toe.  

 

Geen collectieve ziektekostenverzekering meer 

De gemeente Dalfsen heeft met ingang van 2020 geen collectieve 

ziektekostenverzekering meer voor de minima. De overeenkomst 

met Zilveren Kruis is stopgezet. Alle mensen die meedoen aan deze 

collectieve ziektekostenverzekering hebben in oktober hierover 

een brief ontvangen. Iedereen kan gewoon individueel verzekerd 

blijven bij Zilveren Kruis, maar u kunt ook een andere 

zorgverzekeraar uitkiezen.  

Eigen risico 

Bij de zorgverzekering geldt een eigen risico van € 385,- per jaar. 

Dit is voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, medicijnen of de eigen 

bijdrage voor een hoortoestel. Let op: was u collectief verzekerd  

bij het Zilveren Kruis dan is dit eigen risico nieuw voor u. Het eigen 

risico was namelijk meeverzekerd in het collectieve contract. 

Bijzondere bijstand en voorliggende voorziening (let op: dit is een verandering!)  

Mogelijk kunt u een vergoeding van medische kosten via de bijzondere bijstand krijgen. Het moet dan gaan om 

bijzondere en noodzakelijk kosten. Bij een aanvraag kijken wij of de kosten ook (deels) via een aanvullende 

verzekering vergoed kunnen worden. Dit noemen we een voorliggende voorziening. Bij de meest voorkomende 

aanvragen geldt als voorliggende voorziening: 

 Tandarts:   € 250,- per jaar 

 Orthodontie (bijv. een beugel): € 500,- per jaar 

 Fysiotherapie:   9 behandelingen per jaar  

http://www.samendoenindalfsen.nl/


 

 
Dit betekent dat u pas voor bijzondere bijstand in aanmerking komt als de kosten hoger of behandelingen meer zijn 

dan de genoemde bedragen/aantallen. Dit is een wijziging ten opzichte van vorige jaren. Wij gaan er dus van uit dat u 

een aanvullende zorgverzekering heeft voor deze kosten. Ook als u geen aanvullende verzekering heeft, vergoeden wij 

de eerste – op de vorige pagina genoemde – bedragen niet.  

Alimentatie  2020 

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van het 

Burgerlijk Wetboek. De Minister van Justitie bepaalt met 

hoeveel procent. Per 1 januari 2020 is dat 2,5 %. Als u 

alimentatie voor uzelf of voor uw kinderen ontvangt, moet u 

dus vanaf 1 januari 2020 2,5 % meer krijgen. U moet dit zelf 

regelen. Als u een uitkering van de gemeente Dalfsen 

ontvangt, moeten wij de hogere alimentatie korten op uw 

uitkering. 

 

Zorgtoeslag 

Als u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking 

komen voor een zorgtoeslag van de Belastingdienst. 

De maximale toeslag in 2020 is € 104,- voor een 

alleenstaande en maximaal € 199,- voor 

samenwonenden. Meer informatie kunt u vinden op 

de website van de Belastingdienst 

(www.belastingdienst.nl).  Controleert u goed of uw 

gezinssituatie  en inkomen correct is geregistreerd bij 

de belastingdienst. Dit geldt voor alle toeslagen.  

 

Contact 

Deze nieuwsbief is samengesteld door de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Dalfsen.  

Mail: samendoenindalfsen@dalfsen.nl Telefoon: 14 0259 (maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 8.30 tot 12.30 uur) 

 

Regeling chronisch zieken en gehandicapten 

Voor mensen met een laag inkomen die veel kosten hebben door een ziekte of een handicap heeft de gemeente 

Dalfsen een regeling chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een vergoeding van € 350,- per jaar. De regeling 

chronisch zieken en gehandicapten geldt voor:  

- personen met een WIA/ Wajong/ WAO-uitkering;  
- personen met een WMO-voorziening; 
- personen met een gehandicaptenparkeerkaart; 
- personen die langer dan 12 maanden (jaar van aanvraag en jaar daarvoor) onafgebroken zijn opgenomen in 

zorginstelling op grond van de WLZ of JW;  
- personen die voor het tweede jaar (jaar van aanvraag en jaar daarvoor) het wettelijk verplicht eigen risico 

volledig moeten betalen;  
- personen voor wie een behandeling noodzakelijk is voor participatie en voor die behandeling de wettelijk of 

een eigen bijdrage verschuldigd is. 
 

U kunt de vergoeding  aanvragen met het aanvraagformulier bijzondere bijstand.  

Humanitas 

Voor hulp bij het invullen van formulieren en aanvragen/controleren van toeslagen bij de belastingdienst kunt u 

terecht bij de formulierenbrigade van Humanitas. Zij zijn elke dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur in de Trefkoele+.  

 

Een voorbeeld. 

U koopt een bril voor € 350,-. 

Uw verzekering vergoedt € 100,- 

Voor eigen rekening blijft € 250,-. 

De vergoeding van de gemeente is maximaal € 150,- 

Bijzondere bijstand voor bril of contactlenzen  

(let op: dit is ook een wijziging) 

De vergoeding voor een bril of contactlenzen is 

maximaal € 150,- per 3 jaar.  Krijgt u vanuit uw 

aanvullende zorgverzekering ook een vergoeding 

voor uw bril, dan brengen wij dat in mindering op de 

kosten. In heel bijzondere situaties (bijvoorbeeld een 

oogziekte) kan de vergoeding via de bijzondere 

bijstand hoger zijn.  

 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:samendoenindalfsen@dalfsen.nl

