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Geachte eden van de Clientenraad Participatiewet, 

In deze brief willen we u informeren over de stand van zaken over de Regeling Uitstroom 

Bijstandsgerechtigden (RUB). Op 15 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd om 

de RUB per 1 januari 2023 in te zetten. 

De landelijke RUB is een drie jaar durende betalingsregeling voor mensen die een 

bijstandsuitkering ontvangen en bij het CAK als wan betalers zijn aangemeld. Dit betekent dat zij 

een betalingsachterstand van meer dan zes maandpremies hebben bij een zorgverzekeraar. De 

RUB is een regeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze 

regeling maakt het mogelijk dat inwoners met een bijstandsuitkering kunnen uitstromen uit de 

bronheffing van het CAK, schulden kunnen aflossen en zich direct weer aanvullend kunnen 

verzekeren. Drie jaar lang worden personen verzekerd vanuit de gemeentepolis (inclusief een 

regeling voor het eigen risico) en lossen ze middels een maandelijkse inhouding hun schuld af. 

Bij Menzis is de aflossing € 25,- per maand. Na drie jaar wordt de eventuele restschuld 

kwijtgescholden door de zorgverzekeraar. De RUB gaat zorgmijding tegen, hierdoor vinden de 

gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk het belangrijk om de RUB in te zetten. 

De RUB wordt allereerst voor Menzis-verzekerden ingezet, omdat dit een van de grootste 

verzekeraars is binnen de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en Menzis in deze 

gemeenten de gemeentepolis uitvoert. De RUB is bedoeld voor inwoners die langere tijd in een 

uitkeringssituatie (zullen) zitten, omdat financiele stabiliteit nodig is voor het inhouden en 

doorbetalen van de uitkering. Hierom wordt de RUB allereerst voor de doelgroep Meedoen 

ingezet. Op dit moment zijn er ongeveer 15 uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep Meedoen 

die hier voor in aanmerking zullen komen. Een schuldhulpverlener van de gemeente zal deze 



inwoners benaderen om te kijken of er ook nog behoefte is aan aanvullende hulpverlening of 

ondersteuning zoals inkomensregelingen. De RUB kan naast vroegsignalering worden ingezet. 

Wanneer de inwoner wil deelnemen aan de RUB, dan wordt deze doorverwezen naar Fijnder. 

De inwoner stemt zelf in met de RUB. De RUB wordt allereerst voor vijf jaar ingezet om zo de 

effecten goed te bezien. De Twentse gemeenten hebben positieve ervaringen met de RUB, 

waarbij de helft van de 1500 deelgenomen inwoners onlangs zijn uitgestroomd. 

Wij hopen u voor dit moment voldoende geInformeerd te hebben over de RUB. Mocht u vragen 

hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

T.A. Beijer 
Directeur 
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