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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 5 januari 2005, nr. 2004-57273, tot
afkondiging van hun besluit inzake de wijziging
van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies (CAP), de toelichting op de CAP, de
toelichting op de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid en de toelichting op
de Suppletieregeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zulks in verband met de overgang
van de Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR)
naar het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren
(IZA) per 1 januari 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend,
dat hun besluit van 5 januari 2005, nr. 2004-57273, inzake
de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), de toelichting op de CAP, de
toelichting op de Regeling aanvullende voorzieningen
bij werkloosheid en de toelichting op de Suppletieregeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zulks
in verband met de overgang van de Interprovinciale
Ziektekostenregeling (IZR) naar het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren (IZA) per 1 januari 2005, luidt
als volgt:
I

in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies de volgende wijzigingen aan te
brengen.
A Artikel E.11 met opschrift wordt als volgt
gewijzigd:
het opschrift komt als volgt te luiden:
Artikel E.11 IZA-deelnemerschap
1 in het eerste en tweede lid wordt de
zinsnede ‘ziektekostenverzekering IZR‘
telkens vervangen door:
IZA-regeling;
2 in het derde lid wordt het woord ‘IZRpremie‘ vervangen door:
IZA-premie.
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B Artikel E.12 wordt als volgt gewijzigd:
1 in het eerste, tweede, vijfde en zesde lid
wordt de zinsnede ‘ziektekostenverzekering
IZR‘ telkens vervangen door:
IZA-regeling;
2 in het eerste lid wordt de zinsnede
‘krachtens die ziektekostenverzekering‘
vervangen door:
krachtens die IZA-regeling;
3 in het derde lid, onderdeel a, wordt het
woord ‘IZR-premie‘ vervangen door:
IZA- premie;
4 in het derde lid, onderdelen b, d en f,
wordt de zinsnede ‘Verordening IZR 2000‘
telkens vervangen door:
Verordening IZA/IZR 2005;
5 in het derde lid, onderdeel c, wordt de
zinsnede ‘ziektekostenverzekering IZR‘
vervangen door:
Verordening IZA/IZR 2005;
6 in het derde lid, onderdeel d, wordt de
zinsnede ‘artikelen 21, 22, 25, 26 of 27‘
vervangen door:
artikelen 23, 24, 25, 26 of 27;
7 aan het derde lid wordt, onder wijziging
aan het eind van onderdeel g van de punt
in puntkomma, een nieuw onderdeel h
toegevoegd, luidende:
h uitgaven voor geneeskundige verzorging
waarvoor een tegemoetkoming is toegekend op grond van artikel 10, vijfde
lid, van de IZA-regeling;
8 in het zesde lid wordt de zinsnede ‘krachtens deze ziektekostenverzekering‘ vervangen door:
krachtens deze IZA-regeling;

C In artikel E.13 wordt de zinsnede ‘ziektekostenverzekering IZR‘ telkens vervangen
door:
IZA-regeling;
D In artikel H.2, onderdeel e, wordt de
zinsnede ‘ziektekostenverzekering IZR‘
vervangen door:
IZA-regeling.
II

in de Toelichting op Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies de volgende
wijzigingen aan te brengen.
A De laatste volzin van de toelichting op artikel
A.6 vervalt;
B In de vierde volzin van onderen van de
toelichting op artikel D.1 wordt het woord
‘IZR- bijdrage‘ vervangen door:
IZA-bijdrage;
C De toelichtingen op de artikelen E.11, E.12 en
E.13 komen als volgt te luiden:
Artikel E.11 IZA-deelnemerschap
De Ziekenfondswet is niet van toepassing op
ambtenaren. Sinds 1 januari 2005 valt het
provinciepersoneel onder de IZA-regeling.
De IZA-regeling voorziet in een vergoeding
van de kosten van geneeskundige verzorging
waarvan de lasten via een premie collectief
door werkgevers en ambtenaren worden
gedragen. Vanuit de solidariteitsgedachte
heeft de IZA-regeling een verplicht karakter.
Alleen kleine deeltijders kunnen op vrijwillige
basis aan de IZA-regeling deelnemen. Dit
artikel geeft aan welke ambtenaar al dan niet
verplicht kan deelnemen aan de IZA-regeling.
De aanspraken en verplichtingen zijn geregeld
in een aparte verordening. Zij komen overeen
met die welke golden in de Ziektekostenregeling IZR die met ingang van 1 januari
2005 is opgeheven. Binnen de IZA-regeling
hebben de voormalige IZR-deelnemers hun
eigen voorzieningenpakket en een daarop
afgestemde eigen premie.
De verordening regelt ook de voortzetting van
het IZA-deelnemerschap en de voorwaarden
waaronder dat mogelijk is voor gewezen
ambtenaren met een (WAO-/werkloosheids/
FPU-)uitkering of met een (ABP-)pensioen en
voor nabestaanden van de IZA-deelnemer.
Artikel E.12 1%-regeling ziektekosten
Dit artikel geeft de mogelijkheid om de aan de
IZA-regeling deelnemende (gewezen) ambtenaar, dan wel aan de nabestaande, die in enige
periode van twaalf opeenvolgende maanden
meer dan 1% van het inkomen heeft besteed
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aan ziektekosten, het meerdere te vergoeden.
In aanmerking worden alleen genomen de naar
het oordeel van gedeputeerde staten in redelijkheid gedane uitgaven.
Wat onder inkomen moet worden verstaan, is
geregeld in het tweede lid. Relevant is daarbij
ook het inkomen van de onder de IZA-regeling
vallende gezinsleden van de ambtenaar. Het
derde lid bevat een aantal uitzonderingen.
Daarover het volgende:
– Ad c. Een voorbeeld ter verduidelijking.
De kosten van metalen kronen (tarief
tandarts en bijbehorende techniekkosten)
worden via IZA voor 80% vergoed. Voor
de bijbehorende techniekkosten bedraagt
de maximale vergoeding (in 2004) € 112,–.
Het normbedrag voor deze techniekkosten
is hier € 140,– (100/80 x 112). De ambtenaar
die voor de techniekkosten € 150,– betaalt
krijgt daarvan via IZA vergoed € 112,– en
kan (140 minus 112=) € 28,– meenemen
voor de 1%-regeling.
– Ad b en d. Deze uitzonderingen zien erop
dat uitgaven die niet voor vergoeding via
IZA in aanmerking komen evenmin kunnen
worden meegenomen voor de 1%-regeling.
– Ad e. De hier bedoelde uitgaven worden
via IZA volledig vergoed. Klassenverpleging
van ambtenaren onder het door IZA vastgestelde inkomensniveau wordt voor 95%
vergoed. De resterende 5% wordt niet meegenomen via de 1%-regeling.
– Ad f. Op grond van de in artikel 28 van de
Verordening IZA/IZR 2005 opgenomen
hardheidsclausule kan een tegemoetkoming worden verleend in kosten die niet
in het IZA-pakket zitten. Wat daarna nog
voor eigen rekening blijft wordt niet meegenomen in de 1%-regeling.
– Ad h. Op grond van artikel 10, vijfde lid,
van de IZA-regeling kan onder voorwaarden een tegemoetkoming worden verleend
in kosten van geneeskundige verzorging van
gezinsleden die onder de Ziekenfondswet
vallen. Die tegemoetkoming is nooit meer
dan waarop de deelnemer krachtens de IZAregeling in een dergelijk geval aanspraak had
kunnen maken. In onderdeel h is bepaald dat
hetgeen daarbij voor eigen rekening blijft, niet
kan worden meegenomen voor de 1%-regeling
ziektekosten. Het vijfde lid biedt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen aan de aan de
IZA-regeling deelnemende (gewezen) ambtenaar, dan wel aan de nabestaande, een
bijzondere tegemoetkoming toe te kennen.
Artikel E.13 Bijzondere tegemoetkoming
ziektekostenverzekering
Op grond van dit artikel kan aan de ambtenaar die niet kan deelnemen aan de
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IZA-regeling een tegemoetkoming in de
premie van een gesloten ziektekostenverzekering worden verleend. Bij vrijwillig
afzien van IZA-deelnemerschap kan geen
tegemoetkoming worden verleend.

Haarlem, 5 januari 2005.
Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
D In de paragraaf Beleidsmatige achtergronden
en uitgangspunten van de toelichting op
hoofdstuk H wordt ‘IZR‘ telkens vervangen
door:
IZA.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 21 februari 2005.
E In de toelichting op artikel H.4 wordt ‘IZR‘
telkens vervangen door:
IZA.
F Het negende gedachtestreepje in de toelichting op artikel H.7 komt als volgt te luiden:
– de bepalingen inzake IZA-deelname en
1%-regeling ziektekosten (artikelen E.11 en
E.12), welke gelden onder dezelfde voorwaarden als voor ambtenaren; gezien de
voorwaarden t.a.v. duur en omvang van
het dienstverband en t.a.v. het ABP-deelnemerschap zullen IZA en 1%-regeling
ziektekosten echter nauwelijks feitelijke
betekenis hebben voor werknemers op
arbeidsovereenkomst;
III

in de Toelichting op de Regeling aanvullende
voorzieningen bij werkloosheid de volgende
wijziging aan te brengen.
In paragraaf 3d van de algemene toelichting
worden de woorden ‘IZR-deelnemers‘,
‘IZR-premie‘ en ‘IZR‘ vervangen door achtereenvolgens:
IZA-deelnemers, IZA-premie en IZA-regeling.

IV

in de Toelichting op de Suppletieregeling bij
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid de
volgende wijziging aan te brengen.
In de toelichting op artikel 1 wordt het woord
‘IZR‘ telkens vervangen door:
IZA-regeling.

V

dit besluit in werking te doen treden een dag na
uitgifte van het provinciaal blad waarin het is
geplaatst en terug te doen werken tot en met 1
januari 2005.

VI

dit besluit af te kondigen in het Provinciaal Blad.

Afdeling: P&O
Contactpersoon: R.G. Laverman (tel. 023-5144385)
Categorie: interne regelingen
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De Provinciesecretaris van Noord-Holland.
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