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Geld Telt

Verplicht verzekerd

Net als voorgaande jaren, gaat de hele nieuwsbrief

Als je in Nederland woont, ben je verplicht een

van november over zorgverzekeringen. Wat er

basiszorgverzekering af te sluiten. Ook kinderen

verandert, waar je meer informatie kunt krijgen, welke

onder de 18 jaar zijn verzekeringsplichtig. Ouders of

collectieve verzekeringen er zijn etc. We hopen dat

verzorgers moeten zelf hun kinderen aanmelden bij hun

jullie de informatie goed kunnen gebruiken!

eigen zorgverzekeraar.

Heb je verder nog vragen, tips of ideeën, mail deze

Zij worden dan gratis meeverzekerd op de polis van de

dan naar geld.telt@pameijer.nl.

ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Wanneer je 18 jaar

Neem ook eens een kijkje op onze website

wordt moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Je

www.pameijer-geldtelt.nl.

verzekering gaat in per de eerste dag van de daarop
volgende maand. Als je bijvoorbeeld op 5 maart 18 jaar

Zorgverzekeringen

wordt, moet jij je per 1 april zelf verzekeren.

Het is weer tijd om je zorgverzekering na te lopen, of

Jongeren moeten binnen een maand na hun 18e

deze nog aansluit op de wensen en zorg die je nodig

verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Je hebt

hebt. Je kunt je zorgverzekering opzeggen tot 1

een maand de tijd om te switchen, anders ben je

januari 2018. De nieuwe zorgverzekering moet uiterlijk

automatisch verzekerd bij de verzekeraar van je ouders.

31 januari 2018 afgesloten zijn. Met terugwerkende
kracht is de ingangsdatum van de nieuwe verzekering

Boete

1 januari 2018. Let op bij het afsluiten van je nieuwe

Ben je niet verzekerd? Dan krijg je een brief van het

verzekering of je alle informatie online of per post zal

CAK. Binnen 3 maanden na het ontvangen van deze

ontvangen. Wanneer je kiest voor online, hou dit dan

brief, moet je een verzekering afsluiten. Doe je dit niet

goed in de gaten zodat je geen facturen mist en zo

dan krijg je een boete van €382,50 opgelegd. Wanneer

achterstanden opbouwt!

je binnen 3 maanden na de opgelegde boete nog steeds
geen zorgverzekering hebt afgesloten, dan krijg je nog

Wil je meer informatie over zorgverzekeringen in

een boete. Meer informatie zie:

2018, neem dan een kijkje op de volgende websites:

www.zorgverzekeringslijn.nl/onverzekerd/

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering
www.zorgverzekeringslijn.nl

Als je wel verzekerd bent, maar je de premie niet

www.zorgwijzer.nl

betaalt, kan de zorgverzekeraar je als wanbetaler

www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx

aanmelden bij het CAK . Je betaalt dan de

www.consumentenbond.nl/zorgverzekering

bestuursrechtelijke premie (deze ligt een stuk hoger dan

www.consuwijzer.nl/zorg/zorgverzekeringen/zorgverz

je normale zorgpremie) aan het CAK totdat je schuld bij

ekering-vergelijken

de zorgverzekeraar betaald is.
Klik voor meer info op:

Het kan de moeite lonen om via internet te

www.hetcak.nl/regelingen/wanbetalers

vergelijken, aangezien je bij veel zorgverzekeringen
korting krijgt als je deze afsluit via internetsites zoals
bijvoorbeeld Independer.

LET OP!
Onverzekerd zijn of je premie niet betalen kost je
heel veel geld!!!

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Zorgverzekeringslijn

Veranderingen in 2018

De zorgverzekeringslijn is een informatiepunt waar je

Elk jaar worden de basisverzekeringen en sommige

terecht kan voor informatie over de algemene

aanvullende pakketten aangepast. Kijk daarom goed in

verzekeringsplicht, de premieplicht en het voorkomen

je nieuwe polisvoorwaarden wat er voor jou verandert.

en oplossen van schulden bij de zorgverzekeraar. De

Meer weten over de veranderingen, kijk op:

zorgverzekeringslijn wordt gefinancierd vanuit het

www.rijksoverheid.nl

ministerie van Volksgezondheid. Hierdoor is de
zorgverzekeringslijn een onafhankelijke

LET OP!

informatiepunt.

Let bij het kiezen van een nieuwe

Via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644 en de

zorgverzekering altijd op je eigen persoonlijke

website www.zorgverzekeringslijn.nl kan je meer

situatie en kijk goed naar de voorwaarden. Een

informatie vinden.

zorgverzekering kan goedkoop lijken, maar als
deze niet vergoedt wat jij nodig hebt, kan het

Eigen risico

alsnog een hoop geld gaan kosten.

Het eigen risico van de basiszorgverzekering is voor
2018 ongewijzigd, namelijk € 385,- per persoon per
jaar.

Collectieve zorgverzekeringen

Dat betekent dat je elke maand € 32,10 apart zou

Mensen met een minimum inkomen of net erboven

moeten zetten om het eigen risico te kunnen betalen

kunnen via sommigen gemeenten en andere instanties

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je in één keer

een voordelige zorgverzekering afsluiten. Niet alleen

een groot bedrag moet betalen aan je

mensen met een bijstandsuitkering hebben een

zorgverzekeraar.

minimum inkomen, maar ook mensen met bijvoorbeeld
een Wajong uitkering, een AOW met een klein

Vind je het lastig om elke maand een bedrag hiervoor

pensioentje e.d. kunnen een minimum inkomen hebben.

te reserveren, dan zijn er bij sommige verzekeringen

Iedere gemeente heeft zelf zijn eigen inkomensgrens

mogelijkheden om het eigen risico vast gespreid te

voor deelname aan een collectieve zorgverzekering.

betalen. Let op; hier kunnen wel kosten voor berekend
worden! Wil je hier meer over weten neem dan

Gemeentepolis zorgverzekering met korting

contact op met je zorgverzekeraar.

Op www.gezondverzekerd.nl kun je zien welke
gemeente een gemeentepolis aanbiedt als

Soms komt het voor dat je zorgverkering nog eigen

zorgverzekering. Er zijn ook gemeenten die eigen

risico van het voorgaande jaar in rekening brengt. Als

afspraken gemaakt hebben met verzekeraars en dus

jouw zorgverzekeraar de declaratie van jouw

niet hier op vermeld staan.

behandeling in 2017 pas in 2018 ontvangt, en jij in
2018 ook voor iets anders naar het ziekenhuis moet,

Op de volgende pagina’s geven we een overzicht van

kan het zelfs voorkomen dat je in één keer het eigen

een aantal gemeente met informatie over de

risico van twee jaar moet betalen. Geef dus nog niet

gemeentepolis.

direct je gespaarde Eigen Risico van 2017 uit en
bedenk goed of je nog een rekening kan verwachten.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Capelle aan den IJssel

Hoeksche Waard

Voor minima in Capelle aan den IJssel is er de

Werk & Inkomen Hoeksche Waard heeft een collectieve

collectieve zorgverzekering van VGZ, het VGZ

zorgverzekering afgesloten met CZ. Deze geldt voor

Rotterdampakket. Bij deze verzekering krijg je 10%

inwoners van de Hoeksche Waard met een inkomen tot

korting op de basisverzekering en het eigen risico is

130% van de bijstandsnorm.

volledig meeverzekerd. Dit is voor inwoners van

Er zijn 2 pakketten en de premie is voor:

Capelle aan den IJssel met een inkomen tot 150%

Pakket Gemeenten Extra € 132,24 en voor Pakket

van de bijstandsnorm.

Gemeenten Extra Uitgebreid €140,89.

Heb je een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm,

Let Op: Bij beide pakketten wordt eerst het gehele

dan betaalt de gemeente maandelijks € 20,- mee aan

bedrag afgeschreven en de gemeente stort maandelijks

de premie. De premie bedraagt € 173,23 per maand.

€16,50 terug op je rekening. Dit betekent dat je in eerste

Meer informatie:

instantie voor Gemeenten Extra €148,74 betaald en

www.vgz.nl/capelle-aan-den-ijssel

voor Gemeenten Extra Uitgebreid €157,39.

Tel: 0800 – 401 01 05

Meer informatie:
www.gezondverzekerd.nl

Gemeente Goeree-Overflakkee

via de gemeente tel. 0886471100 of info@wi-hw.nl

De gemeente heeft een collectieve ziektekosten
verzekering afgesloten met CZ. Inwoners van de

Hellevoetsluis

gemeente met een inkomen tot 110% van de

De gemeente heeft een contract met CZ

bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag kunnen hier

Zorgverzekeringen. Om gebruik te kunnen maken van

gebruik van kan maken.

de collectieve zorgverzekering mag het inkomen niet

De premie bedraagt € 139,63 per maand.

hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.

Meer informatie:

De premie bedraagt € 155,14 met aanvullende

www.gezondverzekerd.nl

verzekering extra uitgebreid excl. bijdrage gemeente van

Tel. 14 0187

€ 30,- per maand, dus de premie bedraagt € 125,14.
Meer Informatie:

Gouda

Via het minimateam van de gemeente, tel: 14-0181

Gouda heeft een collectieve zorgverzekering
afgesloten met VGZ voor inwoners met een inkomen
tot 120% van de bijstandsnorm.
De premie bedraagt € 129,78 per maand voor het
VGZ GemeentePakket Compleet incl. €20 bijdrage
van de gemeente, en €149,18 voor het zelfde pakket
maar met afkoop eigen risico.
Meer informatie:
www.gezondverzekerd.nl/
Gemeente Gouda 14 0182
VGZ Klantenservice 0900 – 77 99 771

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Krimpen aan den IJssel

Ridderkerk

De gemeente Krimpen aan den IJssel biedt samen

De gemeente Ridderkerk biedt met CZ

met VGZ het VGZ GemeentePakket Compleet + € 0

Zorgverzekeringen en DSW zorgverzekeraar een

eigen risico aan. Inwoners met een inkomen tot 150%

collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een

van de bijstandsnorm en een vermogen dat lager is

minimum inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

dan het heffingsvrije vermogen van de belastingdienst

De premie voor DSW Basis met Aanvullend Standaard

kunnen gebruik maken van de collectieve

€ 118,75 of Basis met Aanvullend Top € 142,12 (hierbij

zorgverzekering bij VGZ. Voordeel is o.a. het

is het eigen risico afgekocht).

meeverzekeren van het wettelijke verplichte eigen

De premie voor CZ Basis met Gemeente extra

risico van € 385.- per jaar.

€ 124,94 of Basis met Gemeente extra uitgebreid

De premie bedraagt bij inkomen tot 130% van de

€ 144,53 (hierbij is het eigen risico afgekocht).

bijstandsnorm € 157,19 of inkomen van 130% tot

Meer informatie:

150% van de bijstandsnorm € 178,02 per maand.

www.ridderkerk.nl/

Meer informatie:
Via tel. 14-0180. Aanmeldformulieren zijn af te

Rotterdam

halen bij de balie van het Raadhuis en bij de

Minima in Rotterdam kunnen gebruikmaken van het

SoZaWe.

VGZ Rotterdampakket. Bij deze verzekering krijg je 10%
korting op de basisverzekering, het eigen risico is

Nissewaard

maximaal € 50,- per persoon en er zijn geen eigen

De gemeente Nissewaard heeft een collectieve

bijdragen. Dit is voor inwoners van Rotterdam met een

zorgverzekering bij CZ Zorgverzekeringen. Je kunt

inkomen tot 130% van het wettelijk minimum loon. Heb

hier gebruik van maken met een inkomen tot 130%

je een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, dan

van de bijstandsnorm. Er zijn 2 pakketten en de

betaalt de gemeente maandelijks € 10,- mee aan de

premie is voor:

premie. De premie bedraagt € 167,63 per maand.

Pakket Gemeenten Extra € 147,19 of Pakket

Meer informatie:

Gemeenten Extra Uitgebreid voor chronisch zieken of

www.vgz.nl/rotterdam

gehandicapten € 155,74.
Wanneer je minder dan 110% van de bijstandsnorm

Nieuw in 2018: vergoeding hoge zorgkosten VGZ

ontvangt krijg je €30 korting. Wanneer je 110% tot

RotterdamPakket van €150.

130% van de bijstandsnorm ontvang krijg je €20

Wanneer je als inwoner van Rotterdam in 2017 de

korting.

Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) van de

Meer informatie:

gemeente Rotterdam hebt ontvangen, en je blijft

www.gezondverzekerd.nl

verzekerd bij het VGZ RotterdamPakket, dan ontvang je

via de gemeente tel. 140181 of www.nissewaard.nl

in 2018 naast de TMZ ook een vergoeding voor hoge
zorgkosten ter hoogte van €150.
Vanaf 1 maart 2018 verrekent VGZ € 15 met de
maandpremie die je betaalt tot eind 2018. Je krijgt voor
1 maart 2018 een nieuwe polis van VGZ. Je hoeft
hiervoor niets te doen. De gemeentelijke bijdrage (2017)
€ 10,00 per maand, komt hiermee te vervallen.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Je hebt recht op de vergoeding wanneer je voor 8
december 2017 een brief van de gemeente krijgt
waarin staat dat je de TMZ ontvangt. Deze brief heet
een beschikking. Als je de beschikking ontvangt en
verzekerd blijft bij het VGZ RotterdamPakket dan kom
je in aanmerking voor de vergoeding. Ontvang je de
beschikking niet? Dan heb je geen recht op de
vergoeding.

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
Minima in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
kunnen gebruik maken van de Collectieve
Aanvullende Verzekering (CAV) bij DSW. Je komt
hiervoor in aanmerking als je inkomen niet hoger is
dan 120% van de netto bijstandsnorm inclusief de
vakantietoeslag.
De premie voor de Basisverzekering Zorgpolis met
aanvullende verzekering AV-Stroomopwaarts
Standaard bedraagt € 118,12 en voor dezelfde
verzekering met aanvullende verzekering AVStroomopwaarts Top bedraagt dit € 131,87 per
maand. De gemeentelijke bijdrage is € 19,13 per
maand.
Meer informatie:
www.gezondverzekerd.nl

Westvoorne
Westvoorne heeft een contract met CZ
Zorgverzekeringen. Mensen die niet meer inkomsten
hebben dan 110% van de bijstandsnorm ( exclusief
vakantiegeld) en niet meer vermogen dan de
vermogensgrens van de Participatiewet, kunnen
gebruik maken van de collectieve zorgverzekering.
De premie bedraagt € 155,14 per maand, waarbij de
gemeente € 30,- per maand mee betaalt, totaal
€ 125,14
Meer informatie: Tel. 0181-408000

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

