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FO&BC

Zij worden dan gratis meeverzekerd op de polis van

Net als voorgaande jaren, gaat de hele nieuwsbrief van

de ouder of verzorger. Jongeren moeten binnen een

november over zorgverzekeringen. Wat er verandert,

maand na hun 18e verjaardag zelf een

waar je meer informatie kunt krijgen, welke collectieve

zorgverzekering afsluiten. Je hebt een maand de tijd

verzekeringen er zijn e.d. We hopen dat jullie de

om te switchen, anders ben je automatisch verzekerd

informatie goed kunnen gebruiken!

bij de verzekeraar van je ouders.

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

Boete

naar fobc@pameijer.nl.

Als je niet verzekerd bent, krijg je een boete. Wanneer

Neem ook eens een kijkje op onze website

je je daarna nog niet hebt verzekerd, krijg je een 2e

www.pameijer-geldtelt.nl.

boete. Ben je daarna nog niet verzekerd, dan sluit het
CVZ (college voor zorgverzekeringen) een

Zorgverzekeringen

zorgverzekering voor je af. De premie wordt 12

Je kunt je zorgverzekering opzeggen tot 1 januari 2013.

maanden lang van je inkomen ingehouden. Als je de

De nieuwe zorgverzekering moet uiterlijk 31 januari

boetes niet betaald hebt, moet je dit alsnog doen.

2013 afgesloten zijn. Met terugwerkende kracht is de

Kijk voor meer informatie op:

ingangsdatum van de nieuwe verzekering 1 januari

www.cvz.nl/verzekeringen/zvw/onverzekerden/aan

2013.

gemeld-als-onverzekerde/aangemeld-alsonverzekerde.html

Wil je meer informatie over zorgverzekering in 2013,
neem dan een kijkje op de volgende websites:

Als je wel verzekerd bent, maar je de premie niet
betaalt, kan de zorgverzekeraar je als wanbetaler

www.kiesbeter.nl/zorgverzekeringen

aanmelden bij het CVZ. Je betaalt dan de

www.cvz.nl/verzekeringen/zvw

bestuursrechtelijke premie van 130% aan het CVZ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

totdat je schuld bij de zorgverzekeraar betaald is.

www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx

Klik voor meer info op:
www.cvz.nl/verzekeringen/zvw/wanbetalers/aange

Het kan de moeite lonen om via internet te vergelijken,

meld-bij-cvz/aangemeld-bij-cvz.html

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!!!

Verplicht verzekerd
Als je in Nederland woont, ben je verplicht een
basiszorgverzekering af te sluiten. Ook kinderen onder
de 18 jaar zijn verzekeringsplichtig. Ouders of
verzorgers moeten zelf hun kinderen aanmelden bij hun
eigen zorgverzekeraar.

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl
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Wat verandert er in 2013 in de basiszorgverzekering

Algemeen: Collectieve Zorgverzekering cliënten

Onder andere verandert het volgende:

Pameijer
Cliënten die bij Pameijer wonen, kunnen (zonder dat

•

Het eigen risico gaat omhoog naar € 350.

er naar de hoogte van het inkomen gekeken wordt) bij

•

Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen

DSW een collectieve verzekering afsluiten. Zij kunnen

gaan uit het basispakket.

dan 4% korting krijgen op de aanvullende standaard

Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de

verzekering of de top verzekering.

aanschaf van gehoortoestellen.

Meer informatie:

De eigen bijdrage in de curatieve geestelijke

Een aanmeldingsformulier (of wijzigingsformulier als

gezondheidszorg (tweedelijns ggz) wordt

je al bij DSW bent verzekerd) kun je via de FO&BC

afgeschaft.

krijgen. Mail naar fobc@pameijer.nl

•
•

•

•

Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in
het basispakket. Dit programma richt zich op

Algemeen: Collectieve zorgverzekering voor mensen

verandering van het gedrag onder begeleiding van

met een Rotterdampas

een zorgverlener.

Heb je een Rotterdampas dan krijg je bij het Zilveren

Maximaal 3 behandeluren dieetadvies worden

Kruis Achmea 5% korting op een basisverzekering en

vergoed.

10% korting op een aanvullende verzekering. Ook
krijg je 10% korting op een tandartsverzekering en

Meer weten over de veranderingen, kijk op:

10% korting op extra pakketten.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/

Meer informatie:

basisverzekering

Via www.zilverenkruis.nl of tel. 071-7510025

LET OP!
Let bij het kiezen van een zorgverzekering altijd
op je eigen persoonlijke situatie en kijk goed
naar de voorwaarden. Een zorgverzekering kan
goedkoop lijken, maar als deze niet vergoedt
wat jij nodig hebt, kan het alsnog een hoop
geld gaan kosten.

Spijkenisse
De gemeente Spijkenisse heeft een collectieve
zorgverzekering bij CZ Zorgverzekeringen. Je kunt
hier gebruik van maken met een inkomen tot 130%
van de bijstandsnorm. Met een inkomen tot 110% van
de bijstandsnorm betaalt de gemeente iedere maand
€30 mee aan de premie.
Het pakket bestaat uit de verplichte basisverzekering

Collectieve zorgverzekeringen
Mensen met een minimum inkomen of net erboven
kunnen via sommigen gemeenten en andere instanties
een voordelige zorgverzekering afsluiten. Niet alleen
mensen met een WWB (bijstands) uitkering hebben een
minimum inkomen, maar ook mensen met bijvoorbeeld
een Wajong uitkering, een AOW met een klein
pensioentje e.d. kunnen een minimum inkomen hebben.
Iedere gemeente heeft zelf zijn eigen inkomensgrens
voor deelname aan een collectieve zorgverzekering.

www.pameijer-geldtelt.nl

en een aanvullende verzekering. De verzekering dekt
onder andere de eigen bijdrage voor huishoudelijke
hulp, de WMO-voorziening die door de gemeente
wordt verstrekt.
De premie:
€ 134,06 per persoon per maand (exclusief de
bijdrage van de gemeente)
Meer informatie:
- via de gemeente tel. 0181-696580
- via CZ tel. 0181-622311

fobc@pameijer.nl
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Gouda

Middelharnis

Gouda heeft een collectieve zorgverzekering bij VGZ

In verband met de gemeentelijke herindeling is het

voor minima met niet meer inkomen dan 110% van de

beleid rondom de collectieve ziektekosten verzekering

bijstandsnorm excl. vakantiegeld.

nog niet duidelijk. De gemeente kan hier pas iets over

De premie:

zeggen na 1 januari 2013 als de herindeling een feit

€ 126,42 per maand en moet via een automatisch

is. Wel is bekend dat het inkomen niet hoger mag zijn

incasso betaald worden.

dan 110% van de bijstandsnorm.

Meer informatie:

Meer informatie:

Tel. 0182-588550

Heb je vragen neem dan na 2 januari 2013 via
Tel. 0187-475555.

Hoeksche Waard
De RSDHW heeft voor haar cliënten een collectieve

Rotterdam

zorgverzekering afgesloten met CZ-zorgverzekeringen.

Voor minima in Rotterdam is er de collectieve

Je betaalt dan een lagere premie. Alleen cliënten die

zorgverzekering van IZA Cura, het Rotterdampakket.

WWB uitkering (bijstand) van de RSDHW ontvangen

Dit is voor inwoners van Rotterdam met een inkomen

kunnen hiervan gebruik maken.

tot 130% van het wettelijk minimum loon. Heb je een

Meer informatie:

inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, dan betaalt

Via de RSDHW: tel. 0186-630100

de gemeente € 10 per maand mee aan de premie.
Vanuit deze verzekering wordt o.a. het volgende

Westvoorne

vergoed: De eigen bijdrage Wmo en eigen bijdrage

Westvoorne heeft een contract met CZ

begeleiding thuis, persoonlijke verzorging thuis of

Zorgverzekeringen. Mensen die niet meer inkomsten

verpleging thuis, het verplicht eigen risico (in de

hebben dan 110% van de bijstandsnorm ( exclusief

premie betaal je hiervoor iedere maand € 24,61 dus je

vakantiegeld) en niet meer vermogen dan de

bespaart € 350 - 12x € 24,61 = € 54,68).

vermogensgrens van de WWB, kunnen gebruik maken

De premie:

van de collectieve zorgverzekering.

- Tot 110% van de bijstandsnorm € 145,98

De premie:

- Tot 130% van het wettelijk minimum loon € 155,98

€ 125,16 per maand.

Meer informatie:

Meer informatie:

www.izacura.nl/rotterdam

Tel. 0181-408074

Tel: 0800 - 401 01 05

Hellevoetsluis

Schiedam

De gemeente heeft een contract met CZ

Minima in de gemeente Schiedam kunnen gebruik

Zorgverzekeringen. Om gebruik te kunnen maken van

maken van de Collectieve Aanvullende Verzekering

de collectieve zorgverzekering mag het inkomen niet

(CAV) bij DSW. Je hoeft dan voor veel medische

hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.

voorzieningen geen bijzondere bijstand meer aan te

De premie:

vragen en je krijgt een korting op je aanvullende

Is nog niet bekend.

verzekering van € 7,25.

Meer Informatie:

Je inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de

Via het minima team van de gemeente, tel: 14-0181

bijstandsnorm.

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl
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Ook moet je bij zorgverzekeraar DSW een

Capelle aan den IJssel

basisverzekering en een aanvullende verzekering

Voor minima in Capelle aan den IJssel is er de

hebben. Heb je minimum inkomen uit werk of via een

collectieve zorgverzekering van IZA Cura. Dit is voor

andere uitkeringsinstantie dan moet je de CAV ieder

inwoners van Capelle aan de IJssel met een inkomen

jaar in november opnieuw aanvragen.

tot 130% van het wettelijk minimum loon. Heb je een

Meer informatie:

inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, dan betaalt

Via telefoonnummer 010-2192555 of via

de gemeente € 10 per maand mee aan de premie.

www.schiedam.nl. Via de website is ook het

Vanuit deze verzekering wordt o.a. het volgende

aanvraagformulier te downloaden.

vergoed: De eigen bijdrage Wmo en eigen bijdrage
begeleiding thuis, persoonlijke verzorging thuis of

Vlaardingen

verpleging thuis, het verplicht eigen risico (in de

Er was nog geen informatie bekend, toen deze

premie betaal je hiervoor iedere maand € 24,61 dus je

nieuwsbrief verstuurd werd.

bespaart € 350 - 12x € 24,61 = € 54,68).
De premie:

Maassluis

- Tot 110% van de bijstandsnorm € 145,98

Maassluis heeft een Collectieve Aanvullende

- Tot 130% van het wettelijk minimum loon € 155,98

Verzekering voor minima (tot 110% van de

Meer informatie:

bijstandsnorm) bij de DSW.

www.izacura.nl/capelleaandenijssel

Meer informatie:

Tel: 0800 - 887 43 66

Via het WMO loket: open maandag tot en met
donderdag van 9.00-12.30 uur.

Krimpen aan den IJssel
Inwoners met een inkomen tot het sociaal minimum

Ridderkerk

kunnen gebruik maken van de collectieve

De gemeente Ridderkerk biedt met CZ

zorgverzekering bij VGZ. Voordeel is o.a. het

Zorgverzekeringen een collectieve zorgverzekering aan

meeverzekeren van het wettelijke verplichte eigen

voor mensen met een minimum inkomen tot 110% van

risico van € 350.- per jaar en een vergoeding van de

het bijstandsniveau. De gemeente Ridderkerk levert een

eigen bijdrage voor de thuiszorg.

financiële bijdrage van € 10,00 euro per maand per

De premie:

persoon.

€ 136,53

De premie:

Meer informatie:

€ 122,02 per persoon per maand (dit is inclusief de

Via tel. 140180. Aanmeldformulieren zijn af te halen b

bijdrage van de gemeente)

ij de balie van het Raadhuis en bij de SoZaWe.

Meer informatie:

LET OP: Uitgesloten van deelname zijn personen die

De folders waar de vergoedingen in staan zijn over 2

permanent verblijven in een AWBZ-instelling, een

weken te verkrijgen bij de gemeente.

uitkering ontvangen volgens de WSF, verblijven in

Op 3 december is er een spreekuur van 9.00-12.30 en

een Penitentiaire Inrichting of een uitkering ontvangen

van 13.00 15.30 in het gemeentehuis. Je kunt daar

volgens de RVA, RVB en ROA.

informatie krijgen over de vergoedingen.

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl

