Informatie Collectieve zorgverzekering 2016
Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een
collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U kunt dus kiezen uit twee
zorgverzekeraars en uit meerdere aanvullende pakketten. Met de collectieve zorgverzekering van
Ferm Werk kunt u vergoeding krijgen voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen
voor de WMO. U kunt ook het verplicht eigen risico meeverzekeren. VGZ en Zorg en Zekerheid
accepteren iedereen, ook mensen met een minder goede gezondheid.
Uw voordeel
Door mee te doen profiteert u altijd van een scherpe premie. VGZ en Zorg en Zekerheid geven namelijk
een korting als u meedoet met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Voor mensen in de laagste
inkomensgroep is de premie nog lager. Ferm Werk betaalt dan namelijk elke maand een bijdrage aan de
verzekeraar. U ziet dit terug als een korting op de premie. Als u het eigen risico meeverzekert, dan spreidt
u deze kosten over het jaar en wordt u niet verrast door een hoge rekening die u in één keer moet betalen.
Financiële voorwaarden
De maximale inkomensgrens voor deelname is verhoogd. Daardoor kunnen meer mensen meedoen met
deze regeling. U vindt deze maximumbedragen in de tabel normbedragen voor inkomens. Heeft u een
eigen woning? Dan wordt de overwaarde niet (meer) meegeteld bij de bepaling van uw vermogen.
Uw verzekering in 2016
Het pakket van de verplichte basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Het is in 2016 vrijwel gelijk aan
dit jaar. Wel gaat het verplicht eigen risico iets omhoog naar € 385. Ook de zorgtoeslag wordt iets hoger.
Het maximumbedrag wordt € 84 per maand voor de laagste inkomens.
VGZ en Zorg en Zekerheid hebben ook een paar wijzigingen aangebracht in de aanvullende pakketten
voor 2016.
VGZ
VGZ biedt naast de basisverzekering keuze uit 3 aanvullende pakketten. Het verschil tussen pakket 1 en
pakket 2 is in 2016 groter dan in 2015. Ook het verschil in premie is groter. Pakket 1 is goedkoper
geworden en pakket 2 iets duurder.
Pakket 1:
Compact
Hierin worden verschillende kosten vergoed die niet in de basisverzekering zitten o.a. een vergoeding voor
beweegzorg (waaronder fysiotherapie en ergotherapie), brillen en lenzen en de tandarts.
Pakket 2:
Compleet
Een hogere vergoeding dan in pakket 1 voor: beweegzorg, brillen en lenzen en de tandarts. Maar ook voor
en orthodontie en mantelzorg. Daarnaast extra vergoeding voor de eigen bijdrage WMO en steunzolen.
Pakket 3:
Compleet plus verzekering eigen risico
De vergoedingen zijn hetzelfde als bij pakket 2, maar daarnaast bent u verzekerd voor het verplicht eigen
risico van € 385,-. U krijgt hier dus geen rekening meer van en u bespaart over een heel jaar € 32, als u in
2016 het volledig eigen risico zou betalen. Dit pakket is geschikt als u veel zorg nodig heeft, bijvoorbeeld
door een chronische aandoening.

Zorg en Zekerheid
Bij Zorg en Zekerheid verandert de vergoeding voor zorgverleners waarmee deze verzekeraar geen
contract heeft afgesloten. Die vergoeding wordt 75% van de kosten. De indeling in de pakketten blijft zoals
die in 2015 is.

Verzekeraar Zorg en Zekerheid biedt naast de basisverzekering keuze uit 2 aanvullende pakketten:
Pakket 1:
Standaard
Verschillende veel voorkomende kosten die niet in de basisverzekering zitten worden vergoed,
waaronder fysiotherapie, anticonceptie, brillen en lenzen, tandarts en de eigen bijdrage AWBZ of
WMO.
Pakket 2:
Top
Voor verschillende kosten zijn er hogere vergoedingen dan in pakket 1, bijvoorbeeld voor
alternatieve behandelingen, geneesmiddelen, fysiotherapie en hoortoestellen. Daarnaast zijn er
vergoedingen voor orthopedisch schoeisel, ADHD-geneesmiddelen, mantelzorg en sterilisatie. Dit is
een geschikt pakket voor mensen met hoge zorgkosten.
Uitbreiding:
Afkoop eigen risico
Beide pakketten kunt u uitbreiden met afkoop van het verplicht eigen risico. Hierdoor voorkomt u dat
u dit misschien al in het begin van het jaar in één keer moet betalen.
Premies 2016
In de tabel ziet u wat de premies zijn voor de verschillende pakketten in 2016.
verzekering en pakket
vgz met av compact
vgz met av compleet
vgz met av compleet + verzekering e.r.
z+z met av standaard
z+z met av standaard + afkoop e.r.
z+z met av top
z+z met av top + afkoop e.r.

met premiekorting
€ 107,47
€ 125,83
€ 155,24

zonder premiekorting
€ 122,47
€ 140,83
€ 170,24

€ 110,80
€ 142,75
€ 131,19
€ 163,14

xxx
xxx
xxx
xxx

Let op!
Bij Zorg en Zekerheid geldt een andere regeling. Kunt u meedoen zonder bijdrage van Ferm Werk, dan
gelden de hier getoonde pakketten en premies niet voor u. Zorg en Zekerheid informeert u over de
pakketten en premies die voor u van toepassing zijn. U kunt eventueel in aanmerking komen voor de extra
premiebijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten als u een aanvullende verzekering neemt die
overeenkomt met AV-top.
Meer informatie en aanmelden
Wilt u de mogelijkheden van de collectieve zorgverzekering uitgebreider bekijken, ga dan naar de website
www.gezondverzekerd.nl en selecteer uw gemeente. U vindt daar gedetailleerde informatie over de
verschillende pakketten zodat u goed kunt vergelijken. Er is zelfs een handige keuzehulp die u helpt de
verzekering te kiezen die past bij uw wensen en behoeften. Als u een keus hebt gemaakt, kunt u zich
meteen aanmelden. De zorgverzekeraar en Ferm Werk krijgen bericht van uw aanmelding. Dit is de
snelste en makkelijkste manier om u aan te melden.
Heeft u geen beschikking over een computer met internet? Dan kent u misschien wel iemand in uw
omgeving die u kan helpen. Wilt u zich toch liever aanmelden met een formulier? Dan kunt u bij Ferm Werk
een informatiepakket opvragen met informatie over de verzekeringspakketten en aanmeldingsformulieren.
Als u een verzekering hebt gekozen, lever het ingevulde aanmeldingsformulier dan in bij Ferm Werk of
stuur het op. Ferm Werk controleert of u voldoet aan de financiële voorwaarden en stuurt uw aanmelding
door naar de verzekeraar.
Als uw aanmelding is verwerkt, dan stuurt de verzekeraar u de polis. Ferm Werk informeert u of u recht
hebt op deelname en premiekorting.
Let op!
U kunt alleen overstappen van zorgverzekering als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige
verzekeraar.
Al collectief verzekerd?
Bent u al collectief verzekerd via Ferm Werk? Dan wilt u misschien toch overwegen om een ander pakket
te nemen of over te stappen naar de andere verzekeraar. Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, moet u
ook controleren of u in aanmerking komt voor de premiekorting. U ontvangt hierover een brief van Ferm
Werk. Daarin leest u wat wij van u verwachten zodat alles goed verloopt vanaf januari.

Normbedragen voor vermogen en inkomen
De collectieve zorgverzekering van Ferm Werk is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of
geen vermogen. Hieronder ziet u de normbedragen voor verschillende gezinssituaties.

Vermogensgrenzen (vermogen van aanvrager, eventuele partner en kinderen tot 18 jaar)
5.895

Alleenstaande

11.790

Alleenstaande ouder, echtpaar of gezamenlijke huishouding

Inkomensgrenzen (huidige netto inkomen van aanvrager en eventuele partner)
Meedoen met
premiekorting

Gezinssituatie

Meedoen
zonder
premiekorting

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
18, 19 of 20 jaar
21 jaar tot pensioenleeftijd

249

317

1006

1281

719

915

1129

1437

Echtparen of samenwonende partners
Beide partners 18,19 of 20 jaar zonder kind(eren)

497

633

Beiden partners 18,19 of 20 jaar met kind(eren)

785

998

Eén partner 18, 19 of 20 en de ander 21 jaar tot pensioenleeftijd zonder kinderen

967

1231

Eén partner 18, 19 of 20 en de ander 21 jaar tot pensioenleeftijd met kinderen

1255

1597

Beide partners 21 jaar tot pensioenleeftijd

1438

1829

Beide partners 21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten

1150

1464

Eén of beide partners pensioengerechtigd

1543

1964

Alleenstaande of alleenstaande ouder

360

458

Echtpaar of gezamenlijke huishouding

585

744

21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten
vanaf pensioenleeftijd

Personen in een inrichting (vanaf 21 jr)

Toelichting
 De pensioenleeftijd is in 2015 65 jaar plus 3 maanden
 Onder woonlasten verstaan wij huur of hypotheek voor uw woonruimte

Hoe bereken ik mijn vermogen?
Deelname aan de regelingen van Ferm Werk is mogelijk als uw vermogen niet hoger is dan een bepaald
bedrag. Hiervoor moet u de volgende vermogensbestanddelen optellen:





Bank- en spaarsaldi
Waarde van motorvoertuigen
Waarde van overige bezittingen (kunst, antiek, waardevolle verzamelingen)

Het gaat om de bezittingen van uzelf, uw partner en uw inwonende kinderen tot 18 jaar.

Hoe bereken ik mijn inkomen?
Niet elk inkomen telt mee
Het gaat om het netto inkomen per maand. Wordt (een deel van) uw inkomen per week of per vier weken
uitbetaald, reken dit dan eerst om naar een maandbedrag.
De volgende inkomsten tellen volledig mee:





Salaris
Uitkering
AOW

De volgende inkomsten tellen voor 95% mee (u mag er eerst 5% van aftrekken):





Alimentatie voor uzelf of uw kinderen
De heffingskortingen die de Belastingdienst aan u uitbetaalt (algemene heffingskorting,
combinatiekorting)
Andere inkomsten waarover u geen vakantietoeslag ontvangt

Bent u gepensioneerd en ontvangt u (bedrijfs)pensioen naast de AOW?
Van dit (bedrijfs)pensioen mag u als alleenstaande of alleenstaande ouder € 19,50 aftrekken. Bent u
gehuwd of samenwonend? Dan trekt u € 39,00 af. U mag er daarna nog eens 5% aftrekken als u geen
vakantietoeslag over dit pensioen ontvangt. Over bedrijfspensioen wordt in de regel geen vakantietoeslag
betaald.
De volgende inkomsten tellen niet mee:





Kinderbijslag
Huur- en zorgtoeslag
Kindgebonden budget

VOORBEELDEN
Henk, alleenstaande van 40 jaar
Inkomen dat volledig meetelt
Inkomen dat voor 95% meetelt
€
af: 5% €
Bedrag dat meetelt
Totaal netto inkomen

€

800

€
€

285
1.085

€

1.460

€
€

80
1.540

300
15

Jan en Annie, echtpaar van 70 en 68 jaar
AOW voor een echtpaar
Pensioen
€
aftrek voor een echtpaar €
5% aftrek €
Bedrag dat meetelt
Totaal netto inkomen

125
39
6

Heeft u moeite met de berekening?
Vindt u het lastig om de percentages af te trekken? Tel die inkomsten dan eerst volledig mee. Kunt u met
dit inkomen meedoen met premiekorting? Dan is het niet nodig om uw inkomen preciezer te berekenen. U
voldoet dan aan de voorwaarden voor de premiekorting in de collectieve zorgverzekering. Is uw inkomen
(iets) hoger dan het bedrag in de kolom ‘Meedoen met premiekorting’? Dan is het verstandig om uw
inkomen precies uit te rekenen. Misschien kent u iemand die u kan helpen.
Komt u er niet uit of twijfelt u bij de beoordeling van uw inkomen of vermogen? Dan kunt u bellen met Ferm
Werk: 0348 – 497000. Woont u in de gemeente Woerden? Dan kunt u hulp vragen bij de RAWB.

Extra premiebijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten
Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak meer zorgkosten en behoefte aan een
uitgebreidere zorgverzekering. Ferm Werk biedt hen een extra bijdrage in deze premie. Als u ervoor in
aanmerking komt, wordt deze rechtstreeks aan u uitbetaald.
U kunt deze extra bijdrage aanvragen bij Ferm Werk. De extra bijdrage is € 15 per maand, maar wordt in
één bedrag per jaar uitgekeerd.
Voorwaarden
Voorwaarden voor de extra premiebijdrage zijn:

U doet mee met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk.

U hebt gekozen voor één van de uitgebreidere pakketten. Bij VGZ is dat tenminste de
aanvulling Compleet en bij Zorg en Zekerheid tenminste het pakket Top, al dan niet aangevuld met
verzekering van het eigen risico.

U kunt aantonen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent. De regels hiervoor zijn
verschillend per gemeente. In 2015 geldt:
o Bent u inwoner van Woerden? Dan moet u bij uw aanvraag een ‘groenlicht verklaring’
van Woerden Wijzer overleggen.
o Bent u inwoner van Oudewater? Dan moet u bij uw aanvraag een ‘groenlicht verklaring’
van Welzijn Oudewater overleggen.
o Bent u inwoner van Bodegraven-Reeuwijk of Montfoort? Dan beoordeelt Ferm Werk of
u behoort tot de doelgroep. Dat is het geval als één van de volgende situaties op u van
toepassing is:

u heeft een indicatie voor een WMO-voorziening

u heeft een gehandicaptenparkeerkaart of -parkeerplaats

u heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) naar een percentage van 80%
tot 100% of een IVA-uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA)

u heeft in 2014 van het CAK een algemene tegemoetkoming ontvangen op grond
van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
Aanvragen
Wilt u de extra premiebijdrage 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen? Ga dan naar
de website van Ferm Werk, download en print het aanvraagformulier en stuur dat naar
Ferm Werk, t.a.v. afdeling P & I
Antwoordnummer 2101
3440 VB Woerden
Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling van een
aanvraag duurt maximaal 8 weken.
Let op: de extra premiebijdrage voor 2016 kan vanaf februari 2016 worden aangevraagd.
Geen internet?
Als u niet beschikt over een computer met internet, neem dan contact op met Ferm Werk. Wij geven u
informatie en sturen op verzoek formulieren toe.
Hulp bij aanvragen
Als u er zelf niet uitkomt, dan is er in uw omgeving misschien wel iemand die kan helpen. Woont u in de
gemeente Woerden? Dan kunt u voor hulp ook terecht bij de RAWB.

