Informatie Collectieve zorgverzekering 2017
Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een
collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide zorgverzekeraars bieden keuze
uit meerdere aanvullende pakketten. De collectieve zorgverzekering van Ferm Werk biedt
vergoeding voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen voor de WMO en Wlz.
Ook het verplicht eigen risico kan worden meeverzekerd. VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren
iedereen, ook mensen met een minder goede gezondheid.
De voordelen
Wie meedoet profiteert altijd van een scherpe premie. VGZ en Zorg en Zekerheid geven namelijk een
korting aan iedereen die 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
van € 15 aan de verzekeraar. De verzekerde ziet dit terug als een korting op de premie. Als het eigen risico
wordt meeverzekerd, dan worden deze kosten over het jaar gespreid zodat iemand niet wordt verrast door
een hoge rekening die in één keer betaald moet worden. Bij VGZ zijn de kosten van meeverzekeren van
het eigen risico ook minder dan het volledig eigen risico.
Financiële voorwaarden
De inkomensgrens voor deelname is 140% van de bijstandsnorm die hoort bij de gezinssituatie. Het
maximum inkomen voor recht op de premiebijdrage is 110% van de bijstandsnorm.
De vermogensgrens voor deelname is dezelfde als voor de huurtoeslag. De overwaarde van een eigen
woning wordt hierbij niet meegeteld.
Voor een overzicht van deze maximumbedragen verwijzen wij naar de tabellen in de bijlage.
De collectieve zorgverzekering in 2017
Het pakket van de verplichte basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Het is in 2017 vrijwel gelijk aan
dit jaar. Enkele wijzigingen:
 In 2017 kan weer een vergoeding uit de basisverzekering worden verstrekt voor enkele medisch
noodzakelijke behandelingen plastische chirurgie (bovenooglidcorrectie, besnijdenis)
 Uit de basisverzekering kan oefentherapie bij zogenaamde etalagebenen worden vergoed.
Het verplicht eigen risico blijft € 385. De zorgtoeslag wordt iets hoger. Het maximumbedrag wordt
waarschijnlijk ongeveer € 90 per maand voor de laagste inkomens.
VGZ en Zorg en Zekerheid hebben ook een paar wijzigingen aangebracht in de aanvullende pakketten
voor 2017.
VGZ
VGZ biedt naast de basisverzekering keuze uit 3 aanvullende pakketten met oplopende premies.
Vergoeding voor brillen en lenzen is gewijzigd. Als u gebruik maakt van een gecontracteerde opticien, kunt
u een volledige vergoeding krijgen. Bij een duurder pakket heeft u dan meer keus. De totale premie
(basisverzekering plus aanvullende verzekering) stijgt t.o.v. 2016, maar dit wordt volledig gecompenseerd
door de (verwachte) verhoging van de zorgtoeslag.
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
orthodontie, de eigen bijdrage WMO en Wlz en vervangende mantelzorg.
Pakket 3:
Compleet plus verzekering eigen risico
De vergoedingen zijn hetzelfde als bij pakket 2, maar daarnaast is het verplicht eigen risico van € 385,meeverzekerd. Een verzekerde bespaart over een heel jaar € 32, als hij in 2017 het volledig eigen risico
zou moeten betalen.

Zorg en Zekerheid
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 Wlz 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 2017
In de tabel ziet u wat de premies zijn voor de verschillende pakketten in 2017.
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
€ 111,12
€ 131,32
€ 160,73

zonder premiekorting
€ 126,12
€ 146,32
€ 175,73

€ 119,15
€ 151,10
€ 140,84
€ 172,79

xxx
xxx
xxx
xxx

Let op!
Met Zorg en Zekerheid zijn afwijkende afspraken gemaakt. Als het inkomen hoger is dan 110% van de
bijstandsnorm maar wel minder dan 140% (wel meedoen, maar geen premiekorting), dan zijn de hierboven
beschreven aanvullende pakketten niet van toepassing. Wel kan gebruik worden gemaakt van de gewone
aanvullende pakketten van Zorg en Zekerheid (Standaard of Top). Die hebben een wat mindere dekking en
een lagere premie. Zorg en Zekerheid geeft daarop wel nog een korting van 9%.
Meer informatie en aanmelden
Voor een overzicht van mogelijkheden van de collectieve zorgverzekering verwijzen wij naar de website
www.gezondverzekerd.nl. Daar staat gedetailleerde informatie over de verschillende pakketten. Er is zelfs
een handige keuzehulp die helpt om de verzekering te kiezen die past bij de wensen en behoeften. In het
onderdeel ‘Kom ik in aanmerking’ worden vragen gesteld over inkomen en vermogen. Als die zijn
beantwoord is meteen bekend of er recht is op deelname en premiekorting. Via die website kan iemand
zich ook meteen aanmelden. De zorgverzekeraar en Ferm Werk krijgen bericht van de aanmelding. Dit is
de snelste en makkelijkste manier om aan te melden.
Als iemand geen beschikking heeft over een computer met internet, dan is er misschien wel iemand in de
omgeving die kan helpen. Maar wie zich toch liever aanmeldt met een formulier, kan bij Ferm Werk een
informatiepakket opvragen met informatie over de verzekeringspakketten en aanmeldingsformulieren. Het
ingevulde aanvraagformulier en aanmeldingsformulier voor de verzekeraar moeten bij Ferm Werk worden
ingeleverd (of opgestuurd). Ferm Werk controleert of iemand voldoet aan de financiële voorwaarden en
stuurt de aanmelding door naar de verzekeraar.
Als de aanmelding is verwerkt, stuurt de verzekeraar de polis naar de verzekerde. Ferm Werk informeert of
er recht is op deelname en premiekorting.
Let op!
Overstappen van zorgverzekering kan met ingang van 1 januari maar alleen als er geen
betalingsachterstand is bij de huidige verzekeraar. Mensen die al verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid of
VGZ kunnen eventueel ook gedurende het jaar overstappen naar het collectief van Ferm Werk.
Al collectief verzekerd?
Wie al collectief verzekerd is via Ferm Werk overweegt misschien om een ander pakket te nemen of over
te stappen naar de andere verzekeraar. Wie geen bijstandsuitkering ontvangt, moet ook controleren of hij
in aanmerking komt voor de premiekorting. Ferm Werk stuurt hierover een brief naar de huidige
verzekerden. Daarin staat wat wij van hen verwachten zodat alles goed verloopt vanaf januari.

BIJLAGE vermogens- en inkomensgrenzen collectieve zorgverzekering 2017

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

24.437

2 gehuwden of samenwonenden

48.874

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
21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten
vanaf pensioenleeftijd

253

321

1022

1300

730

929

1148

1461

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

505

642

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

796

1013

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

982

1250

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

1274

1621

Beide partners 21 jaar tot pensioenleeftijd

1459

1857

Beide partners 21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten

1167

1486

Eén of beide partners pensioengerechtigd

1568

1995

Alleenstaande of alleenstaande ouder

365

464

Echtpaar of gezamenlijke huishouding

593

755

Personen in een inrichting (vanaf 21 jr)

Toelichting
 Het gaat om uw actuele netto inkomen per maand en uw leeftijd op dit moment
 De pensioenleeftijd is in 2016 65 jaar plus 6 maanden
 Onder woonlasten verstaan wij huur of hypotheek voor uw woonruimte

Let op !
 Onder vermogen verstaan wij het totaal van uw bank- en spaarsaldi en beleggingen minus de
schulden.
 Bent u eigenaar van uw woning? Dan hoeft u de overwaarde niet mee te tellen bij uw vermogen.
 Tot het inkomen behoren salaris, uitkeringen, studiefinanciering, AOW, pensioen, alimentatie voor uzelf
en uw kinderen en de heffingskortingen die de Belastingdienst uitbetaalt (algemene heffingskorting en
combinatiekorting).
 Tot het inkomen behoort niet de kinderbijslag, huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget.
 Ontvangt u heffingskortingen, studiefinanciering, alimentatie, pensioen naast uw AOW of ander
inkomen zonder vakantietoeslag? Deze inkomsten tellen niet volledig mee. Lees hierover de toelichting
op de achterzijde. Dit is vooral van belang als uw inkomen net boven uw inkomensgrens zit.
 Twijfelt u bij de beoordeling van uw inkomen of vermogen? Neem dan contact op met Ferm Werk.

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
 Studiefinanciering (wij gaan uit van de normbedragen in artikel 3.18 van de WSF 2000)
 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 € 19,60 aftrekken. Bent u
gehuwd of samenwonend? Dan trekt u € 39,20 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 en kinderopvangtoeslag
 Onkostenvergoedingen

VOORBEELDEN
Marleen, alleenstaande ouder van 40 jaar
Salaris
Kinderalimentatie

€
af: 5% €
Bedrag dat meetelt
Totaal netto inkomen

€

775,00

€
€

237,50
1.012,50

€

1.490,86

€
€

152,76
1.643,62

250,00
12,50

Jan en Annie, echtpaar van 70 en 68 jaar
AOW voor een echtpaar
Pensioen
€
aftrek voor een echtpaar €
5% aftrek (over € 160,80) €
Bedrag dat meetelt
Totaal netto inkomen

200,00
39,20
8,04

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) 497 000. Woont u in de gemeente Woerden? Dan kunt u hulp vragen bij Kwadraad,
Derkinderenstraat 32 in Woerden; tel. (088) 900 4000.

Extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en
gehandicapten
Voor chronisch zieken en gehandicapten is de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk bijzonder
geschikt. Dat komt met name doordat er vergoedingen zijn voor de eigen bijdragen WMO en Wlz of
vervangende mantelzorg. Daarnaast zijn er ook ruime vergoedingen voor andere kosten zoals tandarts en
fysiotherapie.
Speciaal voor deze doelgroep zijn er extra tegemoetkomingen beschikbaar als er sprake is van
meerkosten. De regeling daarvoor is vanaf 2017 verschillend per gemeente.
Voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is er (net als in 2016) een extra premiebijdrage als
ze meedoen met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Die extra premiebijdrage kan iemand
vanaf februari bij Ferm Werk aanvragen. De hoogte van die extra bijdrage wordt in december vastgesteld.
Het bedrag wordt in één keer uitbetaald.
Chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Woerden kunnen beroep doen op de nieuwe regeling
"Tegemoetkoming meerkosten zorg" die de gemeente Woerden in de loop van 2017 zal invoeren. Die
regeling keert € 260 per jaar uit en vervangt de extra premiebijdrage voor chronische zieken van Ferm
Werk. Het is niet noodzakelijk om mee te doen aan de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk.
Ook voor chronisch zieken en gehandicapten in de gemeenten Montfoort en Oudewater is er een extra
tegemoetkoming. Ferm Werk overlegt met die gemeenten over uitvoering van die regeling in 2017. Meer
informatie hierover is bekend vanaf februari 2017.

