COLLECTIEVE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING 2020
Wat houdt de regeling in?
Voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk,
en Teylingen heeft de ISD Bollenstreek met Zorg en Zekerheid een collectieve (aanvullende)
zorgverzekering afgesloten. Dit houdt in dat u 5% korting krijgt op de premie van de verplichte
basisverzekering en dat u tegen een voordelig tarief een aanvullende zorgverzekering kunt afsluiten.
Via de aanvullende verzekering bent u verzekerd voor kosten die buiten de verplichte basisverzekering
vallen. De basisverzekering vergoedt alleen de noodzakelijke zorg. Door deel te nemen aan de
collectieve aanvullende zorgverzekering bent u voor een lage premie goed verzekerd.
Kunt u kiezen uit meerdere aanvullende verzekeringen?
U kunt uit twee verzekeringspakketten een keus maken. Dit zijn:
1. De AV-Gemeente-Standaard
2. De AV-Gemeente-Top
De AV-Gemeente-Top is uitgebreid met een aantal extra dekkingen, speciaal voor mensen die hoge
zorgkosten hebben. De kosten van deze extra dekkingen betaalt uw gemeente.
U betaalt voor de AV-Gemeente-Top meer premie dan voor de AV-Gemeente-Standaard. Reden daarvan
is dat de AV-Gemeente-Standaard een minder uitgebreide verzekering is. Als u niet vaak gebruik maakt
van de gezondheidszorg, dan kan voor u de AV-Gemeente-Standaard het beste zijn.
Meer informatie over de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht kunt u vinden op
www.zorgenzekerheid.nl/gemeenten.
Hoe hoog is de premie?
De premie kan jaarlijks aangepast worden. Naast de 5% korting op de verplichte basisverzekering betaalt
uw gemeente ook een bijdrage aan de premie van de aanvullende verzekering. De premies voor 2020
staan hieronder in een tabel.

Basisverzekering
AV-GemeenteStandaard
AV-Gemeente-Top

Zonder korting en
bijdrage van de
gemeente
€ 120,20

Met korting en de
bijdrage van uw
gemeente betaalt u
€ 114,19

Uw voordeel
per maand

€

35,80

€

5,00

€ 30,80

€

63,30

€ 29,20

€ 34,10

€

6,01

Eigen risico basisverzekering
Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar in 2020. Wilt u uw eigen risico basisverzekering
verzekeren? Dan is dat in 2020 mogelijk. Wanneer u hiervoor kiest, dan betaalt u hiervoor € 31,95 per
maand aan Zorg en Zekerheid. Verzekeren van uw eigen risico is niet verplicht. Als u vooraf weet dat u
uw eigen risico van € 385,- zeker moet betalen dan kan verzekering van uw eigen risico een goede keus
zijn. U betaalt op die manier de premie van het eigen risico gelijkmatig verspreid over het jaar. Als u
hiervoor kiest en achteraf blijkt dat u het eigen risico toch niet helemaal betaald hebt, krijgt u aan het
einde van het jaar geen bedrag terug.
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Wanneer komt u in aanmerking voor de collectieve aanvullende zorgverzekering?
U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:
1. U bent inwoner van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
2. U en uw eventuele partner hebben samen een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u
geldende bijstandsnorm.
3. Het vermogen van u en uw eventuele partner is samen niet hoger dan de in de Participatiewet
genoemde vermogensgrenzen.
4. U bent vanaf 1 januari 2020 voor de basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.
De actuele inkomensnormen en vermogensgrenzen kunt u vinden op onze website (onder ‘Actuele
bedragen’ – ‘Het minimabeleid’ – ‘Bijstandsnormen en bedragen minimabeleid’).
Wanneer moet u uw huidige basisverzekering opzeggen?
U moet uw huidige basisverzekering voor 1 januari 2020 opzeggen. Dit hoeft u niet te doen als u al bij
Zorg en Zekerheid verzekerd bent.
Voor wanneer moet u zich aanmelden voor de basisverzekering?
U moet zich vóór 1 januari 2020 aanmelden bij Zorg en Zekerheid.
Hoe aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor deze voordelige zorgverzekering? Op www.gezondverzekerd.nl kunt u zich
digitaal aanmelden. Als u op deze site uw woonplaats invult ziet u precies welke mogelijkheden er voor u
zijn. Komt u er op de website niet uit, kijk dan bij de veel gestelde vragen op www.gezondverzekerd.nl of
stel een vraag via het contactformulier.
Hebt u geen computer en is er in uw omgeving ook niet iemand die u kan helpen? Dan kunt u
langskomen bij het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats. Of bij de
snelbalie op het kantoor van de ISD in Lisse.
Als u zich wilt aanmelden, houd dan uw ID-bewijs bij de hand. Hierop staat uw BSN.
Na aanmelding krijgt u van de ISD Bollenstreek een brief met een aanvraagformulier.
U kunt alleen aan de collectieve aanvullende verzekering deelnemen als u ook voor de
basisverzekering verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid!
Zorg en Zekerheid bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de basisverzekering en de
ISD Bollenstreek controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de collectieve aanvullende
zorgverzekering.
Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u van Zorg en Zekerheid een bevestiging en uw polis. Op de
website van Zorg en Zekerheid (www.zorgenzekerheid.nl/gemeenten) staat meer informatie over de
verschillende pakketten.
Als u nu niet verzekerd bent voor uw zorgzekering bij Zorg en Zekerheid, vergeet dan niet uw
huidige zorgverzekering op te zeggen. U moet dit doen vóór 1 januari 2020.
Verandert uw situatie in het jaar 2020?
Verhuist u naar een andere gemeente dan een ISD-gemeente?
Dan moet u dat doorgeven aan Zorg en Zekerheid. De collectieve aanvullende zorgverzekering wordt
beëindigd. Uw verzekering wordt door Zorg en Zekerheid omgezet naar een gewone aanvullende
verzekering.
Wijzigt uw inkomen of vermogen?
Wanneer uw inkomen of vermogen hoger wordt en u niet langer voldoet aan de voorwaarden, dan moet u
dat zo snel mogelijk melden bij de ISD Bollenstreek. U wordt dan afgemeld voor de collectieve
aanvullende zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.
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Wordt de verzekering aan het eind van het jaar automatisch verlengd?
Ja, als uw situatie niet verandert in 2020 en uzelf de collectieve aanvullende zorgverzekering niet opzegt.
Controle
Hebt u geen (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud (meer) op grond van de Participatiewet, dan
vragen wij u om bewijsstukken van uw inkomen en vermogen in te leveren.
Hebt u nog vragen?
Neem contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers zijn ervoor om u te helpen.
Hoe kunt u in contact komen met de ISD?
Kantooradres: Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)
Postadres: Postbus 255, 2160 AG Lisse
Telefoon (gratis): (0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)
Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl
Voor een persoonlijk bezoek kunt u op iedere werkdag terecht bij het lokaal loket/het sociaal team/Wmo
Adviescentrum van uw woonplaats.
Locatie
Lokaal loket Hillegom
(gemeentehuis)
Lokaal loket Lisse
(gemeentehuis)
Lokaal loket Noordwijk
(gemeentehuis)
Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout
(gezondheidscentrum)
Gemeentewinkel Teylingen
(sociaal team)
Snelbalie ISD

Adres
Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom
Heereweg 254
2161 BS Lisse
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Openingstijden
08.30 uur tot 12.30 uur

Wilhelminalaan 25
2171 CS Sassenheim
Hobahostraat 92
2161 HE Lisse

08.30 uur tot 12.30 uur

Budgetinformatiepunt

Hobahostraat 92
2161 HE Lisse

09.00 uur tot 12.00 uur
08.30 uur tot 12.30 uur
10.00 uur tot 11.00 uur
en op afspraak

Maandag tot en met donderdag:
Van 09.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
Maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
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