
Informatie over VGZ 

De collectieve verzekering voor mensen met een laag inkomen van de gemeente Capelle aan 

den IJssel, november 2016 

   

 Doelgroep: Capellenaren met een laag inkomen en veel (verwachte) zorgkosten 

 

 Het betreft een eigen keuze om over te stappen. Men is niet verplicht.  

 

 Inhoud verzekering VGZ: Totaalpakket voor mensen met een laag inkomen. Het 

pakket bestaat uit: 

- Basisverzekering 

- Aanvullende verzekering met tandartsvergoeding  

- Eigen risico van € 385,- is meeverzekerd 

 

 Deelname mogelijk voor inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel 

 

 Deelname mogelijk bij inkomen lager dan 150% van de bijstandnorm. Dit is 

afhankelijk van leeftijd en samenstelling huishouden. 

- Zie voor exacte bedragen de inkomenstabel 2017 

 

 Premiebijdrage door de gemeente van € 20,- per maand bij een inkomen lager dan 

130% van de bijstandnorm. Dit is afhankelijk van leeftijd en samenstelling 

huishouden. 

- Zie voor exacte bedragen de inkomenstabel 2017 

 

 Op het aanmeldformulier noteert de aanvrager inkomen en vermogen. Er vindt geen 

controle op inkomen en vermogen plaats bij aanmelding. Wel controleert de 

gemeente gedurende het jaar of iemand het jaar erop volgend nog in aanmerking 

komt.  

 

 Bij verandering van inkomen wordt men tussendoor niet uitgeschreven. Indien men 

boven de grens van 150% bijstandnorm komt, krijgt men van VGZ een 

verlengingsvoorstel. 

 

 Indien men gedurende het jaar toch in aanmerking komt voor de premiebijdrage van 

€ 20,- (doordat men in inkomen zakt) wordt dit per direct verrekent in de premie.  

 



 Bij toelating worden geen medische gegevens gevraagd, hier wordt niet op getoetst. 

 

 Argumentatie en voordelen deelname: 

 Eigen risico meeverzekerd; hierdoor lijkt de premie hoog maar met een 

rekensommetje van de huidige premie inclusief eigen risico kan het toch 

voordeliger zijn. 

 Financiële zekerheid, geen ‘verrassing’ en risico op financiële problemen indien 

eigen risico aangesproken moet worden 

 Wettelijke eigen bijdrage, waaronder voor de Wmo (betreft huishoudelijke 

ondersteuning en begeleiding) is meeverzekerd 

 Inclusief tandarts, veel mensen vergeten dat de tandarts niet in het basispakket 

zit 

 Veel wordt vergoed: onder andere brillen, fysiotherapie, tandarts, hulpmiddelen 

en orthodontie 

 Veel mensen met een laag inkomen maken zorgkosten en maken hun eigen 

risico op. Daardoor is het meeverzekeren van het eigen risico gunstig. 

 Men hoeft geen rekeningen voor te schieten als men kiest voor een 

zorgaanbieder waar VGZ afspraken mee heeft. In deze regio is breed 

gecontracteerd. 

 Spoedeisende zorg in het buitenland wordt vergoed. 

 

 Aanmelding: digitale aanmelding via www.gezondverzekerd.nl/vgz  

Aanmelding moet voor 1 januari 2017, dus de aanmeldformulieren moeten in 2016 

ondertekend zijn! Let op de sluiting van de wijkwinkels rondom kerstperiode. 

 

 LET OP: bij betalingsachterstand in de premie bij de huidige verzekeraar kan men 

niet overstappen. Dit is landelijke regelgeving.  

 

 Meer informatie via: 

 https://www.vgz.nl/capelle-aan-den-ijssel of gratis 0800-8874366 

 De Toegang Schenkel: Bongerd 2A, dagelijks van 9.00-12.00 

Wijkwinkel Middelwatering: Buurtcentrum De Fluiter Wiekslag 3 

Wijkwinkel Oostgaarde: Purmerhoek 184 (2e etage) 

VrijwilligersInformatiepunt van Buurtkracht: 010-2640220 

 Wijkwinkel Schollevaar: Picassopassage 33, 010-7142429 

www.wijkwinkelschollevaar.nl  
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