<Naam>
<Adres>
<Adres>
<Adres>

Behandeld door

Datum

Klantenservice

8 maart 2019

Telefoon

072 – 527 76 77
Betreft

Kenmerk

Rappel controle
verzekeringsplicht

ZZ/WB/19

Geachte ,
U hebt een brief van Zorgzaam ontvangen (zie bijlagen), waarin u om informatie wordt
gevraagd. Helaas hebt u hierop niet gereageerd.
Zorgzaam verzoekt u dringend om het bijgesloten antwoordformulier voor 12 april 2019
ingevuld te retourneren. Dit kan zowel digitaal als per post. Zie hiervoor het bijgesloten
antwoordformulier.
Reageert u niet? Dan beëindigen wij uw verzekering per 1 mei 2019. Dit betekent dat u vanaf
deze datum niet meer bent verzekerd voor zorgkosten via Zorgzaam. Indien u betaalde
werkzaamheden verricht dient u zich lokaal te verzekeren.
Hebt u het antwoordformulier inmiddels geretourneerd? Dan kunt u deze brief als niet
verzonden beschouwen.
Hebt u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.zorgzaam.nl. Of bel met een van de medewerkers van de
Zorgzaam Helpdesk, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is
072 - 527 76 77.
Met vriendelijke groet,
mede namens Zorgzaam
Jeroen van der Loo
Directeur Operations
Bijlagen:
• Antwoordformulier
• Kopie brief 5 januari 2019
• Toelichting situatie in de West
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ANTWOORDFORMULIER
Op grond van ontvangen informatie wordt vastgesteld of u nog recht hebt op een
zorgverzekering in Nederland.
In verband hiermee verzoeken wij u de onderstaande vragen te beantwoorden.
Wij verzoeken u dit formulier binnen 4 weken na dagtekening van de brief
ondertekend per email (pdf) te retourneren aan Zorgzaam. Gebruik hiervoor het
online contactformulier op www.zorgzaam.nl/contact.
Of u kunt het formulier per post retourneren:
Zorgzaam
Postbus 25031

5600 RS EINDHOVEN
1. Hebt u in 2018 arbeid verricht en meer dan € 4.934 ontvangen?
[_] NEE
[_] JA
2. Verwacht u in 2019 arbeid te verrichten en meer dan dit grensbedrag te ontvangen?
[_] JA
[_] NEE
Ondergetekende
Naam:………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………...………………………………
Postcode en
woonplaats:…………………………………………………………………………………
Land:………………………………………………………………………………….……
Klantnummer:………………………………………………………………………………
verklaart deze informatie naar waarheid te hebben verstrekt op
datum:……………………………………………te:………………………………………
Handtekening
………………………………………………….
Meer informatie vindt u in de bijlage bij dit antwoordformulier.
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KOPIE
Behandeld door

Datum

Klantenservice

5 januari 2019

Telefoon

072 – 527 76 77
Betreft

Kenmerk

Controle verzekeringsplicht

MB/WB/19

Klantnummer
-

Geachte ,
Zorgzaam houdt een controle verzekeringsgerechtigdheid in de “West” daar onlangs aan het
licht is gekomen dat partners van geplaatste defensiemedewerkers, dan wel postactieve
defensiemedewerkers of hun partners mogelijk lokaal arbeid verrichten, en daarbij meer
verdienen dat het bruto grensbedrag (zie bijlage). Hiertoe heeft het ministerie van Defensie
overleg gevoerd met het ministerie van VWS en SZW. Indien wordt vastgesteld dat er geen
sprake is van verzekeringsgerechtigdheid op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zal
Zorgzaam niet met terugwerkende kracht de verzekering beëindigen, indien dit alsnog wordt
gemeld. Dit betekent dat Zorgzaam ook niet afrekent voor achterliggende perioden dat iemand
heeft gewerkt. Er hoeft dan geen premieterugbetaling plaats te vinden en -belangrijker- geen
terugbetaling van gemaakte zorgkosten.
Werken in het buitenland
Wanneer u, als “meegeplaatste” partner of als post-actieve defensiemedewerker en/of uw
gezinsleden, werkt bij een werkgever waarvan het hoofdkantoor buiten het Europese deel van
Nederland* is gevestigd, en u meer verdient dan het bruto grensbedrag, dan dient u met het
volgende rekening te houden:
U hebt geen recht meer op volksverzekeringen zoals bijv. AOW (Algemene
Ouderdomswet) en Wlz (Wet langdurige zorg).
U valt niet meer onder de Zvw en kunt daarom geen basisverzekering in Nederland meer
afsluiten. Het is verstandig om een zorgverzekering in het land van verblijf af te sluiten.
U bent wettelijk verplicht dit te melden bij Zorgzaam. Zorgzaam zal u vervolgens
uitschrijven en u bent dan niet meer verzekerd bij Zorgzaam.
Meegeplaatste kinderen blijven, zolang zij niet werken, verzekerd bij Zorgzaam.
Het recht op kinderbijslag in deze gevallen wordt ontleend aan de verzekering voor de
volksverzekeringen van de Defensiewerknemer.
Zorgzaam verzoekt, een ieder verzekerd bij Zorgzaam en ongeacht of u binnen de
beschreven situatie valt, de bijlage goed te lezen en het antwoordformulier in te vullen en
te retourneren, uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze brief. Indien uw
antwoordformulier niet op deze datum binnen is zal Zorgzaam u per die datum
uitschrijven. Mocht onverhoopt blijken dat u toch verzekeringsgerechtigd bent zal de
uitschrijving per diezelfde datum ongedaan worden gemaakt.

NV Univé Zorg • statutair gevestigd te Arnhem
KvK 37112407 • Postbus 25210 • 5600 RS Eindhoven • www.zorgzaam.nl
NV Univé Zorg is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

Hebt u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.zorgzaam.nl. Of bel met een van de medewerkers van de
Zorgzaam Helpdesk, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is
072 - 527 76 77.
Met vriendelijke groet,
mede namens Zorgzaam
Jeroen van der Loo
Directeur Operations
*Let op! Hieronder vallen ook de Nederlandse Antillen.
Bijlagen:
Antwoordformulier
Bijlage situatie in de West
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Bijlage
Situatie in de West
Meegeplaatste gezinsleden (echtgenoot, kinderen en overige inwonende gezinsleden), van
defensiemedewerkers en/of postactieve medewerkers en hun gezinsleden, die in de “West”
wonen zijn verzekerd voor de volksverzekeringen, waaronder de Algemene ouderdomswet
en de Wet langdurige zorg (Wlz), tenzij zij arbeid verrichten en de inkomsten uit die arbeid
meer bedraagt dan bruto € 4.934 (bedrag 2018) of een uitkering ontvangen op grond van een
buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid. Indien iemand is verzekerd
ingevolge de Wlz, moet een zorgverzekering ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw)
worden gesloten.
Indien een gezinslid of postactieve medewerker werkt voor een buiten het Europese deel van
het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde werkgever vervalt de verzekering ingevolge de
volksverzekeringswetten, en daarmee de verzekeringsplicht voor de Zvw. Zowel in de Zvw
als in de polisvoorwaarden van Zorgzaam is opgenomen dat de verzekerde verplicht is feiten
en omstandigheden te melden die gevolgen hebben voor de zorgverzekering.
Uitvoering van de Zorgverzekeringswet
Indien er geen verzekeringsplicht is mag een zorgverzekeraar een persoon niet inschrijven of
ingeschreven houden als verzekerde. Op grond van afspraken tussen het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit (de toezichthouder), de
Sociale Verzekeringsbank en zorgverzekeraars, zijn verzekeraars gehouden onderzoek te
doen naar het voortduren van de verzekeringsplicht indien er signalen zijn ontvangen.
Gelet op deze onderzoekplicht schrijft Zorgzaam de verzekerde gezinsleden en/of
postactieve medewerkers en hun gezinsleden in de “West” aan en doet Zorgzaam navraag of
er omstandigheden zijn of zijn geweest, die hebben geleid of kunnen leiden tot het einde van
de verzekeringsplicht. Indien daarvan in het verleden sprake is geweest en deze situatie zich
nog voordoet, zal Zorgzaam de verzekerde per meldingsdatum uitschrijven.
Indien de meegeplaatste partner en/of postactieve medewerker op dit moment werkzaam is
voor een lokale werkgever en meer verdient dan het genoemde grensbedrag, dient dit alsnog
te worden gemeld. Zoals hiervoor is aangegeven is de verzekeringnemer c.q. de verzekerde
wettelijk verplicht dit te melden. Indien Zorgzaam vaststelt dat de verzekeringsplicht is
beëindigd, wordt de verzekerde per die meldingsdatum uitgeschreven en is het raadzaam een
lokale ziektekostenverzekering af te sluiten.
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Meegeplaatste kinderen
Kinderen meegeplaatst met de defensiemedewerker, zijn te allen tijde verzekerd, totdat zij
net als de partner van de defensiemedewerker, arbeid verrichten voor een lokale werkgever
en de inkomsten boven genoemd grensbedrag uitkomen.
SVB
Opgemerkt wordt dat de SVB achteraf ambtshalve een onderzoek kan instellen naar de
verzekeringsplicht en iemand met terugwerkende kracht als niet verzekerd voor de
volksverzekeringen kan beschouwen.
Gevolgen bij niet melden
Indien iemand ten onrechte verzekerd blijft, kunnen de gevolgen groot zijn. Indien
Zorgzaam na 5 januari 2019 vaststelt dat iemand ten onrechte verzekerd is gebleven,
maar de verzekerde heeft nagelaten dit te melden, kan de verzekering met
terugwerkende kracht worden beëindigd. In dat geval zal Zorgzaam gemaakte
zorgkosten verhalen op de verzekeringnemer of de verzekerde.
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