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Aanmelden Collectieve zorgverzekering 2023 
Ook met laag inkomen zeker van goede zorg 

De gemeente Amsterdam biedt ook in 2023 samen met Zilveren Kruis een Collectieve 
zorgverzekering aan voor Amsterdammers met een laag inkomen. 
De Collectieve zorgverzekering geeft zekerheid over goede zorg en voorkomt het betalen 
van onverwacht hoge zorgkosten. Hoe? Dat leest u hieronder. 

Dit informatieblad is voor iedereen die 
professioneel contact heeft met 
Amsterdammers met een laag inkomen en 
weinig vermogen. Dit informatieblad helpt u in 
uw gesprek met de klant over de Collectieve 
zorgverzekering van de gemeente Amsterdam. 
U leest hier uitgebreide informatie over deze 
Collectieve zorgverzekering en hoe aan te 
vragen. 

In het kort 
n Bij basisverzekering gratis de aanvullende 

verzekering AV Amsterdam 1. 
n Korting op de premie van aanvullende 

verzekering Amsterdam 2 en aanvullende 
verzekering Amsterdam 3. 

n Gespreid betalen eigen risico. 
n Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. 
n Aanmelden tot en met 31 december 2022. 

Gespreid betalen eigen risico 
Het wettelijk verplicht eigen risico van €385,-
kan in 12 maandelijkse bedragen van €32,08 
betaald worden. Dit voorkomt hoge 
rekeningen achteraf. Het deel van het verplicht 
eigen risico dat niet wordt gebruikt, krijgt de 
klant eind 2024 weer terug. Het is niet 
verplicht om het eigen risico gespreid te 
betalen. 

Premiebedrag inhouden op uitkering 
Klanten met een uitkering bij de gemeente 
Amsterdam kunnen in overleg met hun 
inkomensconsulent het premiebedrag 
maandelijks laten inhouden op hun uitkering. 
In dat geval is het verplicht om het eigen risico 
gespreid te betalen. 

Aanvullende verzekeringen 
De juiste aanvullende verzekering voorkomt 
hoge zorgkosten. Bij de Collectieve 
zorgverzekering zijn er 3 aanvullende 
verzekeringen. Een aanvullende verzekering 
vergoedt zorgkosten die niet in de 
basisverzekering zitten. En vaak ook de 
wettelijke eigen bijdragen. De vergoedingen 
verschillen per aanvullende verzekering. 

De aanvullende verzekering Amsterdam 1 
(AV1) is gratis bij de basisverzekering en 
verzekert voor onder andere tandartskosten, 
fysiotherapie, brillen/contactlenzen, eigen 
bijdrage voor hoortoestellen en kraamzorg. 



De uitgebreidere aanvullende verzekeringen 
zijn de aanvullende verzekering Amsterdam 2 
(AV2) en aanvullende verzekering Amsterdam 
3 (AV3). De klant krijgt bij de AV2 en AV3 
korting op de premie (korting wordt betaald 
door de gemeente). 

Hulp bij kiezen van juiste aanvullende 
verzekering 
Op amsterdam.nl/zorgverzekering staat een 
link naar de Pakketkeuzehulp van de 
gemeente Amsterdam bij Gezondverzekerd.nl. 
De Pakketkeuzehulp stelt een aantal vragen 
over de zorgbehoefte van de klant en geeft op 
basis van de antwoorden een advies welke 
aanvullende verzekering het beste past. 

Met de verzekeringsvergelijker op 
Gezondverzekerd.nl/amsterdam kunt u de 
Collectieve zorgverzekering vergelijken met 
andere zorgverzekeringen. U ziet hier welke 
kosten per aanvullende verzekering vergoed 
worden en ook wat de premie per maand is. 

Haal meer uit de verzekering 
De Collectieve zorgverzekering heeft 
uitgebreide vergoedingen. Soms maken 
verzekerden geen gebruik van zorg of van de 
vergoedingen. We lichten een paar 
vergoedingen toe: 

Tandartskosten 
Goed om te weten is dat kinderen tot 18 jaar 
tandartskosten vergoed krijgen uit de 
basisverzekering. Ook betalen zij geen eigen 
risico voor tandartskosten. De kosten van een 
beugel (orthodontie) voor kinderen tot 18 jaar 
worden echter niet vergoed uit de 
basisverzekering. 
Let op! Deze beugelkosten worden níet 
vergoed in de AV1 maar wél in de aanvullende 
verzekeringen AV 2 (tot € 1500,-) en de AV3 
(tot € 2500,-). 

Voor volwassenen (18+) is er een vergoeding 
voor tandartskosten in de aanvullende 
verzekeringen. De gratis AV1 vergoedt 
maximaal € 100,- per jaar, AV2 vergoedt 
€250,- per jaar en AV3 vergoedt tot € 500,-. 

Geen eigen risico voor de huisarts 
Verzekerden kunnen altijd naar de huisarts 
zonder dat zij daarvoor moeten betalen of 

eigen risico moeten gebruiken. Wel kan de 
huisarts doorverwijzen naar een medisch 
specialist waar wel eigen risico voor wordt 
gebruikt. 

Wettelijke eigen bijdragen vergoed 
Voor bepaalde medische kosten moet een 
wettelijk verplichte eigen bijdrage worden 
betaald. Bijvoorbeeld voor medicijnen, 
hulpmiddelen, hoortoestellen en kraamzorg. 
De Collectieve zorgverzekering van de 
gemeente Amsterdam betaalt deze bijdragen 
volledig. Uitzondering zijn een aantal 
specifieke situaties. 

Cursussen om de gezondheid te verbeteren 
Met de aanvullende verzekering Amsterdam 2 
en de aanvullende verzekering Amsterdam 3 
krijgt de verzekerde in 2023 een budget van 
€115, -. Dit kunnen zij besteden aan cursussen 
om hun gezondheid te verbeteren. 

Bijvoorbeeld: 
n Een reanimatiecursus 
n Omgaan met hartproblemen 
n Meer bewegen voor ouderen 
n Cursus afvallen 
n Valpreventie voor ouderen 

Een stoppen met roken programma wordt 
volledig vergoed. 

Kijk voor meer informatie in het 
vergoedingenoverzicht van Zilveren Kruis. 
U vindt deze op 
amsterdam.nl/zorgverzekering. 

Premie basisverzekering 2023 
De premie voor de basisverzekering Basis 
Zeker is € 128,16 per maand. 

Premie van de aanvullende verzekeringen 
met korting 
n AV Amsterdam 1 - gratis (gemeente betaalt 

de premie) 
n AV Amsterdam 2 - € 15,65 per 

maand (inclusief €13,50 korting gemeente) 
n AV Amsterdam 3 - € 35,20 per 

maand (inclusief €13,50 korting gemeente) 

https://Gezondverzekerd.nl


Voor wie? 
De Collectieve zorgverzekering is voor alle 
Amsterdammers met een laag inkomen en 
weinig vermogen. Dus bijvoorbeeld ook voor 
wie (parttime) werkt maar weinig verdient. 
Of dat nu in loondienst of als zelfstandige is. 
Kijk in de tabel voor de inkomenseisen. Het 
gaat om het inkomen en eigen vermogen in 
2021. 

Laag inkomen 
Het totale jaarinkomen mag in 2021 niet hoger 
zijn dan de bedragen hieronder. 

Jonger dan AOW-leeftijd 
n Echtpaar € 26.454,-
n Alleenstaande ouder € 26.097,-
n Alleenstaande € 20.878,-

AOW-leeftijd en ouder 
n Echtpaar € 27.087,-
n Alleenstaande ouder € 24.904,-
n Alleenstaande €19.765,-

Weinig vermogen 
Het vermogen was op 31 december 2021 niet 
meer dan € 12.590,-
(gezin of alleenstaande ouder) of € 6.295,-
(alleenstaande). 

Inkomen in 2021 hoger? 
Is het jaarinkomen in 2021 boven de 
hierboven omschreven grens, maar is de 
verwachting dat het inkomen en vermogen 
over 2022 wel onder de inkomensgrens voor 
2022 ligt? Dan heeft de klant misschien toch 
recht op de Collectieve zorgverzekering. 

Jonger dan AOW-leeftijd 
n Echtpaar € 27.313,-
n Alleenstaande ouder € 26.886,-
n Alleenstaande € 21.509,-

AOW-leeftijd en ouder 
n Echtpaar € 27.754,-
n Alleenstaande ouder €25.479,-
n Alleenstaande € 20.222,-

Het vermogen was op 31 december 2022 niet 
meer dan €13.010,-
(gezin of alleenstaande ouder) of € 6.505,-

(alleenstaande). 

Premie betalen 
De klant moet akkoord gaan met een 
maandelijkse automatische incasso. Dat 
betekent dat de premie iedere maand 
automatisch van de banrekening wordt 
afgeschreven. De premie kan, in overleg met 
de inkomensconsulent, ook elke 
maand worden ingehouden op de uitkering. 

Betalingsachterstand 
Als de klant wil overstappen naar de 
Collectieve zorgverzekering dan mag de klant 
geen betalingsachterstand hebben bij 
de huidige verzekeraar. 
Behalve als de huidige verzekeraar akkoord 
gaat met de overstap. Dan gaat Zilveren Kruis 
ook akkoord. 
Is de klant al verzekerd bij Zilveren Kruis? Dan 
kan de klant wel instromen in de Collectieve 
zorgverzekering als er een premieachterstand 
is. De achterstallige premie moet de klant wél 
gewoon betalen. 
Zij krijgen de gratis aanvullende verzekering 
AV1. 

Nieuwe klanten met een betalingsachterstand 
krijgen de gratis aanvullende verzekering AV1. 
Zij kunnen niet kiezen voor de AV2 of AV3. 



Aanvragen 
Aanvragen van de Collectieve zorgverzekering 
kan op 2 manieren: 

Online met DigiD 
U vraagt de Collectieve zorgverzekering het 
snelst en makkelijkst online aan. U vindt het 
formulier op amsterdam.nl/zorgverzekering. U 
moet inloggen met uw DigiD. 

Bij online aanvragen ziet u meteen of u aan de 
voorwaarden voldoet. U hoeft geen kopie van 
uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook gaat 
de afhandeling van de aanvraag sneller. 

Per post 
Print het aanvraagformulier via 
amsterdam.nl/zorgverzekering. 

U moet het aanvraagformulier helemaal 
invullen en ondertekenen. Stuur het formulier 
en een kopie van uw identiteitsbewijs naar: 

Gemeente Amsterdam 
Antwoordnummer 47197 
1070 WB Amsterdam 

Een postzegel is niet nodig. 

Aanmelden kan tot en met 31 december 
2022 

Overstappen naar andere aanvullende 
verzekering 
Klanten die al meedoen met de Collectieve 
zorgverzekering van de gemeente Amsterdam 
en Zilveren Kruis en willen overstappen op een 
andere aanvullende verzekering regelen dit 
direct met Zilveren Kruis. Het telefoonnummer 
van Zilveren Kruis is 071 751 0033. 

De Pakketkeuzehulp geeft advies over welke 
aanvullende verzekering het beste bij de 
situatie van de klant past. Ga voor de 
Pakketkeuzehulp naar 
www.amsterdam.nl/zorgverzekering -> 
pakketkeuzehulp 
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Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, Team Voorzieningen November 2022. 

Telefoon 020 252 6000, amsterdam.nl/zorgverzekering 

www.amsterdam.nl/zorgverzekering
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