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Gemeentepolis: voor mensen met een klein inkomen 
 
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en Baanbrekers 
vinden het belangrijk dat mensen met een klein inkomen goed verzekerd 
zijn tegen ziektekosten. Daarom bieden wij u ook in 2020 de 
Gemeentepolis aan. Wilt u in aanmerking komen? Dan mag uw 
(gezamenlijk) inkomen niet hoger zijn dan 120 procent van het voor u 
geldende sociaal minimum. Meer informatie over de precieze 
inkomensbedragen vindt u op www.baanbrekers.org/gemeentepolis. De 
Gemeentepolis is vooral interessant voor mensen met hoge ziektekosten, 
zoals chronisch zieken en mensen met een beperking. 
 
Wat houdt de Gemeentepolis in? 
De Gemeentepolis wordt aangeboden door de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De polis bestaat 
uit een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. Zo kunt u een 
pakket kiezen dat past bij uw situatie. Heeft u hoge zorgkosten? Dan kan het meest 
uitgebreide verzekeringspakket interessant voor u zijn. Vanuit de gemeenten wordt 35 euro 
per maand aan de polis bijgedragen. Deze korting is al verrekend in het premiebedrag. In dat 
geval heeft u dus een brede dekking voor relatief minder geld.  
 
Vergelijken is slim 
Het is slim om het aanbod van de Gemeentepolis te vergelijken met andere 
zorgverzekeringen. Sluit de polis nog aan bij uw zorgbehoefte? Een andere verzekering kan 
goedkoper zijn of beter passen. Vergelijken van zorgverzekeringen kan gemakkelijk op 
www.independer.nl. 
 
Hoe kiest u een pakket?  
De zorgverzekeraars CZ en VGZ  accepteren u voor elk pakket, ook bij een mindere 
gezondheid. Voor een aanvullende verzekering is wel van belang dat u geen schuld heeft bij 
de zorgverzekeraar. Kijk op www.gezondverzekerd.nl wat de verschillen zijn tussen uw 
huidige verzekering en de pakketten in de Gemeentepolis. U kunt hier ook zien welk pakket 
het beste bij uw zorgkosten past en wat het kost.  
 
Maakt u al gebruik van de Gemeentepolis? 
Binnenkort ontvangt u de aanbieding van uw zorgverzekeraar. U betaalt in 2020 meer 
zorgpremie dan in 2019. Dit komt vooral door een nieuwe wet, die bepaalt dat de 
zorgverzekeraar de korting die ze aanbiedt bij de Gemeentepolis moet verlagen. Verder 
verhogen de zorgverzekeraars de premie voor 2020. Wèl ontvangt u in 2020 meer 
zorgtoeslag. Daardoor merkt u er financieel wat minder van.  
 
Aanmelden vóór 1 januari 2020 
Wilt u meedoen aan de Gemeentepolis en heeft u uw keuze gemaakt? Dan kunt u zich op 
www.gezondverzekerd.nl aanmelden voor de gewenste ziektekostenverzekering. Doet u dit 
dan vóór 1 januari 2020.  
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> Hoe denkt u over Baanbrekers? 
 
Wat vindt u van de manier waarop wij u helpen? En hoe kunnen we onze dienstverlening aan 
u nog beter maken? Deze en andere vragen kwamen aan bod in het Cliënten Tevredenheids 
Onderzoek (CTO) dat is gehouden door BMC. Dit is een onafhankelijk bureau dat veel 
ervaring heeft met dit soort onderzoeken. Als klant heeft u anoniem uw mening kunnen 
geven (inzenden van de formulieren kan nog steeds!). BMC vergelijkt straks alle uitkomsten 
met andere organisaties zoals Baanbrekers. Op die manier kunnen wij er nog meer van leren. 
 
Het onderzoek is gedaan met een schriftelijke vragenlijst. Die heeft u thuis ontvangen. Heeft 
u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan kan dat alsnog. Eind van het jaar weten we dan wat u 
van onze dienstverlening vindt. Dan bekijken we of we één of twee werkzaamheden extra 
kunnen gaan onderzoeken. Ons streven is om al onze diensten aan u continu te meten en te 
verbeteren. Uw mening is dus veel waard. Wij danken u voor uw medewerking!  

 

> Wat houdt inlichtingenplicht in? 
 
Regelmatig krijgen wij de vraag om uit te leggen wat wij de inlichtingenplicht inhoudt. 
Eigenlijk is het heel eenvoudig: alles wat van belang kan zijn voor uw recht op een 
uitkering of onze hulp moet u aan ons doorgeven.  
 
Voor het gemak sommen we een aantal voorbeelden op: uw woonsituatie en uw adres, uw 
gezinssamenstelling (medebewoners), uw inkomen en vermogen, uw opleiding en uw 
gegevens over de tegenprestatie of vrijwilligerswerk. 
 
Inkomen en vermogen 
Als u werkt en u ontvangt daarvoor salaris, dan heeft u inkomen. Heeft u heel veel geld op de 
bank staan? Of heeft u een eigen woning die (bijna) is afbetaald, dan heeft u vermogen. Deze 
zaken hebben gevolgen voor uw recht op een uitkering en op de hoogte van die eventuele 
uitkering. Soms zijn er zaken waar u niet aan denkt als u het over inkomen of vermogen 
heeft, zoals: opbrengsten uit loterijen en kansspelen (gokken, pokeren), giften en 
bijschrijvingen van derden, contante stortingen op uw rekening, ontvangst van kostgeld (van 
bijvoorbeeld kinderen), ontvangst van bijdragen in de kosten van levensonderhoud (denk 
aan kosten voor de boodschappen, de zorgverzekering, de huur), ontvangst van een andere 
uitkering (dus niet een Participatiewetuitkering), afkoop van het pensioen en/of een 
verzekering, teruggaven van de inkomstenbelasting. Ook deze zaken zijn van invloed op uw 
recht op een uitkering en op de hoogte van die eventuele uitkering. Al deze ontvangsten 
moet u doorgeven met uw ROFje of mutatieformulier. U moet kunnen aantonen van wie en 
waarvoor u de bedragen heeft ontvangen.  

 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

 
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijk dan regelmatig onze website: 
www.baanbrekers.org. En volg ons op de sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube en LinkedIn. Links naar onze sociale media staan op www.baanbrekers.org.  
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