Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

BEKENDMAKING
VERSOEPELING TOEKENNING PREMIESUBSIDIE BAZO-BZV
Binnen de regeringsvergadering zijn er recentelijk besluiten goedgekeurd met
betrekking tot versoepeling bij de toekenning van premiesubsidie aangaande BaZoBZV verzekeringen. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo)
gaf tijdens zijn betoog in De Nationale Assemblee aan dat dit gaat om een
uitermate versoepeling, waarbij er niet alleen is gekeken naar het proces van
aanvraag maar ook dat de verzekering voor een langer periode wordt toegekend.
Om de dienstverlening efficiënter aan te bieden en verder te decentraliseren, is er
door de regering besloten dat bij elke SZF kantoor en grote ziekeninrichting van
het SZF, een SoZaVo Basiszorg balie zal worden ingesteld. Met het SZF is
overeengekomen dat een apart balie wordt geïdentificeerd. Deze balie en diensten
zijn expliciet voor de bijzondere gevallen. Bij deze SoZaVo Basiszorg balie
kunnen de bijzondere gevallen, op één locatie hun aanvraag indienen, goedkeuring
krijgen en hun kaart ontvangen. De SoZaVo bewindsman gaf te kennen dat onder
de bijzondere gevallen verstaan worden de 0 – 16 jarigen,60 plussers, mensen met
een beperking, zwangere vrouwen, mensen met chronische ziekte
(arbeidsongeschikt) en binnenlandbewoners. Ramsaran benadrukte dat deze groep
van bijzondere gevallen geen EBS en SWM bewijs hoeven te overleggen,dan
slechts de documenten zoals onderstaand vermeld

A) Voor de groep 0 – 16-jarigen dienen de volgende documenten worden
overlegd:
 Gezinsfamilieboek
 ID- kaart van de moeder of vader
B) De groep 60-plussers hoeft alleen met hun ID kaart te komen.
C) Mensen met een beperking hebben de volgende documenten nodig:
 ID-kaart
 Verklaring van de huisarts of Financiële bijstand beschikking of handkaart.
D) Voor personen die lijden aan een Chronische ziekte en dus
arbeidsongeschikt zijn), dienen zij de volgende documenten mee te nemen:
 ID-kaart
 Verklaring van de huisarts
E) Voor de categorie Binnenlandbewoners de volgende documenten nodig
zijn:
 ID-kaart
Voor deze bovengenoemde categorieën (A t/m E) wordt de verzekering voor
4 ( vier) jaar aangemaakt.
F) Voor de categorie zwangeren( verzekering post – en prenatale periode)
zijn de volgende documenten nodig:
 ID-kaart
 Labbewijs
G) Voor de categorie studenten 17-25 jaar zijn de volgende documenten
nodig:
- ID-kaart
- Schoolverklaring

H) Voor personen in de leeftijdsgroep 17 -59 jaar geldt dat aanvragen
geschieden via de Basiszorgkantoren, conform de vastgestelde criteria op het
aanvraagformulier. Tot deze categorie behoren o.a de zwakke huishoudens.
Voor de laatste drie categorieën F, G & H wordt de verzekering voor 2( twee) jaar
aangemaakt.
Elke zwakke huishouden en Persoon met een beperking die voorkomt in het
bestand van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zullen ook in
aanmerking komen voor een BaZo-BZV verzekering.
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