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Beste student,
Het Zorginstituut Nederland controleert regelmatig de basiszorgplicht onder de inwoners van
Nederland aan de hand van de gegevens van de Gemeentelijke basisadministraties.
Als je een brief hebt ontvangen van het Zorginstituut Nederland met de mededeling dat je als
‘onverzekerd’ staat geregistreerd voor de basiszorgverzekering, moet je direct actie ondernemen! Anders krijg je een boete van € 350!
Je moet dan de SVB check invullen en opsturen naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
Dit doe je via de volgende link:
http://svb.nl/int/nl/algemeen/wlz_verzekerd/onderzoek_verzekering_wlz.jsp
Kies daarna Formulier invullen op het beeldscherm
Nadat je het onderzoek hebt afgerond en dit naar de SVB hebt gezonden (of online hebt
gedaan), neemt de SVB een beslissing over jouw situatie.
Je krijgt na het invullen van de SVB check een brief waarin kan staan dat:
A. je bent WLZ verzekerd. Dit betekent dat je verplicht een basiszorgverzekering moet hebben.
Heb je deze niet? Stuur dan een kopie van de beslissing naar je mentor (de 1ste jaars) en het
Kabinet. Insure To Study zorgt dan dat je in de basiszorgverzekering van Turien & Co wordt
opgenomen.
B. je bent WLZ verzekerd. Dit betekent dat je verplicht een basiszorgverzekering moet hebben.
Heb je deze wel? Stuur dan een kopie van de beslissing met een kopie van je polisblad van de
basiszorgverzekering naar het Zorginstituut Nederland.
C. je bent niet WLZ verzekerd. Stuur een kopie van de beslissing en kopiepolis van Insure To
Study naar het Zorginstituut Nederland. Vergeet dit niet, want anders ziet het Zorginstituut je
nog als ‘onverzekerd’.
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