Extra uitleg over het netto maandinkomen
U mag deelnemen aan onze collectieve zorgverzekering als uw het netto maandinkomen en
dat van u en uw (eventuele) partner in januari 2019 gezamenlijk samen niet hoger is dan een
bepaald bedrag. Weet u op dit moment nog niet wat uw inkomen in januari is? Maak dan een
inschatting.
Wat is een netto maandinkomen?
Dit telt mee:
 Inkomen van uw werkgever(s)
 Bijdragen die een werkgever inhoudt op
uw loon voor de personeelsvereniging,
koffie of iets anders.
 Inkomen uit ondernemen

Uitkeringen (Bijv. AOW, WAO, WIA, ANW, WW)
 Pensioen
 Alimentatie

Dit telt niet mee:
 Vergoedingen van uw werkgever(s) voor
reiskosten, kleding, fiets, telefoon.
 Toeslagen van de Belastingdienst.
(Bijv. huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag)

Wordt er op een deel van uw loon beslag gelegd?
Dan krijgt u maar een deel van uw loon op uw bankrekening gestort. Toch moet u dan
uitgaan van uw totale nettoloon, uitkering of pensioen. U vindt dit op uw loonstrook of
uitkeringsspecificatie. Gebruik bovenstaande voorbeeld om uw totale nettoloon uit te
rekenen.
Werkt u flexibel?
We snappen dat het nu lastig inschatten is hoeveel inkomen u in de maand januari 2019
gaat ontvangen. Wij adviseren u om op basis van andere maanden een inschatting te maken
of om dit te bespreken met uw werkgever.
Wat gebeurt er als mijn inkomen in januari hoger is dan verwacht?
In de loop van 2019 controleren wij het inkomen van alle deelnemers aan onze collectieve
zorgverzekering. Zien wij dat u toch een hoger inkomen had waardoor u eigenlijk niet mocht
deelnemen? Dan ontvangt u hierover bericht van ons en stopt voor u de deelname. CZ zet
de collectieve zorgverzekering automatisch om naar een normale zorgverzekering van CZ. U
ontvangt hierover bericht van CZ.
Hoe controleren wij uw inkomen?
Wij controleren het netto maandinkomen met gegevens die wij opvragen bij het
Inlichtingenbureau. Omdat januari de eerste maand is waarover wij gegevens kunnen
opvragen, hoeft u alleen naar deze maand te kijken. Dit is veranderd ten opzichte van
andere jaren. Vorige jaren vroegen wij naar uw bruto jaarinkomen. Door de nieuwe
privacywet kunnen wij bruto jaarinkomens niet meer controleren bij de Belastingdienst. We
controleren daarom nu uw netto maandinkomen van januari.

