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NIEUWSBRIEF 4   

 
Aan:   de leden van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) 
Van:  het interim bestuur FASv 
Datum: 14 november 2016 
Onderwerp: info FASv over collectiviteitskorting premie zorgverzekering 

 

Nieuwsbrief met overzicht zorgverzekeraars en FASv-collectiviteitskortingen 
 
Algemeen 
Op verschillende manieren kan er korting worden verkregen op de premie ziektekosten. 
Medio november 2016 zullen de verzekeraars hun premie 2017 bekend maken. Het is een 
rekensom om te zien welke verzekeraar voor u - financieel gezien - het gunstigst is. 
Echter, de Consumentenbond waarschuwt voor de gevaren van een budget verzekering. 
Goedkoop, maar niet alle kosten zijn gedekt. Goedkoop kan duurkoop zijn. Kijk ook naar de 
inhoud van een verzekering. 
 
In veel gevallen hebben oudere verzekerden al een collectiviteitskorting. Via hun voormalige 
werkgever, een organisatie waarvan ze lid zijn, de gemeente, een thuiszorgorganisatie, etc.  
Niet iedereen zal daarom gebruik hoeven te maken van een collectiviteitskorting via de 
FASv.  
Daarnaast is er een verzekeraar, DSW, die helemaal geen korting geeft, omdat de premie 
(zonder korting) soms al lager is dan bij andere verzekeraars die wel korting aanbieden. Het 
blijft een heel gepuzzel. Wel of geen korting en daarnaast de verschillen in kortingen.  
Soms geeft een verzekeraar iemand die alles zelf via internet regelt een korting die nog 
hoger is dan een collectiviteitskorting. 
Sommigen zullen veel zorgverzekeraars digitaal bezoeken en overstappen naar de 
verzekeraar die het beste bij hem of haar past. De reden zal een mix zijn van prijs 
(goedkoop) en inhoud (dekking voor ingeschatte kosten). Zo’n keuze wordt individueel 
bepaald. 
 
Collectiviteitskorting via de FASv 
De collectiviteitskorting via de FASv is vooral bedoeld voor de ouderen die een groot 
vertrouwen in hun ‘eigen’ ziektekostenverzekeraar hebben en weinig behoefte hebben om 
van verzekeraar te veranderen. Zij kijken vooral of via de FASv eenzelfde korting kan worden 
geboden als de ouderenvereniging waarvan zij afscheid namen of nemen. 
 
Reeds voor de Startbijeenkomst van de FASv was de eerste vraag: hoe zit het met 
premiekorting ziektekostenverzekering? Voor veel zelfstandige algemene 
seniorenverenigingen – al dan niet in oprichting – was dit de belangrijkste vraag om te 
worden beantwoord. Voor veel verenigingen was het verkrijgen van een collectiviteitskorting 
via de FASv een voorwaarde om (a) überhaupt een zelfstandige vereniging op te richten en 
(b) om lid te worden van de FASv. Immers, hun achterban (ouderen) gaf aan alleen dan lid te 
willen worden van een nieuwe plaatselijke vereniging als daarbij tevens een collectieve 
premiekorting op de zorgverzekering was geregeld (gegarandeerd).  
 
De FASv regelde voor 2017 bij een groot aantal verzekeraars collectieve premiekortingen 
voor zorgverzekeringen. In vorige Nieuwsbrieven kreeg u hierover informatie.  
 
Binnenkort maken de verzekeraars de premie 2017 bekend. In de periode daarna kunnen 
verzekerden overstappen naar een andere verzekeraar, dan wel bij hun huidige verzekeraar 
kenbaar te maken dat ze overstappen van de ene collectiviteit naar een andere.  
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Dat laatste gebeurt onder meer als iemand overstapt van de ene ouderenbond naar een 
zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenvereniging die is aangesloten bij de FASv.  
 
De FASv kan voor een groot aantal verzekeraars collectiviteitskorting aanbieden. Voor 
ouderen kan dit het moment zijn om hun lidmaatschap van de ene bond te wisselen voor die 
van een plaatselijke, algemene seniorenvereniging. Opzeggen van die ene bond dient 
overigens tijdig te gebeuren. Vóór 1 december 2016. 

 
Schema, kortingen premie ziektekosten 2017      

Verzekeraar Collectiviteitsnr. Korting basis Korting aanvullend Korting tandarts 

CZ 4126319 5% geen geen 

De Friesland 407200 6%1  6%  

Salland 1340 5%  5%  5% 

Avero Achmea2 209012512 7,5% 10% 10% 

Delta Lloyd 22426 8% 10% 10% 

OHRA 864 6%3   6%   6% 

ONVZ 9063 3%   7%   7% 

Univé 13299 8% 10% Goed;Beter;Best geen 

VGZ 17810 8% Ruime- en Eigen 
Keuze;5% Goede 
Keuze en VGZ 
Vitaal4  

10% VGZ Goed,   

        Beter en Best 
 

Zorg en 
Zekerheid 

28331 7%  7% partnerregeling5 

Zilveren Kruis6 207077596 5% 10% 10% 

PMA-Menzis7 geen 7% Basis en Basis  
      vrij 

10% Extra verzorgd 10% tandverzorging 
250, 500 en 750 

 
Overgangsfase van collectiviteitscontracten van NBvON naar FASv 
In oktober 2016 ronde de FASv het overleg met de in het schema genoemde 
zorgverzekeraars af. Op een na sloten alle verzekeraars waarmee de NBvON in de 
afgelopen jaren een collectiviteitscontract had per 2017 een contract met de FASv. 
 
Als verzekerden van een collectiviteitskorting via de FASv gebruik willen maken, kunnen ze 
nu reeds actie ondernemen. Een instructie en info per verzekeraar treft u hierna aan. 
Veel verzekeraars hebben in hun administratief systeem de NBvON staan. In 2017 zal deze 
naam plaatsmaken voor FASv. In de tussentijd kunnen verzekerden, die op zoek zijn naar de 
FASv-collectiviteit, deze naam vaak nog niet te vinden op de website van de verzekeraar. 
Wel de naam ‘NBvON’ of ‘Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland’ en/of het 
collectiviteitsnummer van betreffende verzekeraar. Naam en nummer van de NBvON kunnen 
verzekerden gebruiken om zich aan te melden voor een collectiviteitskorting bij de FASv8. 

                                                           
1 Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. Korting reis- en 
annuleringsverzekering 10% 
2 Avero Achmea, Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep 
3 Vanaf 2015 is de collectiviteitskorting van OHRA via de Thomagroep geregeld. Het kortingspercentage is 6% 
en niet 7% zoals eerder per abuis werd genoemd. 
4 Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende verzekeringen. 
Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis 
persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc. 
5 Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet 
gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander. 
6 Het Zilveren Kruis sluit in 2017 geen contract met de FASv. De korting blijft gelden voor verzekerden die lid 
zijn van de NBvON.  
7 Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. Tel.: 0800-2040. Website: pma zorgverzekering 2017 
8 In de huidige overgangsfase zijn de leden van de FASv ambtshalve tevens lid van de NBvON . Echter, met een 
beperkt lidmaatschap dat alleen geldt voor de collectiviteitskorting premie ziektekostenverzekeringen die via 
de NBvON kan worden verkregen. 
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In veel gevallen – ook als u niet bent verzekerd bij genoemde zorgverzekeraars – is het 
gemakkelijk om via de zorgvergelijker van de NBvON uw collectiviteitskorting te regelen of 
u als nieuwe verzekerde bij zo’n verzekeraar in te schrijven. 
Kijk op de zorgvergelijker: www.nbvon.nl/zorgvergelijker-2016 (of via de NBvON website, 
Zorg & Welzijn, collectiviteitskorting ziektekostenverzekering) 
 
Hoe werkt de zorgwijzer? 
In de zorgvergelijker staan een aantal verzekeraars vermeld. De verzekerde kan aangeven 
(Ja/Nee) of hij/zij verzekerd is bij een van de aldaar genoemde verzekeraars. Zo ja, dan kan 
hij/zij een formulier opstaan en zich hiermee melden voor de collectiviteitskorting premie 
ziektekosten. Is het antwoord: neen, dan is er een rechtstreekse link naar de aanmeldpagina 
van verzekeraar.  
 
Op korte termijn zal de FASv overigens een eigen website beheren. Maar tot die tijd kan die 
van de NBvON benut worden. 
  
CZ 
De collectiviteitskorting loopt vooralsnog via de NBvON. Het collectiviteitsnummer is: 
4126319.  
Vanaf januari 2017 zal de naam van de FASv aan dit nummer verbonden zijn. 
Verzekerden die reeds via de NBvON de premiekorting verkregen, hoeven geen actie te 
ondernemen. 
CZ-verzekerden die vanaf 2017 voor het eerst gebruik willen maken van het FASv-collectief 
dienen zich wel te melden. Dat kan vooralsnog op naam van de NBvON. 
Handig is om gebruik te maken van de zorgvergelijker op de site van de NBvON. Of kijk op 
de website van CZ (‘zorgverzekering’, ‘collectieve zorgverzekering’, ‘ledenorganisatie’, 
‘NBvON’). Of tel.: 088 555 7777 optie 4.  
 
De Friesland (Vitaal collectief) 
Ook hier loopt de korting nog via de NBvON met als collectiviteitsnummer: 407200. 
De huidige NBvON-verzekerden hoeven geen actie te ondernemen. Nieuwe verzekerden 
wel. Dit kan via de (NBvON)zorgvergelijker, De Friesland website of via tel.: 058-2913131. 
 
Salland  
Het collectiviteitsnummer blijft: 1340. Na 1 januari 2017 wordt de naam NBvON vervangen 
door FASv. 
Ook hier geldt dat de huidige NBvON-verzekerden geen actie hoeven te ondernemen. 
Nieuwe verzekerden wel. Via de zorgvergelijker, de Salland-website of tel.:0570-687484 
keuze 2 of 0570-687010. 
 
Via Thoma Assurantieadviseurs 
Avéro Achmea, Delta Lloyd, ONVZ en OHRA 
De NBvON maakt voor premiekorting bij deze verzekeraars gebruikt van de collectiviteiten 
van Thoma Assurantieadviseurs. 
Voor de FASv gelden dezelfde collectiviteitsnummers. Na 1 januari 2017 zal de naam 
NBvON plaatsmaken voor FASv.  
Contactgegevens Thoma: telefoon: 0573 222 999 en tst@thomagroep.nl). 
 
overgangsfase  
Hierbij is een onderscheid tussen:  
a. verzekerden die al bekend zijn bij Thoma via hun lidmaatschap van een vereniging die is 

aangesloten bij de NBvON. Het gaat vaak om verenigingen die bij de oprichting van de 
NBvON waren betrokken of die zich in de loop van 2015 en 2016 lid aansloten bij de 
NBvON.  

b. verzekerden die voor het eerst te maken krijgen met Thoma, bijvoorbeeld omdat ze 
onlangs lid zijn geworden van een nog ‘jonge’ seniorenvereniging. Het kan gaan om een 
vereniging die geen lid is van de NBvON maar zich wel vanaf 1 oktober 2016 (of later) 
aansluit bij de FASv.  

http://www.nbvon.nl/zorgvergelijker-2016
mailto:tst@thomagroep.nl
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Wat te doen? 
a. verzekerden hoeven geen actie te ondernemen. Hun bestaande zorgverzekering loopt in 

2017 door bij de verzekeraar waarmee ze reeds een contract hebben. 
b. voor verzekerden die voor het eerst gebruikmaken van de collectiviteitskorting van de 

FASv, geldt een overgangsregeling.  
 

In de overgangsfase waarbij de NBvON-contracten worden omgezet naar die van de 
FASv, kunnen verzekerden in overleg met Thoma nog gebruik maken van de instructie 
zoals die op de website van de NBvON is te vinden.  

 
De NBvON maakt gebruikt van de collectiviteiten van Thoma Assurantieadviseurs met de 
volgende collectiviteitsnummers: 
Avéro Achmea: nummer: 209012512. 
Delta Lloyd: nummer: 22426 
ONVZ:  nummer: 9063 
OHRA:  nummer: 864 
 
De FASv kan voorlopig van dezelfde collectiviteitsnummers gebruik maken als nu de 
NBvON. Aanmelden op deze nummers dient rechtstreeks bij de verzekeraars plaats te 
vinden of via de overstapformulieren op de site van de NBvON. Kijk op de zorgvergelijker 
van de NBvON.   
 
OHRA (via Thoma) 
Tot 2015 had de NBvON een direct contract met de OHRA. Vanaf 2015 is de 
collectiviteitskorting geregeld via Thoma. Bij OHRA heeft Thoma een dergelijke 
constructie als geldt voor eerder genoemde verzekeraars met als collectiviteitsnummer: 
864. Zie in dit verband de site van OHRA: 
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/berekenen-collectief.jsp?collectiviteit=864  
Het kortingspercentage is 6%9 op de basisverzekering en aanvullende dekkingen.  
Iedereen kan overigens van deze kortingsmogelijkheid gebruikmaken. 
 
OHRA-verzekerden kunnen een hogere korting op de basisverzekering bedingen als ze 
zich zelf via de website bij OHRA aanmelden. Voorwaarde is dat dan alles via internet 
moet worden geregeld. “Online gemak” noemt OHRA dit. 

 
Univé  
Het NBvON-collectiviteitsnummer blijft ook bij de FASv: 13299. Nieuwe verzekerden kunnen 
zich voor de FASv-collectiviteitskorting aanmelden via eerder genoemde zorgvergelijker, de 
website van Univé of (gratis) tel.: 0800-0234763. 
 
VGZ  
Het collectiviteitsnummer van de FASv is: 17810. 
Reeds bij VGZ-verzekerden kunnen hun bestaande individuele of andere collectieve verzekering 
omzetting naar de collectiviteit van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Dit kan via 
de website VGZ en ‘Mijn VGZ’ of via 0900 – 8490. De wijziging gaat in op de eerste dag van de 
volgende maand nadat VGZ de wijziging van de verzekerde heeft ontvangen. 
NB. Opgemerkt zij dat de website voor de collectiviteit van de FASv pas op 21 november a.s. 
beschikbaar is. Dan zijn inmiddels ook de premies 2017 bekend . Telefonisch is VGZ wel 
bereikbaar. 

 
Zorg en Zekerheid 
Het collectiviteitsnummer van de NBvON en FASv is: 28331. 
(Nieuwe) verzekerden kunnen de verandering in collectiviteit doorgeven via de 
zorgvergelijker, website Zorg en Zekerheid of via 071-5825825 toetst 2. 
  

                                                           
9 In tegenstelling tot een vorige Nieuwsbrief zijn de kortingspercentages niet 7%, maar (via Thoma)  6%. 

https://www.ohra.nl/zorgverzekering/berekenen-collectief.jsp?collectiviteit=864
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Zilveren Kruis 
Het collectiviteitsnummer van de NBvON is: 207077596. 
Het Zilveren Kruis wil voor 2017 geen contract afsluiten met de FASv. Mogelijk wel in 2018. 
Het bestaande contract met de NBvON wordt in 2017 voortgezet.  
In de overgangsfase waarin de FASv-organisatie zich bevindt, zijn de leden van de FASv in 
2017 ambtshalve tevens lid van de NBvON.  
Verzekerden bij het Zilveren Kruis kunnen op grond van vorenstaande zich onder de naam 
‘NBvON’ of collectiviteitsnummer 207077596 bij het Zilveren Kruis aanmelden voor de 
collectiviteitskorting van de NBvON. 
Die NBvON collectiviteit kan worden aangemeld via de NBvON-zorgvergelijker, de website 
van het Zilveren Kruis of via tel.: 071-7510052, toets 4. 
 
PMA-Menzis 
De NBvON of de FASv kunnen zelf geen collectiviteitsovereenkomst met Menzis afsluiten. 
Individuele verzekerden kunnen wel rechtstreeks korting krijgen: via PMA Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Verzekerden bij Menzis dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven.  
Zie website: PMA zorgverzekering 2017 of tel.: 0800-2040. 
Of bij Menzis tel.: 088-2224040 keuze 3.  
 
Bericht aan de genoemde verzekeraars 
Onderdeel van de afspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt, is dat zij kunnen 
beschikken over de ledenlijst (verenigingen) van de FASv. Die lijst zal overigens vanwege 
ledenaanwas regelmatig bijgewerkt moeten worden. Ter kennisname stuur ik ook u de lijst 
toe. 
 
Tot slot 
Op dit moment is het spitsuur bij de verzekeraars. Niet alle premies voor 2017 zijn 
momenteel bekend. Maar heel duidelijk is dat plaatselijke verenigingen willen weten wat zij 
hun achterban kunnen mededelen. 
De afspraken die de FASv met de verzekeraars heeft aangegaan, zijn bepalend of de 
achterban (tevens verzekerden bij genoemde verzekeraars) besluit om lid te worden van een 
plaatselijke algemene seniorenvereniging.  
 
Het bestuur van de FASv hoopt met deze Nieuwsbrief de verenigingen en hun leden op dit 
moment voldoende duidelijkheid te kunnen bieden. 
 
Plaatselijke serviceverlening 
Verschillende verenigingen organiseren in november bijeenkomsten waarbij zij hun leden 
behulpzaam zijn om de FASv-collectiviteit bij hun verzekeraar te melden. Soms 
gecombineerd met een actie om nieuwe leden te werven of leden te helpen met het tijdig 
(vóór 1 december 2016) opzeggen van hun lidmaatschap van een andere bond. 
 
 
 
Koos Graniewski  
Secretaris FASv 
 
 

 
 

  


