
Den Haag, 24 november 2022.      Betreft: BES studentenverzekering.  

Geachte student uit Bonaire, Sint Eustatius of Saba,  

Goed nieuws!  

Waarom ontvang je deze brief?  

Deze brief is de vervolgbrief op de nieuwsbrief van 1 november 2022 die je via je email hebt 

ontvangen van de NNAM.  

Waarom goed nieuws?  

ZJCN heeft besloten om alle BES studenten, die momenteel zijn verzekerd via de NNAM of 

aansluitend op verblijf op één van de BES eilanden in Nederland in 2023 met een studie gaan 

beginnen, een verzekering aan te bieden op kosten van ZJCN.  

In eerste instantie zal iedereen per 1 januari 2023 worden verzekerd conform de Masterplan+ 

verzekering van InsureToStudy (zie bijlage 1). Indien de BES student als gevolg van de toetsing Wet-

langdurige-zorg (Wlz), ook wel de SVB-ingezetenschapsbeoordeling genoemd, verplicht wordt tot 

het afsluiten van een Nederlandse basiszorgverzekering, dan zal de BES student op zijn of haar 

verzoek door InsureToStudy worden omgezet van de Masterplan+ verzekering naar de Nederlandse 

basiszorgverzekering van HollandZorg (zie bijlage 2).  

Let op: bij de basisverzekering van HollandZorg is in tegenstelling tot andere basiszorgverzekeringen 

geen eigen risico van Euro 385, geen eigen bijdrage voor medicijnen en een dekking voor 

spoedeisende tandartszorg tot Euro 200!  

Wat betekent dit voor jou?  

Of jij verplicht van de Masterplan+ verzekering op een Nederlandse basiszorgverzekering moet 

overstappen, is afhankelijk van de toetsing Wet-langdurige-zorg (Wlz).  

Vraag daarom deze toetsing aan!  

De toetsing moet je aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB zal dan onderzoeken 

wat precies jouw verzekeringspositie is volgens de Wlz.  

Volg hiervoor de volgende stappen:  

➢ ga naar de volgende pagina, op de website van de SVB: www.svb.nl/en/the-wlz-scheme;  

➢ klik op de link in de meest rechtse optie: Request an assessment of your Wlz insurance position; 

➢ klik vervolgens op de optie: +Submitting an application for yourself;  

➢ kies voor de optie: log in to My SVB and click on Login at the right hand top of the page, en;  

➢ vul je DigD nummer in.  

Houd er rekening mee dat het een aantal weken kan duren voordat je de uitslag van de Wlz-

toetsing ontvangt. Het is daarom belangrijk om dit tijdig te doen!  

http://www.svb.nl/en/the-wlz-scheme


Indien je een positieve beoordeling krijgt:  

➢ dan ben je verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Je kunt dan ook in 

aanmerking komen voor zorgtoeslag;  

➢ je hebt hierin keuzevrijheid, dat wil zeggen je kunt zelf bepalen bij welke zorgverzekeraar je een 

verzekering afsluit. De polisvoorwaarden van de door jou afgesloten Nederlandse 

basiszorgverzekering zijn dan voor je van toepassing en je moet deze zorgverzekering zelf 

maandelijks vooruit betalen, maar via de zorgtoeslag wordt je mogelijk ten dele gecompenseerd; 

 ➢ of je neemt de basiszorgverzekering van HollandZorg zonder eigen risico die InsureToStudy voor 

je regelt en ZJCN voor je betaald. Dit gebeurt op jouw verzoek en hiertoe zend je een email met de 

uitslag van de toetsing Wet-langdurige-zorg (Wlz) naar 

aanmeldenBESstudenten@zorgverzekeringskantoor.nl.  

Let op:  

1. Indien de Wlz-toetsing positief uitvalt en je sluit geen Nederlandse basiszorgverzekering af, dan 

ben je in overtreding en stuurt de Stichting Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK) je mogelijk 

een brief over jouw verzekeringsplicht. Je moet dan binnen drie maanden actie ondernemen of je 

krijgt een boete van € 402,24.  

2. In tegenstelling tot de Masterplan+ verzekering kent de Nederlandse basiszorgverzekering van 

HollandZorg geen vergoeding voor eventuele kosten van repatriëring, dat wil zeggen de kosten van 

het terugbrengen naar je eiland van herkomst wegens ziekte, letsel of overlijden. De BasicPlan 

dekking van InsureToStudy kunnen jullie als schadeverzekering erbij nemen naast de Basiszorg zodat 

jullie goed en voor alles verzekerd zijn (zie bijlage 3). Voor Euro 15,90 per maand kun je je hiertoe 

zelf bijverzekeren bij InsureToStudy. Voor meer informatie bel InsureToStudy op 0031 70 205 18 00 

of mail info@insuretostudy.com  

Wij hopen je met deze informatie van dienst te zijn geweest. Heb je vragen? Neem dan contact op 

via info@zorgverzekeringskantoor.nl.  

Hoogachtend en met vriendelijke groet,  

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) 
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