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Registratie van het BSN nummer
Wetswijziging doorgevoerd per 1 januari 2022
Vanwege privacy wetgeving dienen de leden het BSN zelf bij CZ te registreren

Enkel per mail aan sendcopy@cz.nl de volgende gegevens:

CZ relatienummer

Naam & geboorte datum

BSN nummer

U kunt ook een scan mailen van uw CZ pas en in de mail uw BSN vermelden.

Tot nu heeft 75% dit gedaan



Status van het GSZV voor de NL Zorgverlener

Omdat er geen aanvullende verzekering zichtbaar is in Vecozo ontstaat soms 
verwarring bij de zorgaanbieders of JSIS leden wel/niet geregistreerd zijn en 
waarvoor leden zijn gedekt. 

De leden worden in dat geval doorverwezen naar CZ. 

Wil een JSIS lid weten of wij met een bepaalde zorgaanbieder een contract hebben? 
Dan kan dat bekeken worden op onze website: Vind de beste zorg voor ú (cz.nl)

CZ onderzoekt of een aanvulling op de registratie mogelijk is



Aanvullende declaratie informatie 

CZ kan hier niet aan voldoen aangezien de declaraties digitaal via elektronische 
standaarden worden aangeleverd.
Een papieren factuur bestaat niet meer, slechts IT posities.
Heeft het lid behoefte aan een gespecificeerde factuur, dan kan het lid deze bij de 
zorgaanbieder aanvragen. 

PMO bereidt een extra leden certificaat voor met daarin het verzoek aan de 
zorgaanbieder aan het lid gespecificeerde facturen voor de geleverde zorg te 
verstrekken



Driemaandelijkse bijdrage huisarts

De driemaandelijkse bijdrage aan de huisarts is een bijdrage aan de eerstelijnszorg, 
verlaagt de prijs van uw consult

Per kwartaal wordt hiervoor een klein bedrag afgerekend 

Dit is niet te herleiden tot een zorgprestatie



Dubbele betalingen

Zodra de CZ Zorgpas wordt getoond aan een zorgvelener dient men geen factuur te 
betalen
Indien u toch een rekening betaalt en de zorgverlener ook is betaald door CZ, zal het 
GSZV lid niet worden terugbetaald

U dient hier dus erg attent op te zijn!



GSZV regelgeving blijft van kracht

De procedure van de voorafgaande goedkeuring blijft van kracht: liever een
goedkeuring teveel gevraagd dan deze niet hebben gevraagd!

Bij twijfel aanvragen

Sommige zorgverleners willen geen extra administratieve inspanningen leveren.  
Hopelijk kan het extra lidmaatschapscertificaat een oplossing bieden

Hetzelfde geldt voor de aanvraag ernstige ziekte of vergoeding aan 100%



Algemeen aandachtspunt, los van CZ Zorgpas

Door Covid geen cursussen ‘preparation a la retraite’ meer gegeven

Na pensionering niet meer een 100% dekking voor ongevallen, mogelijkheid van 
aanvullende verzekering. Normale dekking blijft van kracht (80-85-100´%)

Bij studie van kinderen dient het team rechten hiervan regelmatig te worden
geinformeerd willen deze gedekt blijven door het GSZV tot 26 jaar

Aanvragen van de CZ Zorgpas via JSIS Online, maar de tab is slechts beschikbaar als 
het adres goed in SYSPER staat (2de huis problematiek)

Het papieren formulier blijft beschikbaar, mits compleet ingevuld!



Informatie

Vragen over de CZ Zorgpas dienen enkel te worden gericht aan PMO
CZ heeft niet de informatie om uw globale situatie te bekijken,  met name geen 
inzicht in de rechten 

Voor alle vragen Staff Matters en Staff Contact: 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/

Choose domain "Health", then the section that interests you and on the right side of 
the screen click on "Staff Contact - Contact us“

Bij problemen: AIACE ambassadeurs

GSZV afwikkelingsbureau +32 299 97 777



Dank voor uw aandacht
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