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onderwerp 
Mogelijkheid omzetting collectieve IZZ Zorgverzekering naar Individuele Premie incasso  
 
Het Bestuur van Stichting IZZ heeft eind 2020 mede op verzoek van de VGN besloten om de mogelijkheden 
voor de premie incasso van de collectieve IZZ Zorgverzekering te verruimen. Via een opt-out kunnen 
zorgorganisaties de standaard Collectieve premie incasso (CPI) van de IZZ Zorgverzekering omzetten naar 
Individuele premie incasso (IPI). Om dit proces goed te laten verlopen, is de afgelopen maanden samen met de 
uitvoerend zorgverzekeraars VGZ en CZ een pilot gedraaid. 
 
Pilotperiode afgerond 
Tijdens de pilot zijn een aantal zorgorganisaties die zich via de branche organisaties of rechtstreeks hebben 
gemeld, omgezet van CPI naar IPI. De ervaringen hieruit laten zien dat de omzetting vraagt om goede 
voorbereiding, communicatie en nazorg. Zowel door de werkgever als door de uitvoerend zorgverzekeraars. 
Ervaring uit de pilot leert dat in totaal maximaal 15 tot 20 zorgorganisaties per maand kunnen worden omgezet 
van CPI naar IPI. Dit om o.a. betalings- en incassoproblemen bij medewerkers te voorkomen en het proces van 
omzetting goed te kunnen begeleiden. 
 
Bij omzetting twee keer premiebetaling in een maand 
Belangrijk om rekening mee te houden bij de omzetting van CPI naar IPI, is dat medewerkers in de maand van 
omzetting te maken krijgen met twee keer premiebetaling in een maand. Dit komt omdat bij CPI de 
maandpremie in de lopende maand wordt verrekend met het salaris, terwijl bij IPI de maandpremie 
maandelijks vooraf aan de zorgverzekeraar moet worden betaald. 
 
Stappenplan en Q&A IPI 
Op basis van de pilot is een stappenplan en Q&A gemaakt, waarin is uitgewerkt en toegelicht welke stappen 
een zorgorganisatie moet doorlopen voor de omzetting. In de bijlage bij deze mail vindt u deze informatie. U 
kunt deze informatie delen met de bij u aangesloten zorgorganisaties. 
 
Tenslotte 
Wij realiseren ons dat een deel van de zorgorganisaties de administratieve uitvoering rond de collectieve IZZ 
Zorgverzekering als belastend ervaart. Medewerkers ervaren de CPI echter ook als een service vanuit de 
werkgever. Bovendien zijn er door de CPI geen betalingsproblemen bij medewerkers voor de IZZ 
Zorgverzekering. Wij verwachten met de opt-out voor IPI te voorzien in de behoefte van een deel van de bij u 
aangesloten zorgorganisaties. 
 
Als u hier nog vragen over heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting IZZ 
 
 
 
Roland Kip 
Algemeen directeur 


