
Kom ik in aanmerking?   

Om te kunnen deelnemen aan het Menzis GarantVerzorgdpakket mag het gezamenlijk inkomen van 
uw huishouding niet hoger zijn dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (bijstandsnorm). In 
onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen van de meest voorkomende situaties weergegeven. 
Informeer bij Bureau Minimaregelingen als uw leefsituatie niet in de tabel voorkomt.   
  
Inkomensgrenzen 120% wettelijk sociaal minimum per 1 juli 2021, netto per maand 
(exclusief vakantietoelage )  
  

Personen 18 tot 21 jaar  120%  
Alleenstaand  € 304  
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan 21 jaar  € 607  
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder  € 1.182  
Personen 18 tot 21 jaar met kinderen  120%  
Alleenstaand  € 304  
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan 21 jaar  € 958  
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder  € 1.533  
Personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigden  120%  
Alleenstaand  € 1.230  
Alleenstaande ouder/verzorger  € 1.230  
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan pensioen  € 1.757  
Pensioengerechtigden   120%  
Alleenstaand  € 1.368  
Alleenstaande ouder/verzorger  € 1.368  
Gehuwd of samenwonend  € 1.855  

  
Eenvoudig en veilig gegevens delen met jouw gemeente via de Ockto app!  
Uw gemeente is onlangs gestart met het gebruik van de Ockto app. Op deze manier kun je eenvoudig 
inkomensgegevens aanleveren bij de aanvraag van een collectieve zorgverzekering van de 
gemeente. De app moet het voor inwoners makkelijker maken om gegevens aan te leveren. Hierdoor 
is de inwoner minder tijd kwijt met het aanleveren van informatie en kan de gemeente sneller een 
besluit nemen op de aanvraag.  
 
Is de Ockto app wel veilig?  
Ockto is dè standaard voor het veilig verzamelen en delen van persoonlijke gegevens. Jij zit zelf aan 
het stuur en bepaalt zelf of je de opgehaalde informatie wilt doorsturen aan jouw gemeente. Zodra je 
de informatie hebt doorgegeven aan de gemeente, blijft er geen informatie bewaard in 
het Ockto platform. Ook als je Ockto stopt of uitzet, dan wordt alle informatie uit het Ockto platform 
verwijderd.  
 
Ockto staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche 
Bank. Ockto zorgt er altijd voor dat hun dienstverlening veilig, zorgvuldig en transparant is. De Ockto-
app is AVG-compliant, aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ISO/IEC 27001 
gecertificeerd. Ockto voldoet daarmee aan de hoogste security eisen.  
 
Ockto is ontwikkeld met ondersteuning van ABN-AMRO en wordt o.a. door Triodos bank, Rabobank, 
SNS bank en de hypotheker al vele jaren succesvol gebruikt.  
De gegevens die je via Ockto deelt met jouw gemeente, zijn afkomstig van je eigen landelijk 
beschikbare gegevens uit MijnOverheid.nl, MijnBelastingdienst.nl en MijnUWV.nl. Deze gegevens zijn 
alleen beschikbaar door in te loggen met uw DigiD. Wel zo veilig!  
  
Hoe gebruikt ik de Ockto app?  
De Ockto app is vrij eenvoudig in gebruik. Van de gemeente heb je een mail of brief gehad met daarin 
een unieke code. Deze code samen heb je nodig om de Ockto app te gebruiken. Ga 
naar www.onderzoek.gezondverzekerd.nl, hier vind je ook meer informatie over de Ockto app. Vul je 
code in en klik daarna op ‘start je onderzoek’.   z.o.z.  
 
 
 
 

http://www.onderzoek.gezondverzekerd.nl/


 
 
 

 

Op de volgende pagina moet je een aantal zaken bevestigen. Onder andere dat je 
je DigiD inloggegevens bij de hand hebt en dat je eventuele partner ook in de buurt is om gegevens 
aan te leveren. Ook is het belangrijk dat je controle via SMS voor DigiD hebt ingesteld. Hoe je dat doet 
lees je op https://www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle/.  
 
Nadat je hebt aangegeven dat je alles bij de hand hebt, kun je verder.  
 
Download nu eerst de Ockto app als je deze nog niet hebt via een van de onderstaande opties of zoek 
de Ockto app in je App Store of Google Play.  

 

  
 

Klik daarna op ‘Ik heb de Ockto app’ om verder te gaan.  
 
Er verschijnt nu een QR code die je kunt scannen met de Ockto app door in de app op ‘Verzamel’ te 
klikken. Volg hierna de stappen in de app. Je moet inloggen met DigiD. Vergeet niet om ook van je 
eventuele partner gegevens in dezelfde sessie aan te leveren!  
 
Ik kan of wil de Ockto app niet gebruiken.  
Als je de Ockto app niet wilt of kunt gebruiken, dan kun je ook informatie aanleveren door deze te 
uploaden of per post op te sturen naar Bureau Minimaregelingen. Houd er wel rekening mee dat het 
beoordelen van je aanvraag dan langer zal duren.  
 
We hebben in ieder geval de volgende bewijstukken van je nodig:  

• Kopie of scan van je bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen  
3 maanden;  

• Kopie of scan van je laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie;  
  
Het uploaden van bewijsstukken kan via https://onderzoek.gezondverzekerd.nl/verificatie.  
 
Voor het uploaden heb je de volgende informatie nodig:  

• Het casenummer staat in de toegezonden brief.  

• Je geboortedatum   
  
Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, kun je de bewijstukken uploaden. Je kunt meerdere bestanden 
ineens selecteren op je computer of ze een voor een selecteren. Zodra je alle bestanden hebt 
toegevoegd klik je op ‘Upload Documenten’. De documenten worden dan naar Bureau 
Minimaregelingen verstuurd.  
  
Wil je de bewijsstukken liever per post inleveren? Stuur deze dan naar:  
  
Bureau Minimaregelingen  
Postbus 64  
3620 AB BREUKELEN  
  
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met Bureau Minimaregelingen. Bel op werkdagen naar 
033 30 35 460 (9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur) of vul het contactformulier op de website in of stuur 
ons  een e-mail veenendaal@minimaregelingen.nl  
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