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Datum 30 juni 2015 

Betreft  Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om aandacht i.v.m. dubbele  

 heffing bijdrage Zorgverzekeringswet 

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter, 
 

In uw brief van 3 april jl. verzoekt u de staatssecretaris van Financiën om te 

reageren op een ingezonden brief van F.S. over de ”dubbele heffing” van de 

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) bij lijfrentes. 

Volgens de schrijver van de brief wordt onterecht zowel over de betaalde 

lijfrentepremie als over de ontvangen lijfrente-uitkering een bijdrage ingehouden. 

Omdat de inhoud van de brief mijn beleidsterrein betreft, zal ik navolging geven 

aan uw verzoek. 

 

Voor de bijdrage Zvw geldt een brede grondslag. Uitgangspunt is dat alle 

inkomensbestanddelen die als inkomen uit werk bij de inkomstenbelasting in box 

1 worden betrokken, tot de heffingsgrondslag voor de bijdrage Zvw worden 

gerekend. Het betreft onder andere loon, pensioen, AOW-uitkeringen, alimentatie 

en lijfrente-uitkeringen. Voor de bepaling van het bijdrage-inkomen wordt geen 

rekening gehouden met aftrekposten zoals hypotheekrente of lijfrentepremies. 

Betaalde lijfrentepremies leiden dus niet tot een verlaging van de 

heffingsgrondslag voor de bijdrage Zvw.  

 

Dat zowel over de lijfrentepremie als over de lijfrente-uitkering een bijdrage Zvw 

wordt geheven, is een logische consequentie van het hiervoor genoemde systeem. 

Het is niet mogelijk om dit systeem te vervangen zonder dat dit nieuwe problemen 

oproept. Dit zou dan met het oog op de juridische houdbaarheid moeten gelden 

voor alle situaties waarbij deze “dubbele heffing” zich kan voordoen. Ook 

uitvoeringstechnisch is het bezwaarlijk het systeem te wijzigen. Als rekening zou 

worden gehouden met aftrekposten dan zou dat tot gevolg hebben dat voor de  
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meeste gevallen een aparte aanslag bijdrage Zvw moet worden verzonden. 

Immers, de inhouding van de bijdrage Zvw via de inhoudingsplichtige – die geen 

rekening houdt met aftrekposten – zou dan niet meer juist zijn.   

 

Ik verwijs u tevens naar de eerdere beantwoording van Kamervragen van 24 

augustus 2005 over hetzelfde onderwerp (vraagnummer 2040520220). 

 

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport,  

 

 

 

 

 

mw. drs. E.I. Schippers 

 

 

 

 

 

 

 

  


