Wijziging van bijdragen bij en krachtens
Bijdrageregeling zorg
VWS
23 april 1998/nr. VPZ/VU-981339

kel 5, tweede of derde lid, van dat
besluit, in de in die leden bedoelde
De Staatssecretaris van
periode 65 jaar of ouder waren, beVolksgezondheid, Welzijn en Sport,
draagt het bedrag, bedoeld in artikel
Gelet op de artikelen 7, 19 en 25 van
7, eerste lid, onder i, van het Bijdrahet Bijdragebesluit zorg;
gebesluit:
a. indien het inkomen per jaar van de
Besluit:
ongehuwde verzekerde, na toepassing
van de artikelen 5 en 6 en 7, eerste lid,
Artikel I
onder a tot en met h, van het
1. De in artikel 4, eerste lid, van het
Bijdragebesluit minder bedraagt dan
Bijdragebesluit zorg genoemde bedra- f 12.936,58 doch meer dan f 12.082,62,
gen worden als volgt vastgesteld:
het verschil tussen dat inkomen en het
a. het onder a en c genoemde bedrag
laatstgenoemde bedrag;
wordt vastgesteld op: f 3215;
b. indien het inkomen per jaar van de
b. het onder b, d en e genoemde
ongehuwde verzekerde, na toepassing
bedrag wordt vastgesteld op: f 3520.
van de artikelen 5 en 6 en 7, eerste lid,
2. Het in artikel 14, eerste lid, aanhef,
onder a tot en met h, van het
van het Bijdragebesluit zorg genoemBijdragebesluit meer bedraagt dan
de bedrag wordt vastgesteld op:
f 12.936,88, 12,5% van het verschil tusf 1105.
sen dat inkomen en dat bedrag, ver3. De in artikel 14, tweede lid, van het meerderd met een bedrag van
Bijdragebesluit zorg genoemde bedra- f 853,96;
gen worden als volgt vastgesteld:
c. indien het inkomen per jaar van de
a. het in de aanhef genoemde bedrag gehuwde verzekerden tezamen, na
op f 55161,-;
toepassing van de artikelen 5 en 6 en
b. de in onderdeel a genoemde bedra- 7, eerste lid, onder a tot en met h, van
gen achtereenvolgens op: f 210,- en
het Bijdragebesluit minder bedraagt
f 28196,-;
dan f 16.544,54, doch meer dan
c. de in onderdeel b genoemde bedra- f 15.684,98, het verschil tussen dat
gen achtereenvolgens op: f 350,-,
inkomen en het laatstgenoemde
f 28196,- en f 31871,-;
bedrag;
d. de in onderdeel c genoemde bedra- d. indien het inkomen per jaar van de
gen achtereenvolgens op: f 530,-,
gehuwde verzekerden tezamen, na
f 31871,- en f 36776,-;
toepassing van de artikelen 5 en 6 en
e. de in onderdeel d genoemde bedra- 7, eerste lid, onder a tot en met h, van
gen achtereenvolgens op: f 880,-,
het Bijdragebesluit meer bedraagt dan
f 36776,- en f 55161,-.
f 16.544,54, 12,5% van het verschil tussen dat inkomen en dat bedrag, verArtikel II
meerderd met een bedrag van
De Bijdrageregeling zorg1 wordt gewij- f 859,56;
zigd als volgt:
e. de onderdelen c en d zijn ook van
A. In artikel 2 wordt ’f 342,60’ vervan- toepassing indien een van beide
gen door: f 215,30.
gehuwde verzekerden de leeftijd van
B. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
65 jaar in de in aanhef bedoelde perio1. In onderdeel a wordt ’f 4.587,71’
de nog niet heeft bereikt.
vervangen door: f 4734,21.
2. Voor de overige verzekerden,
2. In onderdeel b wordt ’f 7.647,72’
bedraagt het bedrag, bedoeld in artivervangen door: f 7893,28.
kel 7, eerste lid, onder i, van het
Bijdragebesluit:
C. Artikel 5 komt te luiden:
a. indien het inkomen per jaar van de
Artikel 5
ongehuwde verzekerde, na toepassing
1. Voor verzekerden die in de in artikel van de artikelen 5 en 6 en 7, eerste lid,
5, eerste lid, van het Bijdragebesluit
onder a tot en met h, van het
bedoelde periode 65 jaar of ouder
Bijdragebesluit minder bedraagt dan
waren, dan wel bij toepassing van arti- f 12.591,46 doch meer dan f 11.751,46,
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het verschil tussen dat inkomen en het
laatstgenoemde bedrag;
b. indien het inkomen per jaar van de
ongehuwde verzekerde, na toepassing
van de artikelen 5 en 6 en 7, eerste lid,
onder a tot en met h, van het
Bijdragebesluit meer bedraagt dan
f 12.591,46, 12,5% van het verschil tussen dat inkomen en dat bedrag, vermeerderd met een bedrag van f 840;
c. indien het inkomen per jaar van de
gehuwde verzekerden tezamen, na
toepassing van de artikelen 5 en 6 en
7, eerste lid, onder a tot en met h, van
het Bijdragebesluit minder bedraagt
dan f 16.374,64, doch meer dan
f 15.534,64, het verschil tussen dat
inkomen en het laatstgenoemde
bedrag;
d. indien het inkomen per jaar van de
gehuwde verzekerden tezamen, na
toepassing van de artikelen 5 en 6 en
7, eerste lid, onder a tot en met h, van
het Bijdragebesluit meer bedraagt dan
f 16.374,64, 12,5% van het verschil tussen dat inkomen en dat bedrag, vermeerderd met een bedrag van f 840.
D. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel a wordt ’f 99,08’ vervangen door ’f 100,27’ en wordt
’f 198,16’ vervangen door: f 200,53.
2. In onderdeel b wordt ’f 36,58’ vervangen door ’f 37,65’ en wordt
’f 73,16’ vervangen door: f 75,29.
E. Artikel 9 komt te luiden:
Artikel 9
Het bedrag, bedoeld in artikel 6, vijfde
lid, van het Bijdragebesluit, bedraagt:
f 3747,-.
F. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervallen de onderdelen c en d en komen de onderdelen
a en b te luiden:
a. tot 1 juli 1999: f 2295,-;
b. tot 1 juli 2000: f 2755,-.
2. In het tweede lid vervallen de onderdelen c en d en komen de onderdelen
a en b te luiden:
a. tot 1 juli 1999: f 2755,-;
b. tot 1 juli 2000: f 3010,-.
5. In het derde lid, vervallen de onderdelen c en d en komen de onderdelen
a en b te luiden:
a. tot 1 juli 1999: f 530,-;
b. tot 1 juli 2000: f 880,-.
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Artikel III
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 juli 1998.

eveneens noodzakelijk vanwege de
aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal gedane toezegging met
betrekking tot de fiscale ouderenafDe regeling zal met de toelichting in
trek (kamerstukken II 1997/98, 24 333,
de Staatscourant worden geplaatst.
nr. 39). De toezegging houdt in dat
verzekerden die in een verzorgingshuis
De Staatssecretaris voornoemd,
of in een instelling op grond van de
Erica Terpstra.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verblijven en voor dat
1 Stcrt. 1996, 226, laatstelijk gewijzigd bij Regeverblijf een bijdrage als bedoeld in
ling van 17 december 1997, nr. VPZ/VU-974542,
Stcrt. 245.
artikel 4 van het Bijdragebesluit zorg
betalen, dit fiscale voordeel niet
Toelichting
geheel kwijtraken doordat het voordeel geheel wordt omgezet in een
De regeling strekt tot vaststelling van
hogere bijdrage. Dit fiscale voordeel
per 1 juli 1998 geldende bedragen bij
wordt met ingang van 1 juli 1998 niet
en krachtens het Bijdragebesluit zorg. meer via een hogere bijdrage geheel
Artikel I strekt tot indexering op
afgeroomd, maar wordt via de in artibasis van het prijsindexcijfer voor de
kel 5 van de Bijdrageregeling zorg
gezinsconsumptie van de bedragen
geregelde bedragen gedeeltelijk vrijgenoemd in artikel 4 en artikel 14 van gelaten. De vrijlatingsbedragen zijn zo
het Bijdragebesluit zorg, volgens de
vastgesteld dat de verzekerde ongesystematiek geregeld in artikel 19 van veer 34% van het voordeel mag
dat besluit. Het bedrag van f 210,- is
behouden.
niet verhoogd vanwege de regel dat
De bedragen in artikel 6 zijn geïnde bedragen naar beneden worden
dexeerd aan de hand van relevante
afgerond op een veelvoud van vijf gul- consumentenprijsindexcijfers van het
dens.
Centraal Bureau voor de Statistiek
Artikel II regelt aanpassing van
(CBS) over het jaar 1997.
bedragen die in de Bijdrageregeling
Artikel 9 is opnieuw vastgesteld
zorg zijn geregeld.
omdat de bijzondere regeling met
Het aangepaste bedrag in artikel 2
betrekking tot het vaststellen van het
betreft de af te trekken nominale pre- bijdrageplichtige inkomen van een
mie in het kader van de
bewoner van een kloosterbejaardenZiekenfondswet. Uitgegaan wordt van oord thans geregeld is in artikel 6, vijfhet bedrag van het voorafgaande
de lid, van het Bijdragebesluit zorg en
kalenderjaar (1997).
niet meer in artikel 18 van dat besluit.
De bedragen in artikel 3 zijn aangeMet het regelen van deze materie in
past overeenkomstig de gewijzigde
artikel 6, vijfde lid, van voornoemd
zak- en kleedgeldbedragen, genoemd besluit is tevens de foutieve formulein artikel 31 van de Algemene bijring in artikel 18 dat het ging om een
standswet in het peiljaar (1997).
twaalfde gedeelte van een bij ministeDe bedragen in artikel 5 worden
riële regeling vast te stellen bedrag,
jaarlijks aangepast vanwege gewijzig- gecorrigeerd. Door deze foutieve forde netto-sociale-minimumuitkeringen. mulering moest er in artikel 9 van de
De wijziging geschiedde steeds op
Bijdrageregeling zorg een bedrag worbasis van de gewijzigde netto uitkerin- den vastgesteld dat twaalf maal het
gen op grond van de Algemene
bedoelde bedrag bedroeg. Thans is het
Ouderdomswet (AOW). Door de invoe- bedrag weer op het beoogde bedrag
ring van de fiscale ouderenaftrekken
vastgesteld, te weten f 3747,-.
zijn de netto-AOW-uitkeringen echter
De bedragen in artikel 10, die gelden
hoger geworden dan de netto-bijvanaf 1 juli 1998, zijn net als de bedrastandsuitkeringen. Gelet daarop is het gen genoemd in artikel 4 en artikel 14
noodzakelijk om in artikel 5 een
van het Bijdragebesluit zorg, geïnonderscheid te maken tussen verzeker- dexeerd op basis van het prijsindexden van 65 jaar en ouder en verzeker- cijfer voor de gezinsconsumptie, volden jonger dan 65 jaar. Indien dit
gens de systematiek geregeld in artikel
onderscheid niet gemaakt wordt, wor- 19 van dat besluit. Het bedrag dat
den verzekerden jonger dan 65 jaar
geldt tot 1 juli 2000 zal met ingang van
benadeeld omdat de ondergrenzen
1 juli 1999 opnieuw worden geïnddan afgestemd zijn op de hogere
exeerd. De bedragen die tot 1 juli 1997
AOW-uitkeringen. Een onderscheid is
en tot 1 juli 1998 golden, zijn per
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1 juli 1998 niet meer relevant en daarom met de onderhavige regeling
komen te vervallen.
De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra.
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