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1. Inleiding 
Met ingang van 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking. 
De gevolgen van deze wet voor de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet worden in paragraaf 2 uiteengezet. 

De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn gebaseerd op de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Deze pensioenen worden jaarlijks 
aangepast. Dit is de zogenaamde indexatie. De indexatie van de Appa-pensioenen 
vindt plaats in overeenstemming met de aanpassing van ABP-pensioenen. 

In deze jaarlijkse circulaire wordt de aanpassing bekend gemaakt van al ingegane 
pensioenen (paragraaf 3), maar ook de wijzigingen in de inhoudingspercentages en 
de franchise (paragraaf 4). Aldus kunnen de nodige aanpassingen in de 
salarisadministraties worden doorgevoerd. 

2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2013 

2.1. Inleiding 
Per 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking. Hierdoor 
worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de 
loonbelasting/volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) gelijk. Deze wet heeft onder andere tot gevolg dat de 
verplichte vergoeding door de werkgever van de bijdrage Zvw die in 2012 van de 
werknemer werd ingehouden, vervalt. 
Daarvoor in de plaats komt de werkgeversheffing Zvw. De werkgever betaalt een 
bepaald percentage over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de 
werknemer. Het loon waarover de bijdrage berekend moet worden kent een 
maximum, het maximumbijdrageloon Zvw. Deze berekening en betaling gaan 
geheel buiten de werknemer en zijn loonstrook om. De werknemer ontvangt geen 
vergoeding meer. Het maximumbijdrageloon Zvw is in 2013 € 50.853. Het tarief 
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voor de werkgeversheffing Zvw is 1,15Ph. De werkgever draagt de Datum 
werkgeversheffing Zvw af aan de Belastingdienst. 

Werknemers aan wie de werkgever in 2012 de bijdrage Zvw niet verplicht hoefde te 
vergoeden, betalen in 2013 zelf de bijdrage Zvw. Tot deze groep behoren ook 
degenen die via de opting in regeling als fictief werknemer worden aangemerkt. De 
werkgever houdt deze bijdrage Zvw in op het nettoloon van de werknemer en 
draagt dit af aan de Belastingdienst. Het tarief voor de bijdrage van de werknemer 
is in 2013 5,65%. 
Bestaat het inkomen uit andere bronnen dan loon, pensioen of uitkeringen 
waarover de werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw door de werknemer is 
verschuldigd, dan betaalt de verzekeringsplichtige voor de Zvw de bijdrage via een 
aanslag. Dit is het geval als sprake is van inkomen in de vorm van winst uit 
onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. De bijdrage is verschuldigd 
tot het maximumbijdrageloon, en voor zover dit maximum niet al is bereikt door 
bijvoorbeeld samenloop met loon waarover de werkgever de werkgeversheffing 
Zvw moet betalen. 

2.2 De heffing van Zvw in 2013 voor verschillende politieke ambtsdragers 
De commissaris van de Koningin, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders, 
voorzitters en dagelijks bestuursleden van de waterschappen ontvingen in 2012 een 
verplichte vergoeding van de door hen te betalen bijdrage Zvw. In 2013 vervalt 
deze verplichte vergoeding en het bestuursorgaan betaalt de werkgeversheffing 
Zvw. 
Voor statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden waterschappen die in 
2012 niet een verplichte vergoeding ontvingen (degenen die door de opting in 
regeling onder de loonbelasting vallen), houdt het bestuursorgaan de bijdrage Zvw 
in op het nettoloon van deze ambtsdragers. 
Statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden waterschappen die inkomsten 
genieten die de Belastingdienst aanmerkt als winst uit onderneming of resultaat uit 
overige werkzaamheden, betalen de bijdrage Zvw via een aanslag. 

2.3 Teruggaaf van te veel betaalde Zvw bij samenloop van inkomsten 
In 2012 betaalde de werknemer tot het maximumbijdrageloon de bijdrage Zvw 
door inhouding op zijn nettoloon en ontving hiervoor van de werkgever de 
verplichte vergoeding. Had de werknemer meerdere werkgevers, dan betaalde hij 
over zijn totaie inkomen mogelijk meer aan bijdrage Zvw dan de maximaal 
verschuldigde bijdrage. De Belastingdienst betaalde dan het meerdere terug. 
Vanaf 2013 doet deze situatie zich niet meer voor, omdat dan sprake is van een 
werkgeversheffing Zvw. Heeft een werknemer meerdere werkgevers, dan draagt 
iedere werkgever de werkgeversheffing Zvw af die hij als werkgever is 
verschuldigd. 
Teruggaaf van te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage vindt in 2013 alleen 
nog plaats in enkele situaties, zoals de situatie dat de bijdrage die de werknemer in 
fictieve dienstbetrekking zelf moet betalen door inhouding op zijn nettoloon te hoog 
is doordat de werknemer meerdere (fictieve) werkgevers heeft. 

3. Aanpassing ingegane pensioenen 
De hoogte van de ABP-pensioenen wordt met ingang van 1 januari 2013 niet 
aangepast. Dat betekent dat de berekeningsgrondslagen en de pensioenen die zijn 
vastgesteld en toegekend ingevolge de Appa met ingang van 1 januari 2013 ook 
niet worden verhoogd. 
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4. Franchise en inhoudingen 
De Appa-pensioenen worden berekend volgens het eindloonsysteem met 
toepassing van één franchisebedrag voor de inhoudingen op de wedde, 
schadeloosstelling en de uitkering. Voor 2013 wordt de franchise gewijzigd in 
€ 18.000,00. 

Datum 
21 december 2012 

Kenmerk 
2012-0000752160 

De inhoudingen met ingang van 1 januari 2013 bedragen: 
OP/NP-premie: 7,62% (was per 1 januari 2012 6,57% en per 1 april 2012 
7,23%); 
Anw-reparatie: 0,225% van de berekeningsgrondslag na vermindering met 
de franchise van € 18.000,00. 
IP-premie: 0,075% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de 
franchise van € 19.000,00. 
Pseudo WW-premie (AWf-premie): 0,0%, De AWf-franchise vervalt met 
ingang van 1 januari 2013. 
Zorgverzekeringswet per 1 januari 2013: de percentages van de 
inkomensafhankelijke bijdrage worden gewijzigd in 5,65% en 7,75%. Het 
maximale bedrag waarover Zvw-bijdrage verschuldigd is, bedraagt per 
1 januari 2013 € € 50.853 per jaar. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 
de directeur Arbeidszaken Publieke Sector, 
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