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DOORBETALING PREMIE ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

Algemeen
Met ingang van 1 januari  2006 is iedere Nederlander verplicht  een zorgverzekering af te 
sluiten. Cliënten die een WWB-, Ioaw- en Ioaz ontvangen dienen de basispremie te voldoen 
uit de normbedragen. Via de belastingdienst ontvangen cliënten maandelijks de zorgtoeslag 
op hun bank- girorekening.
De basisverzekering geeft alleen een uitkering voor de basisvoorzieningen, zoals huisarts, 
specialist  en  medicijnen.  Om  van  een  goede  zorg  verzekerd  te  zijn  dient  men  zich 
aanvullend bij  te  verzekeren.  Een aanvullende verzekering wordt  noodzakelijk  geacht.  In 
deze gemeente wordt voor personen die een inkomen genieten tot 120% (zie richtlijn 125) 
van de toepasselijke bijstandsuitkering een tegemoetkoming verstrekt voor de aanvullende 
verzekeringen (zie richtlijn 560).

Wanbetalers/Bronheffing
Indien  men  de  premies  voor  de  zorgverzekering  niet  betaalt,  vervalt  in  ieder  geval  de 
aanvullende  verzekering.  De kosten die  normaal  worden  vergoed  vanuit  de  aanvullende 
verzekering worden niet langer vergoed en die kosten dienen dan zelf voldaan te worden.
Daarnaast wordt bij een premie achterstand van 6 maanden of meer een boete opgelegd. Dit 
is de zogenaamde bronheffing. De zorgverzekeraar meldt de wanbetaler  aan bij  het CVZ 
(College  van  Zorgverzekeraars)  die  de  bronheffing  int  op  het  inkomen  of  de  uitkering. 
Daarnaast  ontvangt  de  wanbetaler  een acceptgirokaart  van het  CJIB (Centraal  Justitieel 
Incasso Bureau). De hoogte van de bronheffing is de nominale premie verhoogd met 30%. 
Deze bronheffing wordt met voorrang ingehouden op het inkomen/de uitkering en gaat voor 
beslag. Buiten de bronheffing dient de wanbetaler een aflossingsregeling te treffen voor de 
achterstand in premiebetaling. Totdat deze schuld volledig is voldaan blijft de bronheffing van 
toepassing. De enige uitzondering hierop die gemaakt kan worden is bij personen die in een 
schuldenregeling zitten. Via de schuldregelende instantie kunnen zij  door middel van een 
getekende stabilisatieovereenkomst van de bronheffing af. Vanaf dat moment dient echter 
wel weer de nominale premie betaald te worden en een regeling getroffen voor de betaling 
van de achterstand.

Onverzekerden
Het kan ook voorkomen dat iemand zich niet verzekert, hoewel daartoe op grond van de 
Zorgverzekeringswet wel de verplichting bestaat. Voor zover dat niet gebeurt op grond van 
gemoedsbezwaren kan er aanleiding zijn dat de gemeente zorg draagt voor aanmelding.

Doorbetaling premie
1. Uitkeringsgerechtigden
Artikel 57 WWB geeft de mogelijkheid om, indien en zolang er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat  de belanghebbende zonder hulp niet in staat  is  tot  een verantwoorde 
besteding van zijn bestaansmiddelen aan de bijstand de verplichting te verbinden dat de 
belanghebbende  eraan  meewerkt  dat  het  college  in  naam  van  belanghebbende 
noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht. Deze verplichting geldt in ieder 
geval bij een lopende schuldregeling.
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Indien  de  belanghebbende  zich  niet  verzekert  of  er  niet  in  slaagt  zijn  premie  voor  de 
Zorgverzekering te betalen kan worden gesteld dat hij niet in staat is tot een verantwoorde 
besteding  van  zijn  bestaansmiddelen.  Er  is  dan  aanleiding  tot  aanmelding  bij  een 
zorgverzekeraar  en/of  het  inhouden  en  doorbetalen  van  de  premie  voor  de 
ziektekostenverzekeringen. 

Door het rechtsreeks betalen van deze premies wordt voorkomen dat de belanghebbende 
onverzekerd raakt en voorts dat een aanmerkelijk grotere schuld ontstaat door de opgelegde 
boete. De inhouding dient dan naast de verschuldigde premie uiteraard ook de aflossing van 
achterstallige premies te omvatten.

2. Niet uitkeringsgerechtigden
Indien een niet uitkeringsgerechtigde zich tot de gemeente wendt in verband met dreigend 
royement/opgelegde  bronheffing  kan  worden  besloten  tot  een  doorbetalingsregeling. 
Voorwaarde  daarbij  is  dat  alle  inkomsten  van  de  belanghebbende  aan  de  gemeente 
overgemaakt worden.

Zorgtoeslag
Over de periode dat iemand niet verzekerd is geweest bestaat geen recht op zorgtoeslag. 
Het betalen van de boete over een niet verzekerd tijdvak doet daaraan niet af. In geval van 
aanmelding bij  een zorgverzekeraar  door de gemeente of  in  geval  van doorbetaling  van 
premies  dient  erop te worden toegezien dat  zorgtoeslag is  of  wordt  aangevraagd  bij  de 
Belastingdienst.

Verwijzingen
Richtlijn 125 Normbedragen bijzondere regelingen 
Richtlijn 560 Aanvullende ziektekostenverzekering AVX en Tand-G pakket

Bepalingen WWB
Artikel 57 WWB
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