
14 oktober 2003/Z/F-2417162

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 3a, eerste lid, eerste
volzin, van de Ziekenfondswet en
artikel 9, tweede lid, van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering;
Gezien het rapport van het College
voor zorgverzekeringen van 25 sep-
tember 2003 (V&U/23062492);

Besluit:

Artikel 1
Het in artikel 3, eerste lid, onder a,
van de Ziekenfondswet genoemde
bedrag wordt verhoogd tot € 32.600,-.

Artikel 2
Het in artikel 3c, eerste lid, van de
Ziekenfondswet genoemde bedrag
wordt verhoogd tot € 20.750,-.

Artikel 3
Het in artikel 3d, eerste lid, van de
Ziekenfondswet genoemde bedrag
wordt verhoogd tot € 20.800,-.

Artikel 4
Het in artikel 9, tweede lid, van de
Coördinatiewet Sociale verzekering
genoemde bedrag wordt verhoogd tot
€ 113,-.

Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Gedurende een aantal jaren heeft de
consumentenprijsindex, zoals gepubli-
ceerd door het CBS, ten grondslag
gelegen aan de jaarlijkse aanpassin-
gen van de loongrens voor de zieken-
fondsverzekering. Het ging hier om

een tijdelijke maatregel die samenhing
met de instroom van zelfstandigen in
de ziekenfondsverzekering. 
Onlangs is bekend geworden dat er
fouten zijn geconstateerd in de door
het CBS gepubliceerde prijsindex. In
een recente publicatie in het
Statistisch Bulletin van het CBS is
aangegeven dat de consumentenprijs-
index, zoals die door het CBS is
gepubliceerd vanaf juni 2002, naar
verwachting enkele tienden van een
procentpunt te hoog is geweest. De
foutieve cijfers zijn het gevolg van een
foute verwerking van bepaalde gege-
vensbestanden.
Een en ander zou de vraag op kun-
nen roepen of als gevolg van de fou-
tieve CBS-cijfers ook de loongrens
voor het jaar 2003 of eerdere jaren op
een ander bedrag had moeten worden
vastgesteld. Hiervan is geen sprake.
In de vermelde publicatie wordt aan-
gegeven dat het gaat om de cijfers
vanaf juni 2002. Deze cijfers hebben
geen rol meer gespeeld bij de vaststel-
ling van de loongrens, omdat de
loongrens voor het jaar 2003 (CVZ-
rapport Aanpassing loongrens etc.
d.d. 26 september 2002) is vastgesteld
op basis van het loonindexcijfer.

Met ingang van juli 2003 is het
CBS gestart met een nieuwe reeks
cao-lonen. Het basisjaar 1990 is ver-
vangen door het nieuwe basisjaar
2000. Aangezien in artikel 3a, tweede
lid, van de Ziekenfondswet wordt
verwezen naar het basisjaar 1990 is
het noodzakelijk om door middel van
de ministeriële regeling waarin artikel
3a, tweede lid, van de Zfw voorziet,
bedoeld jaartal te wijzigen in 2000. 
Behalve het vervangen van de reeks
1990=100 door de reeks 2000=100
zijn er door het CBS nog een aantal
andere wijzigingen doorgevoerd, die
evenwel voor de herziening van de
loongrens geen directe consequenties
hebben. Zo worden bij de nieuwe
reeks geëxpireerde cao’s buiten
beschouwing gelaten, hetgeen, aldus
het CBS, er toe leidt dat het gepubli-
ceerde voorlopige indexcijfer dichter
bij het uiteindelijke indexcijfer zal uit-

komen. Het CBS publiceert in ver-
band hiermee voortaan ook op welk
percentage afgesloten cao’s (niet
gebaseerd op aantal maar op loon-
somgewicht) de gepubliceerde voorlo-
pige indexcijfers zijn gebaseerd.
Tevens wordt het moment van publi-
catie van de eerste uitkomsten ver-
vroegd. 

Het bedrag waarvoor maximaal
belastingvrij kan worden deelgeno-
men aan een spaarloonregeling is per
1 januari 2003 verlaagd van € 788
naar € 613. Omdat het spaarloon op
het loongrensloon in mindering wordt
gebracht zou zich dus per 1 januari
2004 een eVect kunnen voordoen op
de verzekerdenaantallen. Het bij de
loongrenstoetsing in aanmerking te
nemen loon wordt immers hoger, en
daardoor zou een uitstroom uit de
ziekenfondsverzekering kunnen optre-
den. Volgens een inschatting van het
CPB zou het hierbij gaan om ca.
40.000 personen. In deze raming zit-
ten ook personen die vanwege een
andere oorzaak in- of uitstromen.
Er is overwogen om gebruik te
maken van de bevoegdheid de loon-
grens bij amvb op een afwijkend
bedrag vast te stellen indien er sprake
is van een bijzondere aanleiding (arti-
kel 3a, vijfde lid, Ziekenfondswet),
dan wel indien aanpassing overeen-
komstig het normale mechanisme zou
leiden tot een beduidende toe- of
afname van het aantal verzekerde
werknemers (artikel 3a, zevende lid,
Ziekenfondswet).
In het verleden is regelmatig de vraag
aan de orde is geweest of er aanlei-
ding was voor toepassing van artikel
3a, zevende lid, van de
Ziekenfondswet. Bij die gelegenheden
is geconcludeerd dat niet werd vol-
daan aan het criterium dat er sprake
moet zijn van een beduidende toe- of
afname van het aantal verzekerde
werknemers. Die conclusie werd ook
getrokken in situaties waarin sprake
was van (aanzienlijk) grotere eVecten
op de verzekerdenaantallen dan wat
thans wordt voorzien.
Bij de invoering van de spaarloon-
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maatregel in 1995 werd geen aanlei-
ding gezien de loongrens in verband
daarmee aan te passen. Het komt niet
consequent over om dat bij de gedeel-
telijke afschaY ng van de spaarloon-
maatregel wel te doen.
Er is dan ook geen aanleiding voor
toepassing van artikel 3a, zevende lid,
van de Ziekenfondswet, en geen spra-
ke van een bijzondere omstandigheid
als bedoeld in artikel 3a, vijfde lid,
van de Ziekenfondswet.

De stijging van het loonindexcijfer
ten opzichte van juli 2002 is 2,7%.

De loongrens voor het jaar 2003
was (onafgerond) € 31.706,48.
Verhoging van dat bedrag met het
hiervoor aangegeven percentage levert
voor het jaar 2004 een bedrag op van
€ 31.706,48x 1,027 = € 32.562,55.
Met toepassing van artikel 3a, derde
lid, van de Ziekenfondswet wordt dit
bedrag afgerond op een bedrag van
€ 32.600.

Ingevolge de artikelen 3c, vierde
lid, en 3d, vijfde lid, is artikel 3a van
overeenkomstige toepassing op de
optin-grens voor particulier verzeker-
den van 65 jaar en ouder en op de
inkomensgrens voor zelfstandig
ondernemers.

De optin-grens voor particulier ver-
zekerden van 65 jaar en ouder voor
het jaar 2003 was (onafgerond)
€ 20.162,97. Verhoging van dat
bedrag met het hiervoor aangegeven
percentage (2,7%) levert voor het jaar
2004 een bedrag op van € 20.707,37.
Met toepassing van artikel 3a, derde
lid, van de Ziekenfondswet wordt dit
bedrag afgerond op een bedrag van
€ 20.750.

De inkomensgrens voor zelfstandig
ondernemers voor het jaar 2003 was
onafgerond € 20.249,89. Verhoging
van dat bedrag met het hiervoor aan-
gegeven percentage (2,7%) levert voor
het jaar 2004 een bedrag op van
€ 20.796,64.
Met toepassing van artikel 3a, derde
lid, van de Ziekenfondswet wordt dit
bedrag afgerond op een bedrag van
€ 20.800.

De inkomensgrens voor zelfstandi-
ge ondernemers is op grond van arti-
kel 3e, tweede lid, Ziekenfondswet,
mede van toepassing op alimentatie-
genietenden.

Artikel 9, tweede lid, van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering
schrijft voor dat het aldaar genoemde
maximumpremiedagloon bij een wijzi-
ging van het bedrag van de loongrens

met ingang van dezelfde datum wordt
herzien. Sinds de inwerkingtreding
van de Wet zelfstandigen in Zfw is
het maximumpremiedagloon jaarlijks
herzien overeenkomstig de methode
neergelegd in artikel 3a van de Zfw.

Een en ander leidt tot de volgende
uitkomst. Het maximumpremiedag-
loon voor het jaar 2003 bedraagt
€ 111. Aanpassing van dat bedrag
met het loonindexcijfer (2,7%) levert
voor het jaar 2004 een bedrag op
van: € 111 x 1,027 = € 113,99. Na
afronding is het bedrag van het maxi-
mumpremiedagloon voor het jaar
2004 € 113,-.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst.
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