
A° 2013 N° 4 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31ste januari 2013 ter uitvoering 
van de artikelen 3.1, derde lid, 6.2, tweede en derde lid, en 6.8, vijfde lid, van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten alsmede ter uitvoering van artikel 8, zesde 
lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (Landsbesluit vaststelling premie, premie-
inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie 
ziekteverzekering). 

_____________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
 

_______ 
 

De Waarnemende Gouverneur van Curaçao, 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is ter uitvoering van de artikelen 3.1, derde lid, 6.2, tweede en derde lid, en 6.8, 
vijfde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten de verschuldigde premie en de 
eigen bijdragen alsmede de premie-inkomensgrenzen voor het jaar 2013 vast te stellen; 
 
 
  Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Algemeen 
 

Artikel 1 
 
In dit landsbesluit wordt verstaan onder  
a. landsverordening : de Landsverordening basisverzekering ziektekosten; 
b. inkomensafhankelijke premie : de premie bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onder a, van de 

landsverordening; 
c. nominale premie : de premie bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onder b, van de 

landsverordening; 
d. Uitvoeringsorganisatie : de Uitvoeringsorganisatie bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, 

van de landsverordening; 
e. inkomen : inkomen in de zin van artikel 3, vierde lid, van de 

Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (PB. 2002, 
no. 63). 
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 Inkomensafhankelijke premie 

 
Artikel 2 

 
1. Behoudens het tweede en derde lid, bedraagt het percentage van de inkomensafhankelijke 

premie: 12. 
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt voor de verzekerde, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder a, die ouder is dan 15 jaar en niet verzekerd is in de zin van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering, het percentage van de inkomensafhankelijke premie: 10. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid is de verzekerde van wie het inkomen in enig jaar 
NAf. 12.000,00 of minder bedraagt, over dat jaar geen inkomensafhankelijke premie 
verschuldigd. 

 
 

Artikel 3 
 

1. Indien in enig jaar over het direct aan 1 juli voorafgaande tijdvak van twaalf maanden het 
totaal van de in artikel 6.2, eerste lid, van de landsverordening bedoelde premie-inkomsten, 
landsbijdrage en overige inkomsten minder bedraagt dan het totaal van de kosten in datzelfde 
tijdvak verbonden aan de uitvoering van de landsverordening, wordt met ingang van het 
eerstvolgende kalenderjaar aan de hand van het verschil tussen die twee totalen het op die 
eerste juli geldende percentage van de inkomensafhankelijke premie verhoogd met één van 
de volgende bedragen: 
a. bij een verschil dat 1% of minder is van het in de aanhef eerstgenoemde totaal: 0 

procentpunt; 
b. bij een verschil dat meer dan 1% is van het in de aanhef eerstgenoemde totaal maar 3% 

of minder van dat totaal: 0,5 procentpunt; 
c. bij een verschil dat meer dan 3% is van het in de aanhef eerstgenoemde totaal maar 6% 

of minder is van dat totaal: 0,75 procentpunt; 
d. bij een verschil dat meer dan 6% is van het in de aanhef eerstgenoemde totaal: 1 

procentpunt. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien het verschil tussen het in de aanhef 

van dat lid eerstgenoemde totaal meer bedraagt dan het in die aanhef als tweede genoemde 
totaal, met dien verstande dat het bij dat verschil behorende bedrag, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, b, c of d, in mindering wordt gebracht op het op dat moment geldende 
percentage de inkomensafhankelijke premie. 

3. Indien gedurende meerdere aaneengesloten tijdvakken als bedoeld in het eerste lid, het 
verschil tussen de in de aanhef van dat lid bedoelde totalen telkens 1% of minder bedraagt, 
wordt op het moment dat het totaal van die in een percentage uitgedrukte verschillen per 
saldo meer bedraagt dan 1%, het dan geldende percentage van de inkomensafhankelijke 
premie verhoogd onderscheidenlijk verminderd met het bedrag, genoemd in het eerste lid, 
onderdeel b. 

4. Indien de inkomensafhankelijke premie een wijziging ondergaat op grond van het eerste, 
tweede of derde lid, wordt gelijktijdig met die wijziging het percentage van de 
inkomensafhankelijke premie die betrekking heeft op de verzekerden, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, op overeenkomstige wijze aangepast met dien verstande dat het bedrag van die 
aanpassing wordt verkregen door het bedrag van de eerstgenoemde wijziging met 10/12 te 
vermenigvuldigen. 
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5. De met ingang van 1 januari van enig jaar op grond van dit artikel geldende percentages van 
de inkomensafhankelijke premie worden daaraan voorafgaand uiterlijk op 30 november door 
de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur bekendgemaakt in de Curaçaosche Courant 
en in één of meer dagbladen. 

 
 

Artikel 4 
 
1. Indien in enig jaar het inkomen meer bedraagt dan NAf. 100.000,00 op jaarbasis, dan is voor 

dat jaar over het meerdere geen inkomensafhankelijke premie verschuldigd. 
2. De premie-inkomensbovengrens, bedoeld in het eerste lid, geldt voor alle verzekerden. 
3. Indien de verzekerde niet het gehele jaar verzekerd is geweest, wordt ten aanzien van die 

verzekerde het bedrag, genoemd in het eerste lid, naar tijdsruimte evenredig verlaagd. 
 
 

Nominale premie 
 

Artikel 5 
 
1. De nominale premie bedraagt NAf. 82,00 per jaar. 
2. Geen nominale premie is verschuldigd door: 

a. de verzekerde van wie het inkomen voor het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar 
waarin de nominale premie verschuldigd is, NAf. 12000,00 of minder bedraagt; 

b. de verzekerde die bij aanvang van het jaar waarin de nominale premie verschuldigd is, 
nog niet de achttienjarige leeftijd heeft bereikt. 

 
 

Eigen bijdrage 
 

Artikel 6 
 
De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, derde lid, van de landsverordening bedraagt: NAf. 1,00 
per receptregel, te betalen aan de apotheek bij de aflevering van medicijnen op recept. 
 
 

Toeslag 
 

Artikel 7 
 
De toeslag, bedoeld in artikel 6.8, vijfde lid, van de landsverordening, komt ten  
 
 

Premie ziekteverzekering 
 

Artikel 8 
 
1. Het percentage van de premie, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening 

Ziekteverzekering, bedraagt voor de periode tot aan 1 januari 2014: 1,9. 
2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de in dat lid bedoelde periode als 
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 volgt verdeeld: 

a. 1,9 voor de werkgever; en 
b. 0,0 voor de werknemer. 

 
 

Overgangs- en slotbepalingen 
 

Artikel 9 
 
1. Bij de toepassing van artikel 3 op de percentages van de inkomensafhankelijke premie voor 

het jaar 2014 wordt voor het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, aanhef, van dat artikel, de 
periode gehanteerd die aanvangt op 1 februari 2013 en eindigt per 1 oktober van dat jaar. 

2. Bij de toepassing van artikel 3 op de percentages van de inkomensafhankelijke premie voor 
het jaar 2015 wordt voor het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, aanhef, van dat artikel, de 
periode gehanteerd die aanvangt op 1 oktober 2013 en eindigt per 1 juli 2014. 

 
 

Artikel 10 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2013. 
 
 

Artikel 11 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit vaststelling premie, premie-
inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie 
ziekteverzekering. 
 
 
        Gegeven te Willemstad, 31 januari 2013 
            A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
 
 
De Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, 
     B.D. WHITEMAN 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
       J.M.N. JARDIM 
 
 
 

Uitgegeven de 31ste januari 2013 
De Minister van Algemene Zaken, 
              D.R. HODGE 
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit vaststelling premie, premie-
inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie 
ziekteverzekering 
 
 
§ 1. Algemeen 
 
De Landsverordening basisverzekering ziektekosten is een landsverordening waarvan de 
uitvoering naar zijn aard kosten met zich meebrengt. Tegenover kosten moeten dus inkomsten 
staan en inkomsten en uitgaven dienen met elkaar in evenwicht te zijn. 
Gelet op het verzekeringskarakter van genoemde landsverordening staat tegenover de 
mogelijkheid beroep te kunnen doen op verstrekkingen (die uiteraard geld kosten) een bijdrage 
van de verzekerde: de premie. Uitgangspunt bij verzekeringen is dan ook dat premie-inkomsten 
en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Helaas is dat in een samenleving waar grote groepen 
van mensen weinig inkomsten hebben een utopie. In die gevallen neemt binnen de grenzen van 
haar financiële mogelijkheden de overheid vaak een deel van de kosten voor haar rekening dan 
wel wordt het verstrekkingenpakket in evenwicht gebracht met de financiële mogelijkheden. 
Op Curaçao wordt tot op heden de problematiek van burgers met weinig inkomsten opgevangen 
door aan deze groep on- en minvermogenden - volgens de cijfers van het CBS bedroeg in 2009 
hun aantal 33240 - een PP-kaart te verstrekken, die ingevolge de Eilandsverordening Bijstand 
kosten medische hulp (A.B. 1978, no. 39) toegang gaf tot gratis medische verstrekkingen. De 
kosten hiervan worden geheel gedragen door de overheid. 
Dit beleid van de overheid heeft ertoe geleid dat in 2012 ruim 70% van de zorgkosten van de 
door SVB en voorheen BZV beheerde fondsen door de overheid wordt gedragen. 
 
De overheid is niet meer in staat een zo’n groot deel van de kosten voor haar rekening te nemen 
zonder de overheidsfinanciën structureel te ontwrichten. 
Om die reden dient de bijdrage van burgers en bedrijven, uitgaande van de principes van 
noodzakelijke en doelmatige zorg, te worden verhoogd.  
Indien de kosten uitsluitend door een te heffen premie zouden moeten worden gedekt, zou dat 
een onverantwoord hoge premie met zich meebrengen. Om die reden is besloten dat de overheid 
jaarlijks zal blijven bijdragen in de kosten verbonden aan de uitvoering van de Landsverordening 
basisverzekering ziektekosten, evenals zulks in het verleden het geval was. Deze landsbijdrage 
wordt betaald uit een daarvoor bestemde begrotingspost. 
 
Daarnaast en geheel los daarvan zal de overheid als werkgever van de ambtenaren het 
werkgeversdeel in de ziektekostenpremies voor haar ambtenaren dienen af te dragen (zie artikel 
12.6 van de landsverordening).  
 
§ 2. Financiële consequenties 
 
De totale zorgkosten zouden bij ongewijzigd beleid oplopen van NAf. 535 miljoen in 2013 tot 
NAf. 590 miljoen in 2015. De dekking uit premie-inkomsten zou bij ongewijzigd beleid in de 
periode 2013 t/m 2015 per jaar NAf. 152 miljoen bedragen.  
 
De landsbijdrage zou bij ongewijzigd beleid uitkomen op NAf. 235 miljoen in 2013 en NAf. 263 
miljoen in 2015.  



4 
 

 - 6 - 
 
 Bij ongewijzigd beleid zou dit een dekkingstekort betekenen van NAf. 148 miljoen in 2013 
oplopend tot NAf. 187 miljoen in 2015. Deze dekkingstekorten van de diverse publieke 
ziektekostenregelingen komen, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van de overheid. 
Bij het continueren van het huidige beleid komt in 2013 72 % van de zorgkosten ten laste van de 
overheid oplopend tot bijna 75 % in 2015. 
 
De totale premie opbrengsten worden ingevolge de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten geraamd op NAf. 242 miljoen per jaar in de periode 2013 t/m 2015 ten opzichte 
van de huidige opbrengsten van NAf. 152 miljoen betekent dit een stijging met NAf. 90 miljoen. 
Daarmee wordt in de periode 2013 t/m 2015 jaarlijks gemiddeld 49% van de kosten gedekt uit 
premies. Dit percentage zou bij ongewijzigd beleid NAf. 26 miljoen bedragen. 
Deze stijging van de premieopbrengsten is het gevolg van een stijging van de premie van 10 naar 
12 %, het introduceren van een nominale premie en het vergroten van het aantal verzekerden 
binnen de kring van verzekerden dat premie gaat betalen.  
Om de inkomens effecten die het voorgaande veroorzaken te mitigeren zijn aanvullende 
maatregelen getroffen in de vorm van een premie-ondergrens voor verzekerden die een inkomen 
genieten van niet meer dan NAf. 1.000 per maand. Die ondergrens geldt voor zowel de 
inkomensafhankelijke premie als voor de nominale premie. Tevens is de inkomensafhankelijke 
premie voor gepensioneerden gesteld op 10%. Naast de al genoemde minder draagkrachtigen, 
worden ook kinderen vrijgesteld van betaling van de nominale premie. Alle overige verzekerden 
zijn nominale premie verschuldigd die NAf. 82,- bedraagt. Zonder deze maatregelen zouden de 
premie opbrengsten 20 hoger zijn geweest, 110 in plaats van 90.  
Uiteindelijk resulteert dit geheel aan maatregelen tot een toename van de lastendruk bij burgers 
en bedrijven met 90, exclusief de nominale premie. 
Het effect van de premieverhoging en een aantal met name genoemde maatregelen aan de 
kostenkant is bij de overheid een verlaging van de overheidsuitgaven met NAf. 123 miljoen in 
2013 oplopend tot NAf. 170 miljoen in 2015, bij een landsbijdrage van NAf. 235 miljoen in 
2013 oplopend tot NAf. 251 miljoen in 2015, 
Inclusief de inzet van het surplus aan wettelijke fondsreserves in de jaren 2013 t/m 2015 leidt het 
geheel tot een sluitende dekking van de exploitatie van de basisverzekering in 2013 en 2014. In 
2015 resteert nog een dekkingstekort van NAf. 10 miljoen. 
 
Met een landsbijdrage van NAf. 235 miljoen in 2013 oplopend tot NAf. 251 miljoen in 2015 
gaat de overheid tot het maximum van haar financiële mogelijkheden.  
Het verder verlagen van de lastendruk bij burgers en bedrijven zou uitsluitend mogelijk zijn 
geweest door het beperken van het verstrekkingen pakket.  
Op grond van mogelijke gezondheidseffecten en de principes van noodzakelijke en doelmatige 
zorg heeft de regering (nog) niet voor dit scenario gekozen. 
 
Echter gelet op het dekkingstekort in 2015 blijft de noodzaak bestaan om verdere 
kostenverlagende of inkomsten verhogende maatregelen door te voeren, opdat deze in 2015 
zodanig effect sorteren dat alsdan en in de jaren daarna geen dekkingstekort ontstaat. 
 
§ 3. Adviezen Sociaal Economische Raad en Raad van Advies  
 
Er moet inzicht verkregen worden in de cijfers inzake de ziektekosten. Indien deze cijfers niet 
beschikbaar zijn dient dit probleem structureel te worden aangepakt 
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De regering heeft eind 2011 het project Zorgrekeningen Curaçao gestart, met als doel om 
jaarlijks de zorgrekeningen te publiceren. De gegevensverzameling en -verwerking is begin 2012 
gestart, zowel bij de Publieke en Particuliere verzekeraars, eigen risico dragers, 
overheidsorganisaties als niet-overheidsorganisaties. De zorgrekeningen voor de jaren 2008, 
2009, 2010 en 2011 worden gepubliceerd in december 2012.  

Nu wordt er uniformering van de publieke ziektekostenregelingen beoogd. Als er in de toekomst 
naar een AZV toegewerkt zou worden kunnen de zorgrekeningen mede als basis dienen voor de 
vormgeving. 

 

De vele financiële risico’s van het voorstel alsook de mogelijke implicaties van het onderzoek 
naar de gezondheidstoestand van de bevolking van Curaçao worden onvoldoende onderkend dan 
wel onvoldoende tegemoet getreden 

De regering heeft mede op basis van het advies van de SER een nieuwe inschatting gemaakt van 
de financiële risico’s van het voorstel. Hiervoor wordt verwezen naar de uitwerking van de 
financiële gevolgen in hoofdstuk 5 van de memorie van toelichting bij de ontwerp-
Landsverordening basisverzekering ziektekosten. 

Het ontwerp van de nieuwe basisverzekering laat ruimte voor aanpassingen aangezien daarmee 
een kader schept dat op onderdelen verder wordt ingevuld door uitvoeringsbesluiten. Hierdoor 
bestaat er ruimte om de mogelijke implicaties van onderzoek naar de gezondheidstoestand van 
de bevolking en inzichten verkregen uit de zorgrekeningen in volgende jaren te verwerken in de 
basisverzekering.  

 

Er wordt niet ingegaan op de koopkrachteffecten van de voorgestelde wijzigingen met 
betrekking tot het verhogen van het premiepercentage, het verhogen van de premie-
inkomensgrens en het wijzigen van de heffingsgrondslag. 

De regering heeft de koopkrachteffecten van de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het 
verhogen van het premiepercentage, het verhogen van de premie-inkomensgrens en het wijzigen 
van de heffingsgrondslag nog niet doorgerekend maar is voornemens dit op korte termijn te 
doen.  

Op dit moment voert de regering naast de hervorming van het gezondheidsstelsel ook andere 
hervormingen door, zoals van de voorzieningen voor ouderen. Alle verschillende hervormingen 
zullen hun weerslag hebben op de koopkracht van de inwoners van Curaçao. Ten tijde van de 
aanbieding van de ontwerp-Landsverordening basisverzekering ziektekosten aan de SER was het 
naar de mening van de regering onmogelijk om een voldoende correcte berekening van het 
koopkrachteffect van de basisverzekering te maken. De regering is voornemens deze te 
presenteren zodra de contouren van de hervormingen vaststaan. De uitkomsten zullen in beginsel 
– behoudens noodzakelijke bijstellingen – de volgende jaren als basis dienen voor eventuele 
aanpassingen die bij uitvoeringsbesluit geregeld worden. 

Dit gezegd hebbende realiseert de regering zich dat de oorspronkelijke voorstellen voor de 
basisverzekering onevenredig veel druk op de koopkracht van gepensioneerden zou leggen door 
de verhoging van het premiepercentage in combinatie met het feit dat ook partners van 
gepensioneerden in de basisverzekering premie zouden moeten betalen. Mede naar aanleiding 
van het advies van de SER heeft de regering wijzigingen doorgevoerd om de premiedruk voor 
gepensioneerden te verlichten. In het ontwerp van de basisverzekering dat aan de SER is 
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 voorgelegd (gedateerd 20 mei 2012) was een inkomensafhankelijke premie van 12% voor 
iedereen opgenomen. De regering heeft twee wijzigingen doorgevoerd die van toepassing zijn op 
gepensioneerden: 

1. Diegenen die in totaal minder dan NAf. 1000 per maand aan inkomsten genieten, waaronder 
gepensioneerden die slechts AOV ontvangen, betalen geen premie. 

2. Gepensioneerden die meer dan NAf. 1000 per maand aan inkomsten genieten betalen een 
inkomensafhankelijke premie van 10% in plaats van 12% over dat deel van hun inkomen dat 
minder is dan NAf. 100,000 per jaar. Dit premiepercentage is gelijk aan het premiepercentage 
dat nu voor het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) wordt berekend. 

 

Er wordt voorbij gegaan aan de macro-economische effecten van een verdere stijging van de 
belasting- en premiedruk 

De regering beseft terdege dat de macro-economische effecten onvoldoende zijn geanalyseerd. 
De regering is voornemens de macro-economische effecten net als de koopkrachteffecten op 
korte termijn door te rekenen. Net als voor de koopkrachteffecten geldt ook hier dat de regering 
van mening is dat ten tijde van de aanbieding van de ontwerp-Landsverordening 
basisverzekering ziektekosten aan de SER het onmogelijk was om een voldoende correcte 
berekening van de macro-economische effecten van de basisverzekering te maken. De regering 
is voornemens deze net als de koopkrachteffecten te presenteren zodra de contouren van de 
hervormingen vaststaan. 

 

§ 4 Inkomensafhankelijke premie 
 
In artikel 2 worden de percentages van de inkomensafhankelijke premie vermeld die per de 
datum van inwerkingtreding van dit landsbesluit zullen gelden. 
 
Met artikel 3 wordt voorzien in een automatische (van rechtswege) aanpassing (telkens ingaande 
bij aanvang van het kalenderjaar) van de percentages van de inkomensafhankelijke premie. Voor 
die aanpassing wordt gekeken naar het verschil tussen enerzijds de middelen die gedurende een 
periode van 12 maanden in het Fonds Basisverzekering Ziektekosten stromen (opbrengsten) en 
anderzijds de kosten die in diezelfde periode ten laste van dat fonds worden gebracht. Indien er 
meer kosten zijn dan dat er opbrengsten zijn, stijgt de premie. Voor zover er meer opbrengsten 
zijn dan dat er kosten zijn, daalt de premie. Naarmate het verschil tussen opbrengsten en kosten 
groter is, worden de percentages van de inkomensafhankelijke premie met een groter bedrag 
aangepast. In de gevallen dat er geen of maar kleine verschillen zijn tussen opbrengsten  en 
kosten, verandert de inkomensafhankelijke premie niet. 
 
Voor het geval dat de inkomensafhankelijke premie over een langere periode niet wijzigt, is het 
mogelijk dat over die periode als geheel het verschil tussen opbrengsten en kosten “sluipend” 
toeneemt waardoor zich, hetzij tekorten, hetzij overschotten vormen. Met artikel 3, derde lid, 
wordt die mogelijkheid tegengegaan.  
 
Het bedrag van de extra of lagere premie-opbrengsten als gevolg van de verhoging 
respectievelijk verlaging op grond van artikel 3, zal niet altijd corresponderen met het bedrag 
van het desbetreffende opgetreden verschil tussen kosten en opbrengsten. Naar mate het verschil 
tussen kosten en opbrengsten groter is, zal een op grond van artikel 3 doorgevoerde premie-
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aanpassing minder toereikend zijn. 
 
Ter illustratie de volgende voorbeelden: 
 
a. Het verschil tussen de (hogere) kosten en (lagere) opbrengsten in een bepaald tijdvak 

bedraagt 1,1% van het bedrag van de zojuist genoemde kosten. Op grond van artikel 3, eerste 
lid, onder b, moet de premie (gesteld op 12%) dan met 0,5% stijgen. Dat leidt tot de 
volgende cijferopstelling: 

 
Kosten: NAf. 525 miljoen; 
Opbrengsten: 519,225 miljoen; 
Verschil: 5,775 miljoen. 
 
Van de opbrengsten bestaat 235 miljoen uit de Landsbijdrage. Dat betekent dat het bedrag 
van de premie-opbrengsten (519,225 – 235 =) 284,225 miljoen is. Daarvan bedraagt de 
nominale premie ongeveer 8 miljoen zodat de opbrengst uit de inkomensafhankelijke premie 
ongeveer 276 miljoen bedraagt. 
De verhoging van de inkomensafhankelijke premie met 0,5 procentpunt leidt dan tot een 
extra opbrengst van (276/12) x 0,5 = 11,5 miljoen. 
Dat is ongeveer 5,7 miljoen meer dan het bedrag waarmee in eerste instantie de kosten hoger 
waren dan de opbrengsten. 

 
b. Het verschil tussen de (hogere) kosten en (lagere) opbrengsten in een bepaald tijdvak 

bedraagt 2,9% van het bedrag van de kosten. Op grond van artikel 3, eerste lid, onder b, moet 
ook dan de premie (gesteld op 12%) met 0,5% stijgen. Dat leidt tot de volgende 
cijferopstelling: 
 
Kosten: NAf. 525 miljoen; 
Opbrengsten: 509,775 miljoen; 
Verschil: 15,225 miljoen. 
 
Van de opbrengsten bestaat 235 miljoen uit de Landsbijdrage. Dat betekent dat het bedrag 
van de premie-opbrengsten (509,775 – 235 =) 274,775 miljoen is. Daarvan bedraagt de 
nominale premie ongeveer 8 miljoen zodat de opbrengst uit de inkomensafhankelijke premie 
ongeveer 266 miljoen bedraagt. 
De verhoging van de inkomensafhankelijke premie met 0,5 procentpunt leidt dan tot een 
extra opbrengst van (266/12) x 0,5 = 11,1 miljoen. 
Dat is ongeveer 4,2 miljoen minder dan het bedrag waarmee in eerste instantie de kosten 
hoger waren dan de opbrengsten. In dit geval is de extra premie-opbrengst dus niet 
toereikend. 
 

c. Het verschil tussen de (hogere) kosten en (lagere) opbrengsten in een bepaald tijdvak 
bedraagt 5,9% van het bedrag van de kosten. Op grond van artikel 3, eerste lid, onder c, moet 
dan de premie (gesteld op 12%) met 0,75% stijgen. Dat leidt tot de volgende cijferopstelling: 
 
Kosten: NAf. 525 miljoen; 
Opbrengsten: 494,025 miljoen; 
Verschil: 30,975 miljoen. 
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 Van de opbrengsten bestaat 235 miljoen uit de Landsbijdrage. Dat betekent dat het bedrag 

van de premie-opbrengsten (494,025 – 235 =) 259,025 miljoen is. Daarvan bedraagt de 
nominale premie ongeveer 8 miljoen zodat de opbrengst uit de inkomensafhankelijke premie 
ongeveer 251 miljoen bedraagt. 
De verhoging van de inkomensafhankelijke premie met 0,75 procentpunt leidt dan tot een 
extra opbrengst van (251/12) x 0,75 = 15,69 miljoen. 
Dat is ongeveer 15,29 miljoen minder dan het bedrag waarmee in eerste instantie de kosten 
hoger waren dan de opbrengsten. In dit geval is de extra premie-opbrengst dus niet 
toereikend. 
 

Voor zover het bedrag van de extra premie-opbrengsten als gevolg van de op grond van artikel 3 
doorgevoerde premieverhoging ontoereikend is, zal bij overigens ongewijzigde omstandigheden 
het restanttekort via de Landsbijdrage moeten worden gedekt.  
 
Op grond van artikel 2, tweede lid, geldt voor degenen die een uitkering op grond van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering ontvangen (gepensioneerden) per 1 
februari 2013 een premie van 10% in de plaats van een premie van 12%. Met artikel 3, vierde 
lid, wordt die verdeling van 10 staat tot 12 in tact gehouden. 
 
Het vijfde lid van artikel 3 waarborgt dat een automatische aanpassing van de 
inkomensafhankelijke premie bijtijds naar behoren wordt bekend gemaakt. 
 
In artikel 9 is een voorziening getroffen in verband met het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
landsbesluit. Uitgaande van artikel 3, eerste lid, aanhef, waarin sprake is van een tijdvak van 12 
maanden, zou een premiewijziging voor het jaar 2014 niet mogelijk zijn. In artikel 8, eerste lid, 
wordt met het oog daarop een aangepast, verkort, tijdvak gegeven voor de beoordeling of en in 
welke mate er een verschil is tussen opbrengsten en kosten. In verband met die speciale 
voorziening moet ook voor de inkomensafhankelijke premie voor het jaar 2015 een aangepast 
tijdvak worden gegeven. 
 
§ 5 Premie Ziekteverzekering 
 
Artikel 8 voorziet in de vaststelling van de premie die in het kader van de Landsverordening 
Ziekteverzekering verschuldigd is (artikel 8 van die landsverordening). Met ingang van 1 
februari 2013 zal die landsverordening uitsluitend voorzien in het opvangen van de gevolgen van 
loonderving in de gevallen van ziekte. 
 
Tot nu toe is met de premie die in het kader van de Landsverordening Ziekteverzekering 
verschuldigd was, tevens voorzien in de kosten voor geneeskundige behandeling en verzorging. 
De premie was voor wat betreft werkgevers en werknemers als volgt samengesteld: 
- Werkgeversdeel: 8,3%; 
- Werknemersdeel: 2,1%. 
 
Het werkgeversdeel was vervolgens als volgt samengesteld: 
- Ziektekostendeel: 6,4%; 
- Loondervingdeel: 1,9%. 
 
Het werknemersdeel (2,1%) had uitsluitend betrekking op ziektekosten. 
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Met artikel 8 wordt het premiedeel dat verband houdt met loonderving ongewijzigd 
gehandhaafd. Dat betreft dus het door de werkgever verschuldigde premiedeel ter grootte van 
1,9%. Dit is aangekondigd en besproken met de Sociaal Economische Raad en ook tijdens de in 
het verband van Kolaborativo gehouden Nationaal Dialoog. 
 
§ 6 Advies Raad van Advies 
 
De Raad van Advies heeft op 7 januari 2013 advies uitgebracht (RA/39A-12-LB). De Raad 
vraagt de aandacht voor de premiedruk voor gepensioneerden en voor de gevolgen van bepaalde 
inkomensgroepen. Ter zake zij verwezen naar paragraaf 3 van deze toelichting. Dat geldt ook 
voor de opmerkingen van de Raad van Advies met betrekking tot de macro-economische 
effecten en koopkrachteffecten. 
 
De artikelen 3, 8 en 9 hebben geen onderdeel uitgemaakt van het ontwerp zoals dat aan de Raad 
van Advies is aangeboden. 
 
Met de technische opmerkingen van de Raad van Advies en de opmerkingen met betrekking tot 
15-jarigen in relatie de inkomensafhankelijke premie van 10%, is rekening gehouden. 
 
 

De Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, 
        B.D. WHITEMAN 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
         J.M.N. JARDIM 
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