Voorbeeld
Definitieve Jaarafrekening 2016
Uitleg berekening onderdeel
A van Bijlage A
A

Nominale bijdrage € 102,33 x aantal maanden (12) x aantal personen (1)

€

B

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage € 10.000,00 x 5,50%

€

550,00 +

C

Inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage (incl.
€ 10.000,00 x 9,65%

€

373,00 +

E

Subtotaal

€

2.150,96

F

Woonlandfactor: 0,2500

G

Totaal verschuldigde Zvw-bijdrage 0,2500 x € 2.150,96

€

537,74

D

1.227,96

de heffingskortingen)

Let op! Het gaat hier om voorbeeld-bedragen en een voorbeeld-woonlandfactor.
Nominale bijdrage
Betaalde nominale bijdrage in 2016 voor uzelf en
eventuele meeverzekerden. In het voorbeeld is
het aantal maanden 12 en het aantal personen 1.
A

Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage
Gehanteerde inkomen: bijvoorbeeld AOWpensioen, bedrijfspensioenen, lijfrentes en
levensverzekeringen. Hebt u een WAO/WIA of een
Anw-uitkering? Dan heeft uw uitkeringsinstantie
een Zvw-werkgeversheffing over uw uitkering
afgedragen. U kunt dat terugzien op uw
jaaropgave. Over dat inkomen betaalt u geen
Zvw-bijdrage meer aan het CAK.
B

C Inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage
Gehanteerde inkomen mede afhankelijk van uw
aftrekposten en/of negatief saldo eigen woning.

Heffingskortingen
De heffingskortingen zijn al van de berekende
bijdrage afgetrokken. De heffingskortingen
staan op de jaarafrekening vermeld. In het
voorbeeld is de algemene heffingskorting van
€ 592,00 toegepast.
D

E Subtotaal
Subtotaal = A + B + C - D
Als C - D kleiner is dan 0, dan

C

= 0.

F Woonlandfactor
Correctiefactor voor het woonland. Die zorgt
ervoor dat uw bijdrage afgestemd is op de
medische zorg in uw woonland.

Totaal verschuldigde Zvw-bijdrage
Totaal verschuldigde Zvw-bijdrage = E x
G

F

Wilt u meer informatie?
Ga naar onze website
www.hetcak.nl.
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www.hetcak.nl

Kan ik het bedrag van de definitieve jaarafrekening in termijnen betalen?
U kunt een regeling afspreken voor maximaal 12 of maximaal 24 maanden. Dat hangt af van
de hoogte van het bedrag dat u ons moet betalen.
• Is het bedrag dat u moet betalen tussen 100 en 600 euro, dan kunt u een betalingsregeling
treffen voor een periode van 2 tot maximaal 12 maanden. Het termijnbedrag is minimaal 50 euro.
• Is het bedrag dat u moet betalen tussen 600 en 2400 euro, dan kunt u een regeling treffen
voor een periode van maximaal 12 maanden.
• Is het bedrag dat u moet betalen meer dan 2400 euro, dan kunt u een regeling treffen voor
een periode van maximaal 24 maanden.
In sommige gevallen kunnen wij afwijken van deze standaardtermijnen.
Wilt u een betalingsregeling? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: +31 88 711 5551.
Waarom komen de inhoudingen van mijn (jaaropgave) pensioenfonds niet overeen met die
van de definitieve jaarafrekening?
Misschien heeft uw pensioenfonds of uitkeringsinstantie Zvw-bijdrage aan de Belastingdienst
afgedragen, terwijl u aan ons de verdragsbijdrage moest betalen. Dit kunt u zien op uw
loonstroken. In dat geval kunt u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw terugvragen bij de
Belastingdienst. Uw verzoek kunt u indienen bij: Belastingdienst/kantoor Arnhem, afdeling TBZ,
postbus 9006, 6800 DH Arnhem.
Op www.belastingdienst.nl/zvw staat meer informatie over de teruggaaf van de
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
Waarom betaal ik Wlz-premie terwijl ik geen gebruik van Wlz-zorg kan maken?
U betaalt geen Wlz-premie, maar een verdragsbijdrage. Op grond van verdragsregels heeft u
namelijk recht op medische zorg in uw woonland voor rekening van Nederland. Daarom betaalt
u een verdragsbijdrage aan het CAK. We noemen die verdragsbijdrage ook wel Zvw-bijdrage of
buitenlandbijdrage.
In Nederland is de dekking voor medische zorg verdeeld over twee verzekeringen: de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De hoogte van de verdragsbijdrage
is afgeleid van de premies die gelden voor deze twee verzekeringen. Wij berekenen deze
afzonderlijk, omdat er verschillende percentages gelden. Verder passen wij de zogenoemde
woonlandfactor toe. Hierdoor staat uw bijdrage beter in verhouding tot de kosten voor medische
zorg in uw woonland.
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Veelgestelde vragen en antwoorden

