Wilt u meer weten?
Regeling wanbetalers | Inhouden
en afdragen
Uw werknemer is bij het CAK aangemeld. U heeft van ons opdracht gekregen om de
bestuursrechtelijke premie in te houden op het loon1 van uw werknemer2. U betaalt de
premie elke maand aan ons.

Als u begint met premie inhouden en afdragen
Waarom moet u zorgpremie inhouden op het loon van uw werknemer?
U heeft van ons opdracht gekregen om de bestuursrechtelijke premie voor uw
werknemer in te houden. Dat moet volgens de wet. Uw werknemer heeft namelijk een
schuld bij zijn zorgverzekeraar en moet zijn zorgpremie nu aan ons betalen.
Wat gebeurt er als u de premie voor uw werknemer níet inhoudt, of te laat?
Als u een maand niet inhoudt, moet u de premie voor die maand toch aan ons betalen.
Maar u mag premie van voorbije maanden niet meer terugvragen aan uw werknemer.
Volgens de wet moet u deze premie dan zelf betalen.
Wanneer kunt u stoppen met inhouden?
U stopt als u van ons een brief krijgt met de stopdatum. Lees goed wanneer u de laatste
keer premie moet inhouden en afdragen.
Uw werknemer zegt dat hij geen schuld heeft bij de zorgverzekeraar.
Dan moet uw werknemer bij zijn zorgverzekeraar vragen of er een fout is gemaakt. Als
uw werknemer echt geen schuld (meer) heeft, meldt de zorgverzekeraar uw werknemer
bij ons af. Wij sturen u daarna een brief wanneer u moet stoppen met inhouden.
Uw werknemer verdient te weinig; u kunt zijn zorgpremie niet inhouden.
Wij hebben bij het UWV gecontroleerd of uw werknemer genoeg inkomen heeft om onze
premie te betalen. Dit kan natuurlijk veranderen. Schrijf ons direct een brief als u onze
premie niet kunt inhouden op het loon. U vindt ons adres onder aan dit blad.
Uw werknemer heeft al loonbeslag; moet u wel zorgpremie inhouden?
Ja, u moet onze premie inhouden op het nettoloon van uw werknemer. Vertel de
deurwaarder dat u dit bedrag inhoudt. Dan zal hij daar rekening mee houden.
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‘Loon’ kunt u ook lezen als ‘uitkering’.
‘Werknemer’ kunt u ook lezen als ‘uitkeringsgerechtigde’.
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Kunt u de premie alleen per hele maand afdragen?
Ja, u moet altijd het hele maandbedrag aan ons betalen. Als u niet maandelijks premie
afdraagt maar per 4 weken, ontstaat na enige tijd een tekort. Dan krijgt u herinneringen
van ons.

Als de situatie van uw werknemer verandert
Er verandert iets in de situatie van uw werknemer.
U moet ons schrijven als uw werknemer:
• uit dienst gaat;
• met pensioen gaat;
• overleden is.
U vindt ons adres onder aan dit blad.
Uw werknemer vertrekt; moet u nog premie inhouden?
Stuur ons direct een brief als uw werknemer bij u uit dienst is. Dan weten wij dat u geen
premie meer voor uw werknemer kunt inhouden en afdragen.
U vindt ons adres onder aan dit blad.
Uw werknemer verdient deze maand te weinig om de premie in te houden, wat nu?
Dit moet u ons direct schrijven. Zet in uw brief:
• het Burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer uit de aanmeldingsbrief;
• de maand waarin het loon te laag is om premie in te houden en
• uw handtekening en het bedrijfsstempel.
U vindt ons adres hieronder.
Hoelang moet u doorgaan met inhouden en betalen?
Tot u onze brief krijgt met de stopdatum. Deze brief sturen wij nadat de
zorgverzekeraar uw werknemer bij ons heeft afgemeld. Dat gebeurt als uw werknemer:
• schuldhulp krijgt of
• zijn schuld bij de zorgverzekeraar heeft afbetaald of daar een betaalregeling kreeg.

Meer informatie vindt u op onze
website: www.hetcak.nl/zakelijk/
broninhouding. U kunt ons ook bellen
op telefoonnummer 088 - 711 5552.
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Uw werknemer heeft al schulden en komt onder de beslagvrije voet. Wat nu?
Als uw werknemer ook andere schulden heeft, moet de deurwaarder de ‘beslagvrije voet’
voor uw werknemer opnieuw berekenen. Informeer de deurwaarder hierover. Anders
houdt uw werknemer misschien niet genoeg geld over om van te leven.

