
MEMO inzake de toegemoetkoming ziektekosten(ZVW: Zorgverzekeringswet) 

In de Materiële regelingen predikanten 2012 

 
De overheid heeft besloten per 1 januari 2012 de premie inkomensgrens aan te laten sluiten 

bij de hogere premiegrens van de werknemersverzekeringen. Daar tegenover wordt het 

percentage voor zelfstandigen verlaagd. 

 

De nieuwe situatie is als volgt: 

 

De inkomensafhankelijke premie ZVW voor zelfstandigen 2012 wordt 5% over max € 50.056 = 

€ 2.503 per jaar. Dit was in 2011 5,65 % over max € 33.427 -= € 1.889 per jaar. Predikanten 

krijgen als pseudo-ondernemer van de fiscus een aanslag gebaseerd op deze premies en 

deze maxima. 

 

Volgens de materiële regelingen ontvangen predikanten een tegemoetkoming voor deze 

premie die gebruteerd met 42% Inkomstenbelasting voor 2012 uitkomt  op max € 4.315 of € 

360 per maand. In 2011 was dit max € 3.257 en per maand € 271. 

 

Het  maandtraktement waarbij in 2012 de max tegemoetkoming ZVW van € 4.315 per jaar 

geldt is ogenschijnlijk € 3.862 ( € 50.056 : 12,96). Deze grens is ogenschijnlijk want de werkelijke 

grens ligt lager doordat  bij de vaststelling van de jaarlijkse “aanslag inkomensafhankelijke 

premie ZVW” die de predikant van de fiscus krijgt de tegemoetkoming ZVW ook als premie-

inkomen meetelt. 

 

Na diverse rekensessies komen wij tot de volgende vuistregels voor het bepalen van de 

tegemoetkoming ZvW voor uw predikant. 

 

Voor maandtraktementen van € 3.530 en meer (vanaf SKW schaal A19, B14 en C9 *)) 

bedraagt de tegemoetkoming ZVW € 4.315 per jaar of € 360 per maand. 

 

Voor maandtraktementen lager dan € 3.530  bedraagt de tegemoetkoming ZVW 10,2 % van 

het maandtraktement. 

 

Overige inkomenscomponenten welke invloed kunnen hebben op de daadwerkelijke 

aanslag ZvW die de predikant ontvangt zijn in overleg tussen SKW en 

Predikantenvereniging/cgmv buiten beschouwing gelaten. Dit omdat dit per predikant en 

situatie kan verschillen. 

 

*) op basis van SKW schalen 2011 en voorlopig 2012. Indien de indexatie traktementen 

volgens de CBS methodiek bekend wordt zal de traktementstabel voor 2012 worden 

aangepast. Dat kan een verschuiving in schaalgrens in het kader van bovenstaande teweeg 

brengen. 

 
  



Financiële verantwoording: 

 

Het maandtraktement waarbij in 2012 de max tgk ZVW geldt is als volgt terug te rekenen:

    

 

 2012 2011 

 € In % € In % 

Maximum premieloon voor ZVW  50.056 81,8 33.427 80,3 

Dit wordt bereikt met een maximale tgk ZVW 

van 

4.315 10,2 3.257 11,7 

En een traktement incl vakantietoeslag van 45.741 92,0 30.170 92,0 

De vakantietoeslag bedraag 8/108 van 

laatstgenoemde bedrag 

3.388 8,0 2.235 8,0 

12 x het maandtraktement is dus 42.353 100 27.935 100 

 

Hierbij hoort een traktement 2012 van € 42.353 : 12 =  € 3.530 (2011: € 2.328) 

 

Het grensbedrag van het maandtraktement waarbij in 2011 de max tgk ZVW gold was dus 

eigenlijk € 2.328. Dit bedrag is lager dan alle traktementen in de traktementstabel 2011 zodat 

alle predikanten in 2011 in aanmerking kwamen voor de max. tegemoetkomging ZVW. Per 

2012 verandert dit afhankelijk van de schaal waarin de predikant zit. Zie hiervoor de 

toelichting op de vorige pagina. 

 

Enkele rekenvoorbeelden ter verduidelijking en controle: 

 

 B10  C15 

Voorbeeld maandtraktement 2012   €   3.318 €  4.069 

Tegemoetkoming ZvW 10,2% €      338  (max.) 

Totaal gebruteerde ZvW vergoeding per jaar €   4.056  €  4.315  

42 IB -/- 1.704 -/- 1.812  

Netto voor de predikant €   2.352 €   2503  

    

FEITELIJKE FISCALE AANSLAG 

Jaartraktement  € 39.816  € 48.828  

Vakantietoeslag 8%  +  3.185  +  3.906 

ZvW vergoeding +  4.056  +  4.320 

Traktement voor aanslag ZvW € 47.057  € 50.056 (max.) 

Premie bedraag 5% €  2.352  €  2.503 

Conclusie: De tegemoetkoming ZvW is gelijk aan de netto premie die predikant  

aan fiscus afdraagt. De 10,2 van het maandtraktement borgt de afdracht obv 

traktement inclusief vakantietoeslag en tegemoetkoming ZvW. 

 

 

 

 

 


