
Preferentievolgorde inhouding bestuursrechtelijke premie 
 
Hoe past u broninhouding toe, bruto of netto? 
U moet de bestuursrechtelijke premie inhouden op het netto-inkomen van betrokkene. U 
doet dit na alle bruto-verrekeningen, maar vóór eventuele andere netto-inhoudingen. 
 
De werknemer heeft al schulden en komt door deze inhouding onder de beslagvrije 
voet. Wat moet u doen? 
De werknemer heeft dan ook al te maken met een deurwaarder. U moet onze vordering 
direct inbrengen in het deurwaarderstraject. Inhouding op het netto-inkomen gaat 
namelijk vóór op het loonbeslag. Omdat de bestuursrechtelijke premie in de plaats komt 
van de normale premie zorgverzekering heeft dit gevolgen voor de beslagvrije voet. De 
deurwaarder die het loonbeslag uitvoert moet de beslagvrije voet herberekenen.  
 
Wat houdt herberekening van de beslagvrije voet in? 
Is op periodieke inkomsten van de werknemer beslag gelegd en is hij bovendien voor 
zijn zorgverzekering bestuursrechtelijke premie verschuldigd? Dan moet de beslagvrije 
voet zo hoog worden vastgesteld dat de gehele bestuursrechtelijke premie eruit kan 
worden voldaan. Dit betekent dat de beslagvrije voet aangepast moet worden met het 
verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de eerder in die voet verwerkte 
privaatrechtelijke premie zorgverzekering.  
 
Situatie 1: Loonbeslag zonder inhouding bestuursrechtelijke premie 
De werknemer ontvangt de beslagvrije voet (=A). 
De deurwaarder ontvangt het netto-inkomen minus A. 
 
€ 1000 netto-inkomen   
  200 naar deurwaarder   

€ 800 naar de burger (beslagvrije voet)      A
 
Situatie 2: Loonbeslag met inhouding bestuursrechtelijke premie 
De deurwaarder bepaalt nieuwe beslagvrije voet = oude beslagvrije voet (=A) + het 
verschil tussen de zorgpremie en de bestuursrechtelijke premie (=B). 
CVZ ontvangt de bestuursrechtelijke premie uit de nieuwe beslagvrije voet (=C). 
De werknemer ontvangt B minus C. 
De deurwaarder ontvangt het netto-inkomen minus B.  
 
€ 1000 netto-inkomen   
  170 naar deurwaarder   

€ 830 beslagvrije voet B  
  130 bestuursrechtelijke premie aan CVZ     C 

€ 700 naar de burger B-C   
 
Er is al loonbeslag voor bestuursrechtelijke premie en de deurwaarder wil namens 
het CJIB ook beslag leggen, wat moet u doen nu? 
De bestuursrechtelijke premie voor overige verzekerden op de polis van de 
verzekeringsnemer wordt geïnd met een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso 
Bureau (CJIB). Wanneer de acceptgiro’s niet betaald worden, gaat de vordering over naar 
de deurwaarder. Als de deurwaarder ook beslag wil leggen op de periodieke inkomsten,  
dan moet deze vordering worden toegevoegd aan de schuld van de overige schuldeisers  
en is daarin preferent op de Belasting en Sociale Verzekeringen na. 
 
 
 
 
 
 
 


