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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

  

  

 

 

 

 

Datum 20 januari 2014 

Betreft Commissiebrief inzake Nadere reactie m.b.t. verhoging eigen bijdrage 

AWBZ 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Met uw brief van 7 november 2013, uw kenmerk 2013Z21481, verzoekt u mij te 

reageren op een brief over de verhoging van de eigen bijdrage AWBZ.  

 

U heeft een brief ontvangen van een bewindvoerder wiens dochter een eigen 

bijdrage AWBZ betaalt. Zij betaalt, als gevolg van een letselschade-uitkering, een 

hogere eigen bijdrage dan wanneer zij die uitkering niet had gekregen. De 

bewindvoerder vindt het niet gepast dat zijn dochter, ondanks de vrijstelling van 

eenmalige letselschade-uitkeringen op de vermogensinkomensbijtelling (VIB), 

toch maandelijks een eigen bijdrage blijft betalen die nagenoeg net zo hoog is als 

haar Wajonguitkering. U vraagt mijn reactie op die brief.  

 

Sinds jaar en dag en al lang voordat het verzamelinkomen werd ingevoerd, tellen 

de inkomsten uit vermogen mee voor het vaststellen van de hoogte van de eigen 

bijdrage AWBZ. Met de invoering van het verzamelinkomen zitten de inkomsten 

uit vermogen in box 3. Voor de vaststelling van de inkomsten uit vermogen wordt 

(voor zover het bedrag boven de drempel komt) een fictief rendement 

gehanteerd, namelijk 4%. Dit geldt ook als het vermogen geheel of gedeeltelijk uit 

een letselschade-uitkering bestaat. Dat betekent dat die uitkering via het 

verzamelinkomen leidt tot een hogere eigen bijdrage dan zonder die uitkering.  

 

De VIB, die per 1 januari 2013 is ingevoerd, strekt ertoe het vermogen voor 8% 

te laten meetellen voor de hoogte van de eigen bijdrage. Het gaat hier niet om de 

inkomsten uit vermogen. Voor het vermogen is in de VIB een uitzondering 

gemaakt voor een letselschade-uitkering. Deze uitzondering geldt dus alleen voor 

de VIB. 

 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

drs. M.J. van Rijn 


