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Uw brief: 10 juni 2015 
Uw kenmerk: LV-15/0013 
Datum: 18 juni 2015 
Kenmerk: RvA 97-15 
 
Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening bestemmingsheffing 
AZV (AB 2014 no. 59) en de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 
1992 no. 18), alsmede tot vaststelling van de premiepercentages, werkgeverspremie en 
premie-inkomensgrens voor de heffing van AZV-premies 

 

       
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 
no. 59) en de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), alsmede 
tot vaststelling van de premiepercentages, werkgeverspremie en premie-inkomensgrens voor de 
heffing van AZV-premies, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Met het onderhavige ontwerp wordt onder meer beoogd om het huidige tarief van de 
bestemmingsheffing AZV (BAZV) per 1 juli 2015 te verhogen van 1% naar 2%. De Raad merkt 
op dat deze wijziging mede met het oog op de aanstaande afschaffing van de BAZV en 
invoering van de vervangende algemene bestedingsbelasting (ABB) wederom getuigt van een ad 
hoc aanpak voor het verhogen van de belastingmiddelen en van een voortzetting van het 
versnipperde belastingbeleid. De Raad wijst er bovendien op dat met de verhoging van de 
BAZV en de hieraan gerelateerde verlaging van de landsbijdrage AZV het doorbreken van de 
systematiek uit het Balanced Budget Akkoord (i.c. de gelimiteerde overheidsuitgaven van Afl. 1.350 
miljoen en minimaal te generen overheidsinkomsten van Afl. 1.150 miljoen) wordt voortgezet. 
Tot slot, lijkt het met deze verhoging van de BAZV erop dat er vooralsnog geen maatregelen 
zijn dan wel worden genomen om de kosten van de AZV te verlagen. De Raad vraagt hier 
wederom dringende aandacht voor. 
 
2. In voorgesteld artikel VI wordt bepaald dat de AZV-premie voor de periode 1 januari 
2015 tot 1 juli 2015 wordt vastgesteld op 11,5% en voor de periode 1 juli 2015 tot en met 31 
december 2015 op 10,5%. Vervolgens wordt bepaald dat de inspecteur der belastingen bij de 
heffing van de AZV-premie voor het jaar 2015 uitgaat van het gemiddelde percentage van 11%. 
De Raad trekt de redelijkheid van deze laatstgenoemde bepaling in twijfel. Het lijkt immers niet 
in de rede om 11% te heffen bij die personen welke pas na 30 juni 2015 belastingplichtig zijn, 
terwijl er in feite een tarief van 10,5% geldt. De Raad adviseert om hier duidelijkheid in te 
verschaffen. 

 
3. Het onderhavige ontwerp dient volgens voorgesteld artikel VII met ingang van 1 juli 
2015 in werking te treden. De toelichting op dit artikel geeft aan dat de regering zich er van 
bewust is dat de voorgestelde datum van inwerkingtreding zeer krap is en dat indien tijdens het 
wetgevingsproces blijkt dat 1 juli 2015 niet haalbaar is, deze inwerkingtredingsbepaling zal 
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worden aangepast.1 De Raad vraagt zich hierbij af in hoeverre de verwachte extra opbrengsten 
van Afl. 25 miljoen bij een latere inwerkingtreding nog wel haalbaar zullen zijn. De Raad vraagt 
zich hier voorts af of en zo ja, welke maatregelen de regering in dat geval zal treffen om alsnog 
de verwachte extra opbrengsten te realiseren. De Raad adviseert om hierover uit te weiden. 
 
4. De Raad adviseert om in de toelichting tot slot aan te geven welke effecten de 
voorgestelde verhoging van de BAZV zal hebben voor de publieke financiën in de navolgende 
jaren (meerjareneffecten). 
 

In de marge van zowel het ontwerp als de toelichting zijn er enkele voorstellen ter 
redactionele verbetering gedaan. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 
 

De Secretaris,       De Voorzitter, 
 
 
____________________    _____________________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 
 

                                                 
1 MvT, p. 4. 


