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Kan die premie 
wat lager?!

reserves verzeKeraars: €3 miljard

Al enkele jaren pleit de Consumentenbond bij zorgverzekeraars 
voor premieverlaging, aangezien hun reserves torenhoog zijn. 

De verzekeraars moeten nu voor het eerst laten weten hoeveel zij 
in 2014 hebben opgepot. Hoe doet uw zorgverzekeraar het?
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Winst per zorgverzekeraar 
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Voor 2012 en 2013 zijn bij Achmea de cijfers van DNB gebruikt.
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De vier grote verzekeraars en hun maatschappijen
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  pRaat mee
Wat moet er gebeuren met de 
winsten van zorgverzekeraars? 
Geef uw mening op consumenten-
bond.nl/praatmee-zorgpremie

Premiestijgingen, uitgeklede zorg-
pakketten, torenhoge winsten en 
groeiende reserves zijn de Consu-
men tenbond en veel verzekerden 
een doorn in het oog. Mede op ons 
aandringen en dankzij onze acties 
‘premie jagen’ heeft minister  Schippers 
de zorgverzekeraars opgedragen 
meer inzicht te geven in hun huis-
houdboekje, te beginnen met 2014. 
Wij vergeleken de cijfers van de 
 verzekeraars.

De afgelopen jaren was het voor de 
Consumentenbond lastig te achter-
halen hoe de grote zorgverzekeraars 
hun winst precies besteedden. Zorg-
verzekeraars kunnen die winsten op-
potten door de reserves te verhogen 
of inzetten voor een premieverlaging. 
Dankzij de jaarcijfers van 2014 hebben 
we nu wel een duidelijk beeld van de 
besteding van de basisverzekerings-
premies.

oppotten
Ongeveer 90% van alle Nederlanders 
is verzekerd bij één van de vier grote 
zorgverzekeraars. De winst van dit 
viertal samen over 2014 is bijna €1,2 
miljard. In 2013 was dit nog meer: 
bijna €1,4 miljard! 
Achmea pot van de grote vier het 
meeste geld op. Agis was een uit-
zondering. Deze verzekeraar – een 
onderdeel (‘label’) van de Achmea- 
groep – teerde in op de reserves om 
een premiekorting te geven. Toeval 
of niet, Agis bestaat inmiddels niet 
meer. Het kleine OZF, ook een label 
van Achmea, valt op in negatieve zin. 
OZF geeft geen premieverlaging, ter-
wijl de reserves enorm zijn. 
Bij CZ is Delta Lloyd de uitschieter, met 
een premieverlaging die bijna 3,5 keer 
zo groot is als de winst over 2014; dit 
label teert dus – net als Agis – flink in 
op de reserves.
Vanaf 2016 gelden er strengere regels 
voor de reserves van zorgverzekeraars. 
Het overschot van de grote vier is in 
totaal €3 miljard. En (volgens de stren-
gere regels) in 2016 nog altijd €2,7 mil-
jard! Achmea heeft in 2016 maar liefst 

€1,1 miljard te veel op de plank liggen. 
Hoog tijd om dit geld ten goede te 
laten komen aan de consument!
Wij zijn van mening dat reserves niet 
hoger hoeven te zijn dan wat wette-
lijk vereist is, en dat winsten zo veel 
mogelijk ingezet moeten worden ten 
gunste van de consument, bijvoor-
beeld door het pakket uit te breiden  
of door de premie te verlagen.

Uw geld
De premies van de basisverzekering 
verschillen weinig tussen de verzeke-
raars, maar er zijn wel grote verschillen 
in hoe ze met uw geld omgaan. Wie 
ontevreden is over zijn zorgverzekeraar 
omdat die, ondanks hoge reserves, te 
weinig premiekorting geeft, heeft een 

goede reden om over te stappen. 
Wij blijven de komende jaren onder-
zoeken welke zorgverzekeraar het 
fatsoenlijkst met uw geld omgaat. <<

ZorgnieUws
Blijf op de hoogte van al het nieuws over 
zorg en zorgverzekeringen en schrijf u in 
voor onze zorgalert op consumentenbond.
nl/zorgalert

wat & hoe
We vergeleken de jaarcijfers op de websites van de vier grote zorgverzekeraars en 
 gebruikten de cijfers die zij aanleveren aan De Nederlandsche Bank. Zo nodig stelden  
we aanvullende vragen. Zie voor het volledige rapport consumentenbond.nl/rapportzorg
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