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De vier grootste zorgverzekeraars hebben ook in 2013 
weer zo veel winst behaald dat hun reserves onacceptabel 

hoog zijn geworden. Dat geld moet terug naar de consument 
in de vorm van een premieverlaging. Daarom voert de 

Consumentenbond de actie ‘#Premiejagen’. 
Tekst Ramona de Jong

Wanted! Product
Zorgverzekering

Uitvoering 
De Consumenten-
bond liet op basis 
van cijfers van De 

Nederlandsche Bank 
(DNB) een ona an-
kelijk onderzoeksbu-
reau een fi nanciële 
analyse maken van 

de vier grootste 
zorgverzekeraars 

in Nederland. 
Voor aanvullende 
inzichten zijn de 

jaarverslagen van 
de zorgverzekeraars 
bestudeerd en heeft 

het onderzoeks-
bureau interviews 
gehouden, onder 

meer met DNB en de 
Nederlandse Zorg-

autoriteit.

wat & hoe

 actie
premiejagen

groot 

succes

Lagere premie zorgpolis
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premiejagen

I
edereen in Nederland is verplicht 
een basisverzekering voor zorgkos-
ten te hebben. Zorgverzekeraars 
hebben geen winstoogmerk en dat 

roepen ze heel hard op hun websites en 
in hun jaarverslagen. Zo stelt VGZ op 
haar site: ‘(…) de winst gaat altijd terug 
naar de zorg, onze klanten of de opbouw 
van onze (wettelijke) reserves’. Ook ande-
re verzekeraars geven hoog op van hun 
betrokkenheid met de premiebetaler. 
Maar wie in de kleine lettertjes duikt, wat 
een onafhankelijk onderzoeksbureau 
voor de Consumentenbond heeft ge-
daan, krijgt een heel ander beeld. Want 
wat blijkt: zorgverzekeraars maken jaar 
na jaar torenhoge winsten. In 2013 was 
dat om precies te zijn gemiddeld €116 
per premiebetaler. Met deze winsten 
worden jaar op jaar de reserves aange-
vuld. Per premiebetaler ligt er bij de ver-
zekeraars maar liefst €251 aan overreser-
ve op de plank. ‘De Consumentenbond 
wil dat er een eind komt aan deze oppot-
drift en dat het te veel betaalde geld te-
ruggaat naar de consument’, zegt Bart 
Combée, directeur van de Consumen-
tenbond. 

Totaalwinst 
De totaalwinst van zorgverzekeraars 
steeg vorig jaar weer ten opzichte van 
2012. In dat jaar boekten zij samen twee 
keer zo veel winst als in 2011: maar liefst 
€1,4 miljard. Vorig jaar deden ze er nog 
een schepje bovenop: ze sleepten €1,53 

miljard winst binnen. Uit het onderzoek 
voor de Consumentenbond komt naar 
voren dat de vier grootste verzekeraars 
vorig jaar goed waren voor €1,4 miljard 
winst; bijna 17% meer dan een jaar eer-
der. De gemiddelde winst per premiebe-
taler lag op €116 (in 2012 was dat €113). 
Van deze €116 kwam €84 uit de verplich-
te basisverzekering. De resterende €32 
kwam uit de aanvullende verzekeringen 
en beleggingen. VGZ boekte de hoogste 
winst over 2013, met €159 per premiebe-
taler. Achmea volgde met €131. CZ en 
Menzis zaten onder het gemiddelde en 
schreven respectievelijk €70 en €71 per 
premiebetaler in de boeken. Het zijn 
forse bedragen voor verzekeraars die 
opereren ‘zonder winstoogmerk’.

Uit de lucht gegrepen
Zorgverzekeraars beweren al jaren dat 
ze de hoge winsten niet alleen nodig 
hebben voor alle onzekerheden die op 
ze afkomen, maar ook om te voldoen 
aan de eisen van De Nederlandsche 
Bank (DNB), de toezichthouder. CZ-top-
man Wim van der Meeren, zei medio 
april hierover op de website van NRC 
Handelsblad: ‘De eisen van DNB zijn 
niet zo helder. Vergis je niet, als je onder 
de 150% van de wettelijke norm raakt, 
komen ze bij je binnen wonen. Op die 
manier moeten wij €1,8 miljard vermo-
gen aanhouden. Dat verzinnen we niet 
zelf, dat moet van De Nederlandsche 
Bank’.

Navraag bij DNB leert dat deze verant-
woording van zorgverzekeraars uit de 
lucht is gegrepen. Woordvoerder Tobias 
Oudejans zegt hierover: ‘Dit geluid ho-
ren we vaker, maar zorgverzekeraars 
bepalen zelf hoeveel reserves zij boven 
onze harde ondergrens van 100% aan-
houden. Een veiligheidsmarge ten op-

Actie 
#Premiejagen
Zorgverzekeraars stellen dat 
zij de afgelopen jaren door 
selectieve inkoop van zorg, 
goedkopere medicijnen en 
betere fraudepreventie gro-
te kostenbesparingen heb-
ben behaald. De zeer hoge 
winsten die daaruit voort-
vloeien, zijn ook gebruikt 
voor het opbouwen van on-
nodig hoge reserves. De 
Consumentenbond vindt dat 
de premies hierdoor omlaag 
kunnen en is de actie #Pre-
miejagen gestart. 

Doe mee en eis het te veel 
betaalde geld terug in de 
vorm van een lagere premie. 
Stuur via www.consumen-
tenbond.nl/premiejagen een 
e-card naar uw verzekeraar. 
En stap eind 2014 over naar 
de zorgverzekeraar die met 
uw geld doet wat u wilt. 

y
y

y
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zichte van de ondergrens is verstandig. 
Maar DNB heeft hieromtrent geen alge-
mene voorschriften.’ Die ‘harde onder-
grens’ waar DNB van spreekt, bedraagt 
voor de vier grote verzekeraars samen 
ongeveer €4 miljard. Terwijl ze dus €9,7 
op de plank hebben liggen. Verzekeraars 
zeggen dat ze vanwege strenge onder-
linge normen nog €1,9 miljard extra  
in reserve moeten houden, maar dan 
blijft er nóg €3,9 miljard over die niet 
nodig is.

Erg bont gemaakt
De verzekeraars roepen al jaren dat ze 
zulke enorme reserves nodig hebben om 
onverwachte ontwikkelingen te kunnen 
bekostigen. De komende jaren staat hen 
inderdaad wel het een en ander te wach-
ten.  Zo veranderen vanaf 2016 de regels 
over hoeveel reserves banken en verze-
keraars wettelijk moeten aanhouden, en 
het is al bekend dat die hoger worden 
dan nu. De nieuwe regels moeten voor-
komen dat de overheid ooit nog moet 
bijspringen om banken en verzekeraars 
overeind te houden, zoals gebeurde in 

Succes 
met actie 
Premiejagen
Ook vorig jaar voerde de 
Consumentenbond samen 
met 55.000 consumenten de 
actie Premiejagen. Bij de 
verzekeraars viel die niet in 
goede aarde. André Rou-
voet, de voorzitter van Zorg-
verzekeraars Nederland, 
vroeg zich op Twitter af of de 
actie van de Consumenten-
bond ‘onbenullig’ of ‘zelfs 
misleidend’ was. 

Nog even de cijfers in het 
kort: een onafhankelijk on-
derzoeksbureau had voor de 
Consumentenbond bere-
kend dat de ziektekosten-
premie per 18-plusser met 
€100 kon dalen door de 
winst terug te geven aan de 
klant. Daarnaast lag er nog 
€200 per premiebetaler aan 
reserves op de plank. Kenne-
lijk was dit onderzoek onbe-
nullig nóch misleidend, want 
toen eind 2013 de premies 
bekend werden, bleken deze 
voor het eerst sinds de in-
voering van de Zorgverzeke-
ringswet in 2006, bij nage-
noeg alle verzekeraars te 
dalen. In 2014 is een gezin 
daardoor gemiddeld €220 
minder kwijt aan de zorgver-
zekering dan in 2013.

Praat mee! Vindt u dat de winsten 
van de zorgverzekeraars gebruikt 
moeten worden voor verbeteringen 
in de gezondheidszorg? Waar is het 
geld het hardst nodig? Praat mee op 
www.consumentenbond.nl/
praatmee-zorgpremie

2008. Verder krijgen de verzekeraars er 
een aantal taken bij die voorheen onder 
de Algemene wet bijzondere ziektekos-
ten vielen. Dit betekent dat ze vanaf 
2015 meer geld moeten uitkeren. 

Ook de Consumentenbond vindt het 
belangrijk dat zorgverzekeraars zich op 
de toekomst voorbereiden en snapt dat 
daar ook reserves bij horen, maar de 
verzekeraars hebben het wel erg bont 
gemaakt met het opbouwen van reser-
ves. Na aftrek van de kosten die de 
nieuwe regels met zich meebrengen, 
houden de grote vier verzekeraars vanaf 
2017 geen €3,9 miljard, maar ‘slechts’ 
€3 miljard aan onnodige reserves over. 
Dat is omgerekend maar liefst €251 per 
premiebetaler. En dat geld moet terug 
naar de consument.  ■

y
y

y

MEER INFORMATIE
www.consumentenbond.nl/
premiejagen
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Winst over 2013 per 

verzekerde (18-plusser)

Filmpje over premiejagen
Vliegen de cijfers om uw oren? In het fi lmpje op 
www.consumentenbond.nl/premiejagenvideo leggen we uit 
waarom de premies van zorgverzekeraars omlaag moeten.

4
Hoort uw 

zorgverzekeraar 
bij de grote vier?

1  Achmea
Agis

Avéro
De Friesland

FBTO
Interpolis

OZF
Pro Life

Zilveren Kruis

2  CZ
CZ

Delta Lloyd
Ohra

3  VGZ
IZA
IZZ

UMC
Univé

VGZ

4  Menzis
AnderZorg

Azivo
Menzis

ZorgAlert
Benieuwd naar de premie van uw zorgverzekering in 
2015? De ZorgAlert van de Consumentenbond geeft u 
een seintje zodra de nieuwe premies bekend zijn. Boven-
dien kunt u met onze Zorgvergelijker vanaf half novem-
ber 2014 eenvoudig zien welke zorgverzekering het best 
bij u past en hoeveel u kunt besparen. Meld u nu aan op 
www.consumentenbond.nl/zorgalert.

Dubbel geteld? 
Achmea trok aan de bel over het 
hier besproken onderzoek. De 
verzekeraar zou een overreserve 
hebben van €980 miljoen in 
plaats van de €2,1 miljard die uit 
dit onderzoek naar voren kwam. 
Op basis van openbare cijfers van 
DNB en het jaarverslag van Ach-
mea is dit niet na te rekenen. 
Vol gens Achmea komt dit doordat 
reserves van dochteronderne-
mingen twee keer zijn geteld, 
waardoor de reserve hoger lijkt. 
Als in 2016 de regels veranderen, 
is dubbel tellen niet meer toege-
staan. Achmea zegt haar rappor-
tages momenteel aan te passen. 
Wanneer de cijfers van Achmea 
wel op basis van openbare bron-
nen gecontroleerd kunnen wor-
den, is dus afwachten.

Marktaandelen

VGZ

25%

Achmea

32%

CZ

20%
Menzis

13%

Overige

10%

Achmea CZ Menzis VGZ

€70 €71

€159

€131

Gemiddeld
€116

€1,53 miljard

Totale winst van alle 

zorgverzekeraars per jaar

2013

2012 €1,4 miljard

2011 €619 miljoen 

2010 €737 miljoen

premiejagen
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