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Geachte mevrouw Schippers, 

 

Tijdens het debat in de Tweede Kamer op donderdag 3 oktober jl. over 
”Mijden van zorg” is ook over het onderzoek van de Consumentenbond 
naar de hoogte van de zorgpremies gesproken. U noemde dit een 
'flutonderzoek' en gaf daar twee argumenten voor: de 
Consumentenbond zou rekenen met een reserve van 100% en geen 
onderscheid maken tussen balans en exploitatie.  
 
Ik wijs u erop dat beide argumenten niet juist zijn. De 
Consumentenbond heeft gerekend met de verhoogde normen die  
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt van 150% en heeft de cijfers van 
DNB gebruikt inzake de reserves van verzekeraars. In het onderzoek is 
onderscheid gemaakt tussen de ruimte die ontwikkelingen in kosten en 
winstgevendheid bieden om de premie te verlagen en de overreserves, 
die eenmalig afgebouwd kunnen worden. Ook in de mediacommentaren 
is door de Consumentenbond dat onderscheid steeds gemaakt. 
 
De scope van het onderzoek was om te bezien welke ruimte de 
exploitatie van verzekeraars biedt om de premies te verlagen en of er 
onnodig hoge reserves aangehouden worden. Daar valt natuurlijk nog 
wel meer over te zeggen. Buiten de scope van het onderzoek viel 
bijvoorbeeld onderscheid tussen de basis en de aanvullende 
verzekeringen of het tempo waarmee de overreserves teruggegeven 
kunnen worden aan de premiebetalers. 
 
De belangrijkste conclusie die de Consumentenbond trekt is dat 
ontwikkelingen in kostenbeheersing en winstgevendheid van 
zorgverzekeraars ruimte geeft voor een substantiële premieverlaging 



  

(zoals zorgverzekeraar DSW inmiddels ook heeft laten zien) en er 
daarnaast sprake is van aanzienlijke overreserves boven de normen die 
DNB noodzakelijk acht voor een verantwoord risicobeheer. De 
Consumentenbond is van mening dat reserves die hoger zijn dan de 
eisen van de toezichthouders weer ten gunste van de premiebetalers 
horen te komen. 
 
Naast deze reactie op de feiten moet mij van het hart dat ik 
teleurgesteld ben over toon en woordkeuze in het debat, gezien de 
altijd constructieve relatie tussen het Ministerie en de 
Consumentenbond.  
 
Ik hoop hiermee de misverstanden over ons onderzoek opgelost te 
hebben, maar ben indien nodig graag bereid een en ander nader toe te 
lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Consumentenbond 

 

 

 

Bart Combée 

Algemeen Directeur 

 

 

Cc leden Tweede Kamer commissie VWS 


