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Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport,  

    

Op dinsdag 11 november 2014 geeft De Nederlandsche Bank een toelichting 

aan uw Kamer over de effecten van de Europese richtlijn Solvency II op de 

solvabiliteitseisen voor de Nederlandse zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN) vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 

1. Keuze DNB voor brede premiedefinitie leidt tot verhoging 

solvabiliteitseis 

2. Prudent financieel beleid heeft grote premiestijgingen voorkomen 

3. ZN: Solvency II onnodig hoog 

 

Zorgverzekeraars vergoeden aan hun verzekerden elk jaar ongeveer 40 miljard 

euro aan zorg uit de basisverzekering. Alle 17 miljoen Nederlanders zijn 

verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Iedere Nederlander betaalt zo mee 

aan de kosten voor de zorg, maar zij rekenen er wel op dat hun 

zorgverzekeraar zorgt voor een scherpe premie. En op het moment dat een 

verzekerde een beroep moet doen op verzekerde zorg dan rekent hij er ook op 

dat zijn zorgverzekeraar de nota zonder probleem kan betalen. Als een 

zorgverzekeraar wegens onvoorziene omstandigheden niet aan zijn 

verzekeringsverplichtingen kan voldoen, ontstaat er een ernstige situatie 

waarbij de continuïteit van zorg aan verzekerden in gevaar komt. De noodzaak 

tot een goede reservepositie is evident. De vraag is echter hoe hoog deze 

reserves moeten zijn. 

 

1. Keuze DNB voor brede premiedefinitie leidt tot verhoging 

solvabiliteitseis 

Vanaf 2016 geldt voor alle Europese levens-, schade- en zorgverzekeraars de 

richtlijn  Solvency II. Deze richtlijn gaat zorgen voor een verhoging van de 

solvabiliteitseis voor Nederlandse zorgverzekeraars. Dit komt met name omdat 

De Nederlandsche Bank (DNB) kiest voor een brede premiedefinitie (nominale 

plus inkomensafhankelijke premie). De keuze voor een brede premiedefinitie 
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betekent dat de grondslag voor de solvabiliteitseis verdubbelt van 20 naar 40 

miljard euro. Bovendien zijn de parameters die onder Sovency II worden 

gehanteerd gebaseerd op Europese aanvullende zorgverzekeraars die te 

maken hebben met veel hogere risicoprofielen.  

 

Met het oog op het Nederlandse risicovereveningsmodel heeft het ministerie 

van Financiën nog wel gepleit voor de zogeheten HRES (Health Risk 

Equalisation System Solvency II). De HRES zou moeten zorgen dat de richtlijn 

Sovlency II rekening kan houden met verzekeringssystemen waarbij sprake is 

van risicoverevening, maar een echte uitzondering op de Nederlandse situatie 

is voor Europa niet opportuun. Overigens leidt de HRES tot geen demping van 

de solvabiliteitseis bij de smalle premiedefinitie en een beperkte demping bij de 

brede premiedefinitie. 

 

Hieronder treft u de verandering van de solvabiliteitseis met de invoering van 

Solvency II ten opzichte van de situatie in 2013. NB: Hierbij zijn de 

overhevelingen van AWBZ-zorg naar de Zvw nog niet meegenomen in de 

berekeningen. Deze overhevelingen zullen bij benadering een stijging van de 

solvabiliteitseis veroorzaken van 500 miljoen euro. 

 

 
Huidige 

solvabiliteitseis  
Berekening Solvency II 

obv cijfers 2013  

   2013 2016 

aanwezige solvabiliteit 9.290 9.755 

vereiste solvabiliteit 4.307 7.413 

solvabiliteitsratio 215,7% 131,6% 

Fig. 1 Berekening solvabiliteitseis na invoering van Solvency II. Bedragen tonen de solvabiliteit van 

de gezamenlijke zorgverzekeraars (in miljoenen). Dit is exclusief de overheveling van AWBZ-zorg 

en de saldering van de bijdrage van Zorginstituut Nederland heeft betrekking op de maandelijkse 

bijdrage uit het risicovereveningsfonds.  

 

2. Prudent financieel beleid heeft grote premiestijgingen voorkomen 

Bovenstaande figuur toont dat Solvency II leidt tot een enorme verhoging van 

de solvabiliteiteis voor Nederlandse zorgverzekeraars. Het goede nieuws is dat 

zorgverzekeraars nu al kunnen voldoen aan de eisen vanaf 2016. Hadden 

zorgverzekeraars in de afgelopen jaren hier geen rekening mee gehouden dan 

zouden zij in 2015 een eenmalige fikse premiestijging door moeten voeren van 

gemiddeld 75 euro.  

 

ZN onderstreept daarom nogmaals dat zorgverzekeraars zich zeer bewust zijn 

van hun zorgplicht voor hun verzekerden en dat het daarom noodzakelijk is dat 

zij prudent financieel beleid voeren. Zij hebben vroegtijdig rekening gehouden 

met de invoering van de hogere eisen vanuit Europa. Maar prudent financieel 

beleid kent nog meer aandachtspunten die betekenen dat een zorgverzekeraar 

nooit exact op de minimale solvabiliteitseis van DNB kan zitten. 

Zorgverzekeraars moeten namelijk ook rekening houden met: 

 De vereiste buffers voor een zorgverzekeraar zijn nooit statisch. Een 

zorgverzekeraar moet te allen tijde aan de vereiste solvabiliteit kunnen 

voldoen. Dus ook op het moment dat een groot collectief zich bij de 

zorgverzekeraar aansluit. Ook is er de Europeesrechtelijke eis dat als een 
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zorgverzekeraar vanwege een incident zijn buffers heeft moeten 

aanspreken, deze ook daarna direct moet voldoen aan de vereiste buffers.  

 DNB hanteert al jaren een beleid van verscherpt toezicht als de bufferratio 

onder de 150 procent komt. In dat geval zal DNB verlangen dat de 

zorgverzekeraar de bufferratio weer boven de 150 procent brengt. 

Met de invoering van Solvency II zakken de zorgverzekeraars van een factor 2 

(tweemaal de minimaal vereiste solvabiliteit) naar een factor 1,3. De meeste 

schadeverzekeraars (brand- auto- e.d.) hanteren een factor 3 op grond van 

deze bepaling. Daarmee komen zorgverzekeraars zeer kort op de minimale 

vereiste solvabiliteit.  

 

3. ZN: Solvency II onnodig hoog 

Zorgverzekeraars krijgen veel kritiek op hun hoge reserves. Dit suggereert 

volkomen ten onrechte dat zij baat zouden hebben bij 9 miljard euro  ‘op de 

plank’. ZN vindt dat die kritiek is gericht aan het verkeerde adres. 

Zorgverzekeraars kunnen niet anders dan de wettelijke eis die DNB voorschrijft 

als uitgangspunt nemen. In het licht van invoering van Solvency II zijn de 

huidige solvabiliteitsratio’s uitermate verantwoord. De invoering van Solvency II 

laat ook zien dat deze ratio zeker geen overbodige marge is en dat zo grote 

premieschommelingen kunnen worden voorkomen.  

 

ZN is echter ook van mening dat de vereiste reserves met de invoering van 

Solvency II te hoog zijn. Zorgverzekeraars vinden namelijk de vereiste reserves 

niet in verhouding staan tot de werkelijke risico’s. Hoewel het 

risicovereveningsmodel nog voor verbetering vatbaar is, zijn de risico’s nooit 

vergelijkbaar met echte schade-, levens-, of de aanvullende zorgverzekeraars 

in het buitenland. ZN realiseert zich echter dat Nederland niet om Solvency II 

heen kan.  

 

Daarom pleit ZN voor het hanteren van een smalle premiedefinitie waarmee de 

grondslag voor de solvabiliteitseis wordt gehalveerd naar 20 miljard. Op deze 

manier komen de benodigde reserves weer enigszins in verhouding te staan 

tot de werkelijke risico’s. Daarbij merkt ZN op dat zorgverzekeraars bovenop 

de vereiste solvabiliteit altijd rekening moeten houden met toekomstige 

ontwikkelingen. Het hanteren van een solvabiliteitsratio die hoger is dan 100% 

is daarbij dus onvermijdelijk en onderdeel van verantwoord en prudent 

financieel beleid.  

 

ZN hoopt dat alle partijen in zorg zich realiseren dat zorgverzekeraars hun 

zorgplicht aan patiënten ook bij onvoorziene gebeurtenissen moeten kunnen 

nakomen. Dat belang is een publiek belang. 

 

Met vriendelijke groet, 

Zorgverzekeraars Nederland 

       

   Dr. P.F. Hasekamp 

Algemeen directeur 


